
Zmluva medzi SR a ČR
OZNÁMENIE 

 Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej  republiky ˇc. 293
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že

29. októbra 1993 bola v Bratislave podpísaná Zmluva medzi
Slovenskou republikou a ̌Ceskou republikou o dočasnom
oprávnení na podnikanie fyzických a právnických osôb,

ktoré podnikajú na území druhej republiky po 31. decembri 1992.
 Zmluva nadobudla platnos’t pod ’l a článku 4 dňom výmeny

ratifika čných listín, t.j. 3. decembra 1993.

ZMLUVA  
 medzi Slovenskou republikou a ̌Ceskou republikou  o do ˇcasnom

oprávnení na podnikanie fyzických  a právnických osôb, ktoré 
podnikajú na území  druhej republiky po 31. decembri 1992

Slovenská  republika
a

Česká  republika
v záujme rozvoja hospodárskych

a obchodn ´ych vz’tahov a spolupráce sa
dohodli  takto:

Článok 1
Organizaˇcná  zložka  podniku  zapí-

saného  do  obchodného  registra  na  úze-
mí  jednej  zmluvnej  strany  do  31.  de-
cembra  1992,  ktorá  je  umiestnená  na
území druhej zmluvnej strany a je zapí-
saná v obchodnom registri aj tejto dru-
hej  zmluvnej  strany,  sa  považuje  za
organizaˇcnú  zložku  podniku  zahraniˇc-
nej osoby a táto zahraniˇcná osoba je
oprávnená  podnika’t  na  území  tejto
zmluvnej strany v rozsahu predmetu
podnikania zapísaného v obchodnom
registri tejto zmluvnej strany. V tomto
prípade  nie  je  potrebn´y  nový  zápis.

Článok 2
(1)  Fyzická  alebo  právnická  osoba

zapísaná  do  31.  decembra  1992  do  ob-

chodného  registra  na  území  jednej
zmluvnej  strany,  ktorá  má  organizaˇcnú
zložku  podniku  na  území  druhej
zmluvnej  strany,  môže  podnika’t  aj  na
území  tejto  druhej  zmluvnej  strany  bez
prerušenia  oprávnenia  podnika’t  do  30.
júna 1994, a to v rozsahu predmetu
podnikania zapísaného v obchodnom
registri a za predpokladu, že požiadala
o zápis do obchodného registra na úze-
mí  druhej  zmluvnej  strany  do  31.  de-
cembra  1993.

(2)  Pokia’l  fyzická  alebo  právnická
osoba uvedená v odseku 1 nebude do
30.  júna  1994  zapísaná  do  obchodného
registra  na  území  druhej  zmluvnej  stra-
ny,  zanikne  t ´ymto  dňom  jej  oprávnenie
podnika’t  na  území  tejto  druhej
zmluvnej  strany.

Článok 3
(1)  Živnostenské  oprávnenie,  ktoré

vzniklo  do  31.  decembra  1992  ma  území
jednej  zmluvnej  strany,  môže  by’t  vyko-
návané do 30. júna 1994 na území dru-
hej  zmluvnej  strany.
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15-1



(2)  Pokia’l  fyzickej  alebo  právnickej
osobe, ktorá má oprávnenie uvedené
v odseku 1, nebude vydané právoplatné
živnostenské  oprávnenie  na  území  aj
druhej  zmluvnej  strany  do  30.  júna
1994,  zanikne  t ´ymto  dňom  jej  oprávne-
nie  podnika’t  na  území  tejto  druhej
zmluvnej  strany.

Článok 4
(1) Táto zmluva podlieha ratifikácii

a nadobudne p latnos’t dňom výmeny
ratifikačných  listín.  Ratifikaˇcné  listiny
budú vymenené v Prahe. Ustanovenia
tejto  zmluvy  sa  budú  medzi  zmluvn´ymi

stranami  vykonáva’t  so  spätnou  pô-
sobnos’tou  od  1.  januára  1993.

(2)  Táto  zmluva  sa  uzatvára  na  dobu
neurčitú a zostáva v p latnosti, pokia’l ju
jedna  zo  zmluvn´ych  strán  písomne  di-
plomatickou cestou nevypovie. V tomto
prípade  stráca  zmluva  platnos’t  rok  po
doručení  výpovede  druhej  zmluvnej
strane.

Dané v Bratislave 29. októbra 1993
v dvoch pôvodn ´ych vyhotoveniach,
každé v jazyku slovenskom a ˇceskom,
pričom  obe  znenia  majú  rovnakú  plat-
nos’t.

 
 

 Za Slovenskú republiku:
 Katarína Tóthová v.r.

 Za Českú republiku:
 Ji ří Novák v.r.
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Úp ln é zn en ie zák on a
č. 116/1990 Zb.

o nájme a podnájme nebytov´ ych priestorov,
ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonan ´ych 

 zákonom č. 403/1990 Zb., zákonom ˇc. 529/1990 Zb., 
 zákonom č. 229/1991 Zb. a zákonom ˇc. 540/1991 Zb.

Federálne zhromaždenie ̌Ceskej
a Slovenskej Federatívnej Republiky sa
uznieslo na tomto zákone:

Úvodné ustanovenia

§ 1
Tento  zákon  sa  vz’tahuje

a) na nebytové priestory, ktor ´ymi sú
miestnosti alebo súbory miestností,
ktoré pod’la rozhodnutia stavebné-
ho úradu sú ur ˇcené na iné ú ˇcely ako
na bývanie; nebytov ´ymi priestormi
nie sú príslušenstvo bytu ani spolo ˇc-
né priestory domu;

b) na byty, pri ktor ´ych bol udelen ´y
súhlas na ich užívanie na nebytové
účely.1)

§ 2
S priestormi uveden ´ymi v § 1 ( ’d alej

len  „nebytové  priestory“)  nakladajú  ich
vlastníci,  prípadne  tí,2)  ktorí  vykonávajú
právo  hospodárenia  (’dalej  len  „prenají-
mate’l“).

