
ZMLUVA  100369  O PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV  
 
Zmluvné strany 

Nájomca: Poliklinika Senica n.o. 
Sotinská 1588, 905 01 Senica 
zastúpená riaditeľom Ing. Jozefom Mikušom 
IČO: 36084212       DIČ: 2021701154 
IČ pre daň: SK2021701154 
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 
Č.ú.:  
IBAN:  
(ďalej len „nájomca“) 

                                                               a 

Podnájomca: MUDr. Ján Potúček 
Partizánska 379, 907 01 Myjava 
IČO: 34 049 673       
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Č.ú.:  
IBAN:  
(ďalej  len „podnájomca“) 

po vzájomnej dohode uzatvárajú v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme ne-
bytových priestorov (v znení neskorších predpisov) nasledovnú zmluvu o nájme nebytových 
priestorov: 

Poliklinika Senica n.o. je nájomcom budovy  na Sotinskej ulici č.1588 v Senici, ktorej vlast-
níkom je mesto Senica.  Nájomca  je oprávnený  nebytové priestory v uvedenej budove pre-
nechať do užívania tretím osobám. 
 

Čl. I 
Predmet a účel  podnájmu 

1.  Nájomca dáva do podnájmu za nižšie uvedených podmienok dočasne nevyužité nebytové 
priestory, garáž č. 3, nachádzajúce sa v budove polikliniky na Sotinskej ulici 1588.  

2.  Účelom tejto zmluvy je poskytnúť podnájomcovi nebytové priestory pre garážovanie 
motorového vozidla. 

3. Podnájomca sa zaväzuje užívať prenajaté priestory výlučne v  rozsahu a na účel dohodnutý 
v tejto zmluve a v súlade s právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú na predmet podnájmu. 

 
Čl. II 

Doba podnájmu 

1. Podnájom sa dojednáva s účinnosťou od 01.11.2021 na dobu neurčitú s 1 mesačnou 
výpovednou lehotou bez uvedenia dôvodu. 

 
                                                                  Čl. III 

Úhrada za podnájom 
  
1. Ročné nájomné za prenajaté priestory – jednu garáž je stanovené dohodou zmluv-

ných strán vo výške 720,00 € ročne, slovom sedemstodvadsať euro. 

2. Podnájomca sa zaväzuje  uhrádzať  dohodnutú výšku nájomného za priestory vo výške 
60,00 € mesačne slovom šesťdesiat euro, ktoré je splatné vždy do 5. dňa príslušného 
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mesiaca na účet nájomcu, variabilný symbol 100369, špecifický symbol príslušný 
mesiac napr. 11 = november. Nájomné hradené prevodným príkazom sa považuje za 
uhradené dňom ich pripísania na účet nájomcu.   

3. Zmluvné strany sa dohodli, že ak podnájomca neuhradí platbu nájomného včas, zaväzuje 
sa zaplatiť nájomcovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň 
omeškania.   

 
Čl. IV 

Podnájom 
 

Podnájomca nie je oprávnený prenechať nebytové priestory alebo ich časť do užívania tre- 
tím osobám. 

 
Čl. V 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Nájomca odovzdáva predmet nájmu podnájomcovi v stave spôsobilom na dohodnuté 
užívanie, podnájomca vyhlasuje, že sa so stavom nebytových priestorov oboznámil a tie-
to preberá bez výhrad v stave zodpovedajúcom účelu určenia v tejto zmluve. 

2. Nájomca je povinný zabezpečiť podnájomcovi plný a nerušený výkon práv spojených          
    s podnájmom nebytových  priestorov. 

3. Podnájomca je oprávnený užívať predmet nájmu v rozsahu a spôsobom dohodnutým                     
    v zmluve, v súlade s prevádzkovým režimom, udržiavať ho v stave, ktorý zodpovedá po-         
    vahe a účelu podnájmu a po skončení nájmu ho vrátiť v stave, v akom ho prevzal,    
    s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. Podnájomca nemá povinnosť dať do pôvodného                     
    stavu predmet nájmu, ak stavebné úpravy boli vykonané so súhlasom nájomcu.  

4. Za účelom kontroly dodržiavania zmluvných podmienok, podnájomca na požiadanie ná-  
    jomcu umožní vstup určeným zamestnancom nájomcu do prenajatých nebytových priesto- 
    rov. 

5. Podnájomca na svoje náklady zodpovedá v plnom rozsahu za bezpečnosť technických   
    zariadení, protipožiarnu ochranu prenajatých priestorov, BOZP a zaväzuje sa vykonať  
    všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku požiaru resp. inej havárie. Podnájomca je   
    povinný zabezpečovať tie úlohy požiarnej ochrany podľa § 4 a 5 Zákona č. 314/2001 Z.z.  
    v znení neskorších predpisov, ktoré sa naňho vzťahujú, dodržiavať všetky predpisy týka- 
    júce sa požiarnej ochrany.  

6. Podnájomca sa zaväzuje udržiavať predmet nájmu v súlade so všeobecne platnými hygie- 
    nickými a technickými  predpismi. 

7. Za škodu spôsobenú v prenajatých nebytových priestoroch a na zariadeniach zodpovedá  
    v plnom rozsahu podnájomca. Podnájomca sa zaväzuje starať sa, aby na prenajatých ne- 
    hnuteľnostiach a veciach nevznikla škoda. Podnájomca si zabezpečí uzatvorenie poistky v   
    poisťovni na veci umiestnené v prenajatých priestoroch.  
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Čl. VI 

Skončenie podnájmu 

1. Podnájom končí vypovedaním zmluvy. 

2. Nájomca a podnájomca môžu písomne vypovedať zmluvu bez udania dôvodu. 

3. Výpovedná lehota je jeden mesiac a počíta sa od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po 
doručení písomnej výpovede. 

4. Ak podnájomca užíva nebytový priestor v rozpore s touto zmluvou, nájomca má 
právo odstúpiť od zmluvy. Pri odstúpení sa podnájomca zaväzuje odovzdať priesto-
ry nájomcovi do 3 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. 
 

Čl. VII 
Záverečné ustanovenie 

 
1. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia zák. č. 
116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov (v znení neskorších predpisov) a 
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.  

     2. Zmluva o podnájme nebytových priestorov nadobúda platnosť dňom podpisu oboma 
zmluvnými stranami a účinnosť  dňom, ktorý nasleduje po dni jej zverejnenia  na webovom 
sídle nájomcu. 

     2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých nájomca obdrží jeden rovnopis a 
podnájomca jeden rovnopis. 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred podpisom prečítali, že jej obsahu poro-
zumeli, že zmluva je vyjadrením ich slobodnej vôle a na znak súhlasu s jej obsahom túto 
podpisujú. 

 
 
V Senici, dňa       V Senici, dňa 

 
           
 
 
 
                                                                                                                 
...............................................                                     ................................................... 
    Poliklinika Senica n.o.                                                  MUDr. Ján Potúček 

         Ing. Jozef Mikuš, riaditeľ 
 