§ 3

Zmluva o nájme

(1)  Prenajímate’l  môže  nebytov´y
priestor prenecha’t na užívanie inému
( ’d alej len „nájomca“) zmluvou o nájme
( ’dalej  len  „zmluva“).

(2)  Nebytové  priestory  sa  prenají-
majú  na ú ˇcely, na ktoré sú stavebne ur-
čené.3) Miestnosti ur ˇcené na prevádzko-
vanie obchodu a služieb možno prenají-
ma’t  iba  po  predchádzajúcom  súhlase
národného  v´yboru.  Pokia’l  národný  vý-
bor do 15 dní od prijatia žiadosti o veci
nerozhodne,  predpokladá  sa,  že  súhlas
bol  udelen´y.

(3)  Zmluva  musí  ma’t  písomnú  for-
mu a musí obsahova’t predmet a ú ˇcel
nájmu, výšku a splatnos’t nájomného
a spôsob jeho platenia, a ak nejde o ná-
jom na neur ˇcitý čas, čas, na ktor ´y sa
nájom  uzaviera.  Pri  nebytov´ych  priesto-
roch v objektoch, s ktor ´ymi hospodári
bytová  organizácia  založená  národn´ym
výborom, možno zmluvu na ur ˇcitý čas
uzavrie’t najd lhšie na dva roky, pokia ’l
osobitný  zákon  neustanovuje  inak.4)
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1) § 57 ods. 2 zákona ˇc. 41/ 1964 Zb. o hospodárení s bytmi v znení zákona ČNR č. 146/ 1971 Zb., záko-

na SNR ˇc. 159/ 1971 Zb.

2) § 6 zákona ˇc. 111/ 1990 Zb. o štátnom podniku.

3) § 85 ods. 1 zákona ˇc. 50/ 1976 Zb. o územnom p lánovaní a stavebnom poriadku (stavebn ´y zákon).

4) Napr. zákon č. 429/1991 Zb., ktor´ym sa mení a doṕlňa zákon č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva
štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby v znení zákona ˇc. 541/1990 Zb.



(4)  Pokia’l  sa  zmluva  uzavrie  bez
súhlasu  národného  v´yboru  pod’la  odse-
ku  2  alebo  neobsahuje  náležitosti  pod’la
odseku  3,  je  neplatná.

§ 4

Prikázanie nájomcu
V prípadoch ustanoven ´ych zá-

konmi  národn´ych  rád  možno  prikáza’t
prenajímate’lovi,  aby  prenajal  nebytov´y
priestor a uzavrel nájomnú zmluvu
s určeným nájomcom; v tomto prípade
môže  prenajímate’l  vypoveda’t  zmluvu
iba  so  súhlasom  orgánu,  ktor ´y  prikázal
jej uzavretie. Ustanovenia tohto záko-
na inak zostávajú  nedotknuté.

§ 5

Práva a povinnosti prenajímate’la
a nájomcu

(1)  Ak  nie  je  dohodnuté  inak,  prena-
jímate’l  je  povinný  odovzda’t  nebytový
priestor nájomcovi v stave spôsobilom
na dohovorené alebo obvyklé užívanie,
v tomto stave ho na svoje náklady udr-
žiava’t a zabezpeˇcova’t riadne p lnenie
služieb, ktor ´ych poskytovanie je s uží-
vaním  nebytového  priestoru  spojené.

(2)  Nájomca  je  oprávnen´y  užíva’t
nebytový priestor v rozsahu dohodnu-
tom v zmluve.

(3)  Nájomca  je  povinn´y  uhrádza’t
náklady spojené s obvykl´ym udržiava-
ním.

(4)  Nájomca  je  povinn´y  bez  zbytoˇc-
ného  odkladu oznámi’t prenajímate’lovi
potrebu opráv,  ktoré  má  prenajímate’l
urobi’t, a umožni’t vykonanie t ´ychto
i in ých nevyhnutn ´ych opráv; inak ná-
jomca  zodpovedá  za  škodu,  ktorá  ne-
splnením  povinnosti  vznikla.

§ 6

Podnájom
(1)  Nájomca  je  oprávnen´y  prenecha’t

nebytový priestor alebo jeho ˇcas’t na ur-
čitý čas do podnájmu len so súhlasom
prenajímate’la.

(2) Práva a povinnosti vypl´yvajúce z §
5 sa vz’tahujú aj na toho, komu sa nebyto-
vý priestor prenechal do podnájmu.

Nájomné

§ 7
Ak  výška  nájomného  alebo  úhrada

za  podnájom  nie  je  upravená  všeobecne
záväzn´ym  právnym  predpisom,  urˇcí  sa
dohodou.

§ 8
Ak  nájomca  môže  nebytov´y  priestor

užíva’t  obmedzene  len  preto,  že  prenají-
mate’l  neplní  svoje  povinnosti  zo  zmlu-
vy  alebo  povinnosti  ustanovené  t ´ymto
zákonom, má nájomca nárok na po-
mernú z’lavu z nájomného; toto ustano-
venie sa vz’tahuje aj na podnájom.

Skončenie nájmu

§ 9
(1) Nájom dojednan ´y na určitý čas

sa skon ˇcí up lynutím času, na ktor ´y bol
dojednan´y.

(2)  Prenajímate’l  môže  písomne  vy-
poveda’t zmluvu uzavretú  na ur ˇcitý čas
pred  uplynutím  ˇcasu,  ak
a) nájomca užíva nebytov ´y priestor

v rozpore so zmluvou;

b) nájomca o viac ako jeden mesiac
mešká s platením nájomného alebo
za služby, ktor ´ych poskytovanie je
spojené s nájmom;
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c) nájomca, ktor ´y na základe zmluvy
má prenajímate’lovi poskytova’t na
úhradu nájomného ur ˇcité služby, tieto
služby neposkytuje riadne a v ˇcas;

d) nájomca alebo osoby, ktoré s ním
užívajú nebytov ´y priestor, napriek
písomnému upozorneniu hrubo po-
rušu jú  pokoj alebo poriadok;

e) užívanie nebytového priestoru  je
viazané na užívanie bytu a ná-
jomcovi bola u ložená povinnos’t byt
vyprata’t;

f) bolo rozhodnuté o odstránení stav-
by alebo o zmenách stavby, ˇco bráni
užíva’t nebytový priestor;

g) nájomca prenechá nebytov ´y priestor
alebo jeho ˇcas’t do podnájmu bez
súhlasu prenajímate’la,

h) ide o nájom nebytového priestoru
v nehnute’lnosti vydanej oprávnenej
osobe pod’la zákona ˇc. 403/ 1990 Zb.
o zmiernení následkov niektor ´ych
majetkových krívd,

i) ide o nájom nebytového priestoru
v nehnute’lnosti prevedenej pô-
vodnému vlastníkovi pod’la záko-
na č. 229/ 1991 Zb. o úprave vlastníc-
kych vz’tahov k pôde a inému
po ’lnohospodárskemu majetku.
(3)  Nájomca  môže  písomne  vypove-

da’t zmluvu uzavretú  na ur ˇcitý čas pred
uplynutím  dojednaného  ˇcasu,  ak
a) stratí spôsobilos’t prevádzkova’t čin-

nos’t, na ktorú si nebytov ´y priestor
najal;

b) nebytov ´y priestor sa stane bez zavi-
nenia nájomcu nespôsobil ´y na do-
hovorené užívanie;

c) prenajímate’l hrubo porušu je svoje
povinnosti vyp lývajúce z § 5 ods. 1.
(4) Vz ’tahy zo zmlúv o nájme a pod-

nájme  nebytových  priestorov,  ktoré

uzavreli v čase od 31. decembra 1989
do 31. decembra 1990 podniky a hos-
podárske  zariadenia  Komunistickej
strany Čiech a Moravy, Komunistickej
strany  Slovenska  –  Strany  demokratic-
kej ’l avice a Komunistickej strany Čes-
ko-Slovenska a podniky, hospodárske
a účelové zariadenia Zväzu mlad´ych,
nástupcu  Socialistického  zväzu  mláde-
že,  ako  prenajímatelia,  zanikajú  31.
januárom  1992,  pokia’l  neskončia  pred
týmto  dňom.

§ 10

Ak sa nájom uzavrie na neur ˇcitý čas,
sú prenajímate’l i nájomca oprávnení
vypoveda’t  zmluvu  písomne  bez  udania
dôvodu,  ak  nie  je  dohodnuté  inak.

§ 11

Prenajímate’l  je  povinný  vypoveda’t
zmluvu,  ak  sa  mu  uložila  povinnos’t
uzavrie’t zmluvu s prikázan ´ym ná-
jomcom.

§ 12

Výpovedná  lehota  je  tri  mesiace,  ak
nebolo dohodnuté inak; poˇcíta sa od pr-
vého dňa mesiaca nasledujúceho po do-
ručení  výpovede.

§ 13

Ak nebolo dohodnuté inak, je v prí-
pade  skonˇcenia  nájmu  nájomca  povin-
ný vráti ’t nebytový priestor v stave,
v akom ho prevzal, s prihliadnutím
na obvyklé opotrebenie.

§ 14

Ak  nebolo  dohodnuté  inak,  nájom
zaniká

a) zánikom predmetu nájmu;
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b) smr’tou nájomcu, pokia’l dedičia po
poručite ’lovi, ktorý bol nájomcom,
do 30 dní od jeho smrti neoznámia
prenajímate’lovi, že pokra ˇcujú
v nájme;

c) zánikom právnickej osoby, ak je ná-
jomcom.

Prechodné 
 a závere ˇcné ustanovenia

§ 15
(1)  Práva  užívania  nebytov´ych

priestorov,  ktoré  vznikli  pod’la  doteraj-
ších  predpisov,  sa  spravujú  t ´ymto  záko-
nom a považujú sa za vz’tahy vzniknuté
na základe zmluvy uzavretej na neur ˇci-
tý  čas.  T´ymto  ustanovením  nie  sú  do-
tknuté práva užívania vyp l´yvajúce
z vecného bremena.5)

(2) Pokia’l ide o nájom, ktor ´y vznikol
z práva užívania nebytov ´ych priestorov
pod’la  predpisov  platn´ych  pred  úˇcin-
nos’tou tohto zákona na poskytovanie
služieb  zdravotníckych,  sociálnych,
spojov, na zabezpeˇcenie činnosti poli-
tických  strán,  pracovísk  základného  v´y-
skumu,  umeleckej  tvorivej  ˇcinnosti,  na
vykonávanie divadelnej, koncertnej
a osvetovej ˇcinnosti a o nájme prevádz-
kových  jednotiek  zriaden´ych  na  pracov-
nú rehabilitáciu  a zamestnávanie inva-
lidných  občanov,  možno  ho  vypoveda’t
iba po predchádzajúcom súhlase ná-
rodného  v´yboru.

(3)  Správne  konania  zaˇcaté  pod’la
doterajších právnych predpisov o hos-
podárení s nebytov ´ymi priestormi sa
k začiatku účinnosti tohto zákona zasta-
vujú.

(4) Tento zákon sa nevz’tahuje na ne-
bytové priestory užívané pod’la zákona
č. 123/ 1975 Zb. o užívaní pôdy a iného
po ’lnohospodárskeho majetku na za-
bezpeˇcenie výroby v znení zákona
č. 95/ 1988 Zb. a zákona ˇc. 114/ 1990 Zb.

§ 16
Zrušujú  sa
1. § 196, 197, 392, 393 a § 493 ods. 2

zákona ˇc. 40/ 1964 Zb. Ob ˇciansky zá-
konník,

2. Zákon ˇc. 111/ 1950 Zb. o hospodá-
rení s niektor ´ymi miestnos’tami,

3. vládne nariadenie ˇc. 172/ 1950
Zb., ktorým sa vykonáva zákon
č. 111/ 1950 Zb.,

4. vládne nariadenie ˇc. 52/ 1955 Zb.
o presune pôsobnosti v hospodárení
s niektorými miestnos’tami,

5. smernice vlády ˇc. 412/ 1959, uve-
rejnené v ˇciastke 43/ 1959 Ú.l. (Ú.v.), pre
činnos’t  výkonných  orgánov  národn´ych
výborov pri plánovitom hospodárení
s nebytov ´ymi miestnos’tami.

§ 17
Účinnos’t

Tento zákon nadobúda ú ˇcinnos’t
1. májom 1990.

✷  ✷  ✷

Zákon č. 403/ 1990 Zb. nadobudol
účinnos’t  1.  novembrom  1990.

Zákon č. 529/ 1990 Zb. nadobudol
účinnos’t  5.  januárom  1991.

Zákon č. 229/ 1991 Zb. nadobudol
účinnos’t  24.  júnom  1991.

Zákon č. 540/1991 Zb. nadobudol
účinnos’t  20.  decembrom  1991. 
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5) § 135b a nasl. zákona ˇc. 40/1964 Zb. Ob ˇciansky zákonník v znení zákona ˇc. 131/1982 Zb.



Výklad k zákonu o nájme a podnájme
nebytov ých priestorov

Občiansky zákonník v ustanovení § 720 prenecháva právnu úpravu nájmu
a podnájmu nebytov ´ych priestorov osobitnému zákonu ˇc. 116/ 1990 Zb. v znení ne-
skorších zákonov (ˇc. 403/ 1990 Zb., ˇc. 529/ 1990 Zb., ˇc. 229/ 1991 Zb. a ˇc. 540/ 1991 Zb.).

Pod’la tohto zákona za nebytové priestory sa považujú miestnosti alebo
súbory miestností, ktoré pod’la rozhodnutia stavebného úradu sú urˇcené na iné
účely ako na bývanie. Pritom príslušenstvo bytu  ani spolo ˇcné priestory domu sa
nepovažujú  za nebytové priestory. V´ynimočne možno na nebytové ú ˇcely užíva’t aj
byty, avšak len vtedy, ak na také užívanie dala súhlas obec.

Predmetn ´y zákon sa ovšem nevz’tahuje na nebytové priestory užívané pod’la
zákona o užívaní pôdy a iného po’lnohospodárskeho majetku na zabezpeˇcenie výroby.

S nebytovými priestormi môžu naklada ’t:
a) ich vlastníci,

b) tí, ktorí vykonávajú  právo hospodárenia s tak ´ymi priestormi.
Nájom nebytových priestorov vzniká na zmluvnom základe. Môžu ho

dojedna’t na určitý čas alebo na neurˇcitý čas fyzické aj právnické osoby tuzemské
i zahrani čné vrátane joint ventures, a to zásadne bez obmedzenia. Tie práva
užívania  nebytov´ych  priestorov,  ktoré  vznikli  pod’la  predchádzajúcich  predpisov,
sa považujú za nájom uzavret ´y na neur ˇcitý čas a spravu jú  sa t ´ymto zákonom.

Zmluva o nájme musí ma’t písomnú formu a musí obsahova’t nasledovné
náležitosti v zákone taxatívne vyrátané:
a) predmet a ú ˇcel nájmu,

b) výšku a sp latnos’t nájomného,
c) spôsob jeho p latenia,
d) čas, na ktor ´y sa uzaviera (pokia’l nejde o nájom na neur ˇcitý čas).

Pri nebytov ´ych priestoroch v objektoch, s ktor ´ymi hospodári bytová organizá-
cia založená obcou, možno zmluvu na ur ˇcitý čas uzavrie’t najd lhšie na dva roky,
pokia’l osobitný zákon neustanovuje inak (napr. zákon ˇc. 427/ 1990 Zb. v znení
neskorších zákonov umož ˇnuje vydražite’lovi užíva’t nebytový priestor po dobu
piatich  rokov).

Ak zmluva neobsahuje uvedené, zákonom požadované náležitosti, je neplatná.
Neplatná je aj vtedy, ak sa uzavrie bez súhlasu obce v t´ych prípadoch, ke ’d  zákon
tento súhlas vyžaduje. Takýto predchádzajúci súhlas obce, v obvode ktorej sa
nebytový priestor nachádza, zákon vyžaduje na prenajímanie miestností ur ˇcených
na prevádzkovanie obchodu a služieb. Z uvedenej zásady ude’lovania súhlasu platí
výnimka; súhlas obce s prenajímaním uveden ´ych miestností sa nevyžaduje vtedy, ke’d
vydražite’lovi vznikne právo na uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestoru,
v ktorom je prevádzková jednotka umiestnená. Právo na užívanie má vydražite’l voči
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vlastníkovi, alebo voˇci tomu, kto má právo hospodárenia s nehnute’lnos’tou,
prípadne voˇci jeho právnemu nástupcovi, a to po dobu piatich rokov, pokia’l sa
nedohodnú inak.

Pri prevzatí nehnute’lností oprávnenou osobou (pod’la zákona ˇc. 403/ 1990 Zb.
o zmiernení následkov niektor ´ych majetkov ´ych krívd v znení neskorších záko-
nov), táto osoba vstupuje do práv a záväzkov prenajímate’la, ktorý uzavrel zmluvu
o nájme nebytového priestoru. Voˇci tejto oprávnenej osobe majú doterajší nájomco-
via  zákonn ´y nárok na uzavretie nájomnej zmluvy, nevypovedate’lnej zo strany
oprávnenej osoby po dobu 10 rokov v t´ych prípadoch, kde nehnute’lnosti slúžia pre:
a) činnos’t d iplomatických a konzulárnych misií,

b) poskytovanie zdravotníckych a sociálnych služieb,

c) potreby školstva,

d) prevádzky kultúrnych a telov ´ychovných zariadení,

e) pracovnú rehabilitáciu a zamestnanie zdravotne postihnut ´ych osôb.
V prevzatých nehnute’lnostiach pod’la zákona ˇc. 282/ 1993 Z.z. o zmiernení

niektorých majetkov ´ych krívd spôsoben ´ych cirkvám a nábožensk ´ym spoločnos-
tiam, oprávnená osoba vstupuje do práv a záväzkov prenajímate’la, ktoré vyp lýva-
jú  zo zmluvy o nájme nebytov ´ych priestorov. Doterajším užívate’lom nebytov ´ych
priestorov,  ktoré  slúžia  na
a) poskytovanie zdravotníckych služieb, služieb sociálnej starostlivosti alebo so-

ciálnych služieb na pracovnú rehabilitáciu  a zamestnávanie zdravotne postih-
nutých osôb,

b) potreby školstva,

c) prevádzku ku ltúrnych telov ´ychovných a športov ´ych zariadení,

d) pracovnú rehabilitáciu a zamestnávanie zdravotne postihnut ´ych osôb, vzniká nárok
voči oprávnenej osobe, ktorej bola nehnute’lnos’t vydaná, na uzavretie zmluvy o v ´ypo-
žičke nebytov ´ych priestorov. Takúto zmluvu môže oprávnená osoba vypoveda’t
najskôr po uplynutí troch rokov od ú ˇcinnosti citovaného zákona (t.j. od 1. 1. 1994). Na
’d alších bezprostredne nadväzujúcich pä’t rokov uzavrie oprávnená osoba zmluvu

o nájme nebytov´ych priestorov, ak sa ú ˇcastníci nedohodnú inak. Tento záväzok
oprávnenej osoby prechádza na všetk´ych ’d alších vlastníkov v uvedenom ˇcase. Na
tých, ktorí nebytové priestory užívajú, prechádzajú v ˇcase v ´ypožičky všetky povinnosti
vyplývajúce z vlastníckeho práva (úhrada opráv, daní a pod.). Pokia’l ide o nebytové
priestory slúžiace na ˇcinnos’t diplomatických a konzulárnych misií, oprávnená osoba
uzavrie s t ´ymi, ktorí ich užívajú, zmluvu o nájme nebytov´ych priestorov na desa’t
rokov, ak sa nedohodnú inak.
Prenechanie nebytového priestoru (jeho ˇcasti) do podnájmu je viazané na súhlas

prenajímate ’la. Porušenie tejto zákonnej požiadavky zakladá zákonn ´y výpovedn ´y
dôvod na pred ˇcasné vypovedanie zmluvy o nájme dojednanom na ur ˇcitý čas.

Určitým excesom z inak uznávanej zásady zmluvnej vo’lnosti strán je právo
obce  prikáza’t  právnickej  osobe,  ktorá  vykonáva  právo  hospodárenia  alebo  správy
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majetku obce k nebytovému priestoru vo vlastníctve štátu  alebo obce, vhodnému
na prenajatie, aby prenajala nebytov ´y priestor a uzavrela nájomnú zmluvu s ur ˇce-
ným  nájomcom  (tak´y  príkaz  nemôže  da’t  inej  právnickej  osobe,  ani  žiadnej  fyzickej
osobe).  Uvedenej  právnickej osobe môže však obec prikáza’t nájomcu len
v prípadoch zákonom taxatívne vymenovan ´ych.

Ide o tieto prípady:
a) ak je potrebné umiestni’t zariadenie sociálnej starostlivosti, zdravotnícke zaria-

denie alebo zariadenie pre pracovnú rehabilitáciu, školu alebo školské zariadenie,
b) ak je potrebné umiestni’t poštu alebo stanicu poriadkovej alebo dopravnej

polície,
c) ak je to potrebné na splnenie zákonnej povinnosti uloženej obci,
d) ak ide o prinavrátenie nebytového priestoru  ú ˇcelu na ktor ´y je stavebne ur ˇcený,
e) ak je potrebné umiestni’t zastup ite’lský úrad cudzieho štátu , medzinárodnú

vládnu organizáciu  alebo inštitúciu , ktor ´ym pod’la medzinárodného práva
patria d iplomatické v ´ysady a imunity, ku ltúrne alebo informa ˇcné stred isko
cudzieho štátu .
V prípadoch uveden ´ych pod písm. a) až d) možno za ustanoven ´ych podmie-

nok prikáza’t nájomcu do toho istého nebytového priestoru iba raz, a to na dobu
určitú, najviac na 5 rokov, ak osobitn ´y predpis neustanovuje inak. Avšak v prípa-
doch uveden ´ych pod písm. e) možno za ustanoven ´ych podmienok prikáza’t ná-
jomcu do toho istého nebytového priestoru  opätovne najviac na 5 rokov, ak
osobitný  predpis  neustanovuje  inak.

Nájomca  je  oprávnený  užíva’t nebytový priestor v rozsahu, ktor ´y účastníci
dohodli v zmluve. Nájomca je pritom povinn ´y okrem platenia nájomného
uhradzova’t náklady spojené s obvykl ´ym udržiavaním predmetu nájmu. Nájomca
je  tiež  povinn´y  bez  zbytoˇcného  odkladu  oznámi’t  prenajímate’lovi  potrebu  opráv,
ktoré nie sú bežné a sú ˇcasne umožni’t aj ich vykonanie. Pri nesplnení tejto
povinnosti  zodpovedá  za  vzniknutú  škodu.

Výška  nájomného  (aj  úhrada  za  podnájom)  sa  urˇcí  dohodou  účastníkov
zmluvy , ak nie je upravená všeobecne záväzn ´ym právnym predpisom. Vyhláška
č. 585/ 1990 Zb. o cenovej regu lácii nájomného a nebytov ´ych priestorov, ktorá
ustanovovala  maximálne  v´yšky  nájomného  (bez  pripoˇcítania  cien  služieb),  bola
dňom 1. 1. 1993 zrušená, a to vyhláškou ˇc. 608/ 1992 Zb. V sú ˇcasnej dobe obdobn ´y
všeobecne  záväzn´y  predpis,  celoplošne  regulujúci  v´yšku  nájomného  za  prenájom
nebytových  priestorov,  neexistuje.  Pre  niektoré  územné  regióny  však  existujú
všeobecne záväzné nariadenia na reguláciu nájomného za prenájom nebytov´ych
priestorov  patriacich  obciam,  pokia’l  samosprávne  orgány  obcí  takéto  nariadenia
prijali. V zmysle ustanovenia § 3 zákona ˇc. 500/ 1991 Zb. o pôsobnosti obcí vo
veciach nájmu a podnájmu nebytov ´ych priestorov, v znení zákona ˇc. 98/ 1993 Z.z.,
vykonáva  totiž  pôsobnos’t  vo  veciach  cenovej  regulácie  nájomného  za  nebytové
priestory pod’la osobitn ´ych predpisov (§ 2 ods. 1 zákona ˇc. 127/ 1991 Zb.) obec
všeobecne záväzn ´ym nariadením (§ 6 ods. 1 zákona ˇc. 369/ 1990 Zb.).
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Napríklad:  Miestne  zastupite’lstvo  mestskej  ˇcasti  Bratislava  –  Staré  Mesto
vydalo všeobecne záväzné nariadenie ˇc. 1/  1992 z 30. januára 1992. Pod’la jeho § 1
nájomné za nebytové priestory (bez pripoˇcítania cien služieb) možno na území
mestskej  ˇcasti  Bratislava  –  Staré  Mesto  dojedna’t  bez  obmedzenia  okrem  nebyto-
vých priestorov uveden ´ych v § 2 tohto nariadenia. Pritom v § 2 uvádza, že nájomné
v rámci maximálnej sadzby za 1 m2 pod lahovej plochy možno dojedna’t za
nebytové  priestory  takto:
a) nebytové priestory užívané pre poskytovanie predškolsk ´ych, sociálnych slu-

žieb, pre vykonávanie osvetovej ˇcinnosti a nebytové priestory užívané pre
výkon činnosti orgánov štátnej správy a samosprávy ......................... do 500 Sk,

b) nebytové priestory užívané pre vykonávanie divadelnej 
a koncertnej ˇcinnosti ............................................................................................. do 800 Sk.
Pokia’l ide o nájomné (s pripoˇcítaním cien a služieb) za užívanie ateliérov alebo

pracovní umelcov sa dojednáva pod’la predpisov o úhrade za užívanie bytu .
Okrem toho existu je napríklad aj rozhodnutie starostky tejto mestskej ˇcasti z 28.

novembra 1994 ˇc. 23/ 1994 o ur ˇcení výšky nájomného v zdravotníckych zariade-
niach „Prvého kontaktu s pacientom“, ktoré mestská ˇcas’t prenájme súkromn ´ym
lekárom  takto:  250  Sk/m2  ročne p lochy ambulancie, prevádzkové priestory
vo zvyčajných tarifách, ur ˇcených Správou a údržbou domov Staré Mesto.

Maximálne ceny za prenájom nebytov´ych priestorov sú stanovené aj vo V´ymere
MF SR č. 01/1993 zo dňa 17. decembra 1992, ktor ´ym sa vydáva zoznam tovaru
s regulovan ´ymi cenami. Uverejnen ´y je vo finančnom spravodajcovi ˇc. 1/ 1993. Zmene-
ný a doplnen ´y bol Výmerom MF SR ˇc. 02/ 1993, uverejnenom vo Finanˇcnom spravodaj-
covi č. 3/ 1993. V ˇcasti I. písm. A pod položkou ˇc. 13 citovan ´y Výmer ustanovuje
maximálne ceny za prenájom nebytov´ych priestorov takto:
1. Základné nájomné z nebytov ´ych priestorov (bez pripoˇcítania cien služieb) sa

dojednáva v rámci maximálnej v ´yšky vypočítanej z ro ˇcnej sadzby 250 Sk/ 1m2

podlahovej p lochy nebytového priestoru .

2. Maximálna ro ˇcná sadzba/ m2 základného nájomného môže by’t zvýšená maxi-
málne o 20 % v prípade vyššieho vybavenia nebytového priestoru (obloženie
stien drevom, mramor, r ´ychlový ’tahy, klimatizácia).

3. Ceny služieb spojen ´ych s užívaním nebytového priestoru  sa dojednávajú  bez
obmedzenia, pokia’l na príslušn ´y výkon sa nevz’tahuje regulovaná cena.

4. Maximálne ceny pod’la ods. 1 a 3 sú platné pre fyzické a právnické osoby,
okrem nebytov ´ych priestorov vo vlastníctve alebo správe obcí, ktoré prenajíma-
jú  nebytové priestory pre:
– zariadenia  sociálnych  služieb,
– školské a predškolské zariadenia,
– zdravotnícke a lekárenské zariadenia,
– zariadenia pre v ´ychovnú a osvetovú ˇcinnos’t,
– orgány  štátnej  správy,
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a ktoré nájomca hradí ˇciastočne alebo úp lne z prostriedkov štátneho rozpoˇctu
alebo rozpoˇctov miest a obcí, fondu Všeobecnej zdravotnej pois’tovne.
5. Maximálna ro ˇcná sadzba pod’la ods. 1 a 2 je ur ˇcená vrátane dane z pridanej

hodnoty.
Osobitná úprava výšky nájomného je napr. v ustanovení § 11 ods. 4 zákona

č. 282/1993 Z.z o zmiernení niektor ´ych majetkov ´ych krívd spôsoben ´ych cirkvám
a nábožensk ´ym spoločnostiam. Pod’la citovaného ustanovenia ak sa o výške
nájomného a podmienkach jeho platenia oprávnená osoba, ktorej bola nehnute’l-
nos’t  vydaná,  s užívate’lom nebytových priestorov uveden ´ych v odseku 2 (t.j.,
ktoré  slúžia  na:
a) poskytovanie zdravotníckych služieb, služieb sociálnej starostlivosti alebo so-

ciálnych služieb na pracovnú rehabilitáciu  zamestnávanie zdravotne postihnu-
tých osôb,

b) potreby školstva,
c) prevádzku ku ltúrnych, telov ´ychovných a športov ´ych zariadení,
d) pracovnú rehabilitáciu a zamestnávanie zdravotne postihnut ´ych osôb)
nedohodne, rozhodne o v ´yške nájomného príslušn ´y orgán štátnej správy pod ’la
všeobecne  platn´ych  cenov´ych  predpisov.

Nájom dojednaný na určitý čas sa zásadne skon ˇcí uplynutím tohto času.
Prenajímate’l  môže  predčasne  takú  zmluvu  písomne  vypoveda’t iba z dôvodov
zákonom  taxatívne  vymedzen´ych,  a to ke ’d :
a) užívanie je v rozpore so zmluvou,
b) ide o omeškanie s nájomn ´ym alebo za služby o viac ako jeden mesiac,
c) nájomca neposkytuje služby na úhradu nájomného, na ktoré sa zmluvou zaviazal,
d) ide o hrubé porušenie pokoja alebo poriadku nájomcom prípadne osobami,

ktoré s ním nebytov ´y priestor užívajú, a to aj napriek p ísomnému upozorneniu,
e) užívanie nebytového priestoru je viazané na byt, ktor ´y musí nájomca vyprata’t,
f) bolo rozhodnuté o odstránení resp. zmenách stavby,
g) ide o prenechanie do podnájmu bez súhlasu prenajímate’la,
h) ide o nájom v nehnute’lnosti vydanej oprávnenej osobe pod’la záko-

na č. 403/ 1990 Zb. o zmiernení následkov niektor ´ych majetkov ´ych krívd,
i) ide o nájom v nehnute’lnosti prevedenej pôvodnému vlastníkovi pod’la záko-

na č. 229/ 1991 Zb. o úprave vlastníckych vz’tahov k pôde a inému po’lnohospo-
dárskemu majetku.
Pokia’l však došlo k prikázaniu nájmu (na dobu ur ˇcitú), môže prenajímate’l

vypoveda’t  zmluvu  iba  so  súhlasom  obce.
Naproti tomu aj nájomca môže zmluvu uzavretú na ur ˇcitý čas pred ˇcasne

vypoveda’t  z  týchto  taxatívne  uveden´ych  zákonn´ych  dôvodov:
a) ke ’d  stratí spôsobilos’t prevádzkova’t činnos’t, na ktorú nebytov ´y priestor najal,
b) ke ’d  predmet nájmu sa stane nespôsobil ´y bez jeho zavinenia,
c) ke ’d  prenajímate’l hrubo porušuje svoje povinnosti vypl ´yvajúce zo zákona.
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V prípade nájmu, uzavretého na neurˇcitý čas, sú obidvaja ú ˇcastníci nájomné-
ho  vz’tahu  zásadne  oprávnení  vypoveda’t  zmluvu  písomne  bez  udania  dôvodu,
pokia ’l  nie  je  dohodnuté  inak.  Výpovedná  lehota  je  tri  mesiace  (ak  nebola
dohodnutá  iná) a počíta sa od prvého d ˇna mesiaca nasledujúceho po doru ˇcení
výpovede.

Pre skon ˇcenie či neskon ˇcenie tohoto nájomného vz’tahu zákon v ur ˇcitých,
presne  vymedzen´ych  prípadoch  ustanovuje  niektoré  obmedzenia  spoˇcívajúce  vo
vyžadovaní súhlasu obce, resp. v rešpektovaní jej rozhodnutia. Ide tu v podstate
o dve výnimky  z inak uznávanej zmluvnej vo’lnosti účastníkov tohoto nájomného
vz ’tahu.

Prvá spočíva v povinnosti prenajímate’l vypoveda’t zmluvu, ak sa mu uložila
povinnos’t uzavrie’t zmluvu s prikázan ´ym nájomcom.

Druhá spočíva v tom, že iba na základe predchádzajúceho súhlasu obce možno
vypoveda’t zmluvu o nájme nebytového priestoru  v prípade nájmu, ktor ´y vznikol
z práva užívania nebytov ´ych priestorov pod’la predpisov platn ´ych pred ú ˇcinnos-
’tou tohto zákona na poskytovanie služieb zdravotníckych, sociálnych, spojov,
na zabezpeˇcenie činnosti politických strán, pracovísk základného v ´yskumu, ume-
leckej tvorivej činnosti, na vykonávanie d ivadelnej, koncertnej s osvetovej ˇcinnosti,
a nájme prevádzkov ´ych jednotiek zriaden ´ych na pracovnú rehabilitáciu a za-
mestnávanie  invalidn´ych  občanov.

Priamo zo zákona zaniká nájom nebytového priestoru (pokia’l nebolo dohod-
nuté  inak):
a) zánikom predmetu nájmu,
b) smr’tou nájomcu, pokia’l dedičia do 30 dní po smrti nájomcu neoznámia prena-

jímate’lovi, že pokra ˇcu jú  v nájme,
c) zánikom právnickej osoby, ak je nájomcom,
d) ak bol uzavret ´y podnikmi a hospodárskymi zariadeniami komunistick ´ych

strán alebo Zväzu mlad ´ych v čase od 31. 12. 1989 do 31. 12. 1990; nájom v tomto
prípade zanikol d ˇnom 31. 1. 1992, pokia’l neskon ˇcil skôr.
Pri  skončení  nájmu  nebytového  priestoru  je  nájomca  povinn´y  vráti ’t  nebytový

priestor v stave, a v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie,
pravda,  ak  nebolo  dohodnuté  inak,  alebo  ak  osobitn´y  zákon  neustanovuje  inak.

Napríklad pod’la ustanovenia § 11 ods. 5 zákona ˇc. 282/ 1993 Z.z. užívate’l
nebytových priestorov, ktor ´y v súlade so stavebn ´ymi predpismi vykonal na
vlastné náklady úpravy, ktor ´ymi sa nebytové priestory zhodnotili, má po skon ˇcení
nájmu nárok na dojednanú náhradu zhodnotenia ur ˇcenú pod’la p latných cenov ´ych
predpisov (zákon ˇc. 526/ 1990 Zb. o cenách).
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ZMLUVA 
 O NÁJME NEBYTOV ÝCH PRIESTOROV

uzatvorená v zmysle § 3 zákona ˇc. 116/ 1990 Zb. 
 o nájme a podnájme nebytov ´ych priestorov

medzi

1. ....................................................................
Zastúpená:  ...................................................
IČO: ...............................................................
DIČ: ...............................................................
Bankové  spojenie:  .......................................
( ’dalej  len  „nájomca“)

a

2. ....................................................................
Zastúpená:  ...................................................
IČO: ...............................................................
DIČ: ...............................................................
Bankové  spojenie:  .......................................
( ’dalej  len  „prenajímate’l“)

I.
Predmet zmluvy

Prenajímate’l  prenecháva  nájomcovi  do  užívania  nebytové  priestory  nachádza-
júce sa ................ o celkovej v ´ymere ......... m2.

II.
Účel nájmu

Nájomca  bude  uvedené  priestory  užíva’t  za  účelom  ............................................

III.
Doba nájmu

1. Nájom nebytov ´ych priestorov sa uzatvára na dobu neur ˇcitú .
 „Alternatíva I.“

N
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2. Nájom nebytov ´ych priestorov sa uzatvára na dobu ur ˇcitú  v trvaní od ...............
do ............
 „Alternatíva II.“

3. Deň začatia skuto ˇcného užívania pod’la článku III. bod. I. sa uvedie v zápisnici
o odovzdaní a prevzatí nebytov ´ych priestorov. Táto záp isnica tvorí nedelite’lnú
súčas’t tejto zmluvy.

IV.

Nájomné

1. Výška nájomného bola stanovená na základe dohody vo v ´yške ... Sk za 1 m2

ročne, celkom ......... Sk za cel´y rok.

2. Nájomné je splatné štvr’tročne (mesa ˇcne, polro ˇcne) vopred, najneskoršie do 15.
dňa toho ktorého štvr’troka (mesiaca, polroka) vo v ´yške 1/ 4 (1/ 12, 1/ 2) ro ˇcného
nájomného, ˇco činí čiastku... Sk na ú ˇcet prenajímate’la.

V.

Úhrada služieb spojen ´ych s nájmom

1. Zmluvné strany sa dohodli na tejto v ´yške zálohov ´ych p latieb za služby, ktor ´ych
poskytovanie je spojené s užívaním nebytového priestoru a ktoré bude prenají-
mate’l zabezpeˇcova’t pre nájomcu:
a) elektrina ......... Sk štvr’tročne (mesa ˇcne, polro ˇcne),
b) plyn  ........  Sk  štvr’tročne  (mesaˇcne,  polroˇcne),
c) teplo,  teplá  voda  ........  Sk  štvr’tročne  (mesaˇcne,  polroˇcne),
d) vodné,  stoˇcné  ........  Sk  štvr’tročne  (mesaˇcne,  polroˇcne),
e) odvoz  smetí  ........  Sk  štvr’tročne  (mesaˇcne,  polroˇcne).

2. Zálohové platby za služby, ktor ´ych poskytovanie je spojené s užívaním nebyto-
vého priestoru, bude nájomca poukazova’t na účet prenajímate’la mesaˇcne
pozadu, a to najneskôr do 15. d ˇna nasledujúceho štvr’troka (mesiaca, polroka).

3. Záloha musí by’t splatená sú ˇcasne s nájomn ´ym (článok IV. bod 1) v jednej sume.

4. Celková v ´yška úhrady za užívanie nebytového priestoru je nasledovná: ....... Sk.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že rozdiel medzi štvr’tročnými (mesaˇcnými, polroč-
nými) zálohovými platbami a skuto ˇcnými nákladmi, ktoré vznikli užívaním
prenajat ´ych priestorov v priebehu zú ˇctovacieho obdobia, t.j. od 1. 1. do 31.12.
daného roka, si vzájomne vyú ˇctujú  na základe vyú ˇctovania t ´ychto nákladov.

6. Vyúčtovanie nákladov zašle prenajímate’l nájomcovi, ktor ´y najneskôr do 30 dní
uhradí vyú ˇctovaný rozdiel. Toto rovnako platí pre prenajímate’la v prípade
preplatku, pokia’l tento nebol zú ˇctovaný na prípadné nedoplatky záloh alebo
prác vykonan ´ych v prospech nájomcu.
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VI.
Technický stav nebytového priestoru

Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle § 5 ods. 1 zákona ˇc. 116/ 1990 Zb.
prenajímate’l odovzdá nájomcovi nebytové priestory v stave spôsobilom na bežné
užívanie, priˇcom práce naviac požadované vzh’ladom na charakter budúcej pre-
vádzkovej ˇcinnosti nájomcu prenajímate’l za odplatu vykoná v rámci svojich
technických a kapacitn ´ych možností. Opravy a úpravy ú ˇcelovej povahy a drobné
opravy v prenajatom nebytovom priestore znáša nájomca na vlastné náklady.
Stavebné  úpravy  nie  je  nájomca  oprávnen´y  vykona’t  bez  písomného  súhlasu
prenajímate’la a príslušného stavebného úradu.

VII.
Poistenie

1. Prenajímate’l sa zaväzuje zabezpeˇcova’t udržiavanie podstaty objektu  ako jeho
správca, a tiež uhrádza’t poistenie, v ktorom sa nachádza prenajíman ´y nebyto-
vý priestor, a to v rozsahu poistnej zmluvy uzatvorenej prenajímate’lom.

2. Poistenie nad uveden ´y rozsah (poistenie majetku) zabezpeˇcí nájomca
na vlastné náklady.

VIII.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Nájomca nemôže zmeni’t dohodnut ´y účel užívania bez p ísomného súhlasu
prenajímate’la.

2. Nájomca nemôže vykonáva’t stavebné úpravy bez p ísomného súhlasu prenají-
mate’la a príslušného stavebného úradu.

3. Nájomca je povinn ´y uhrádza’t všetky náklady spojené s obvykl´ym udržiavaním
nebytových priestorov.

4. Nájomca je povinn ´y bez zbyto ˇcného odkladu oznámi’t potrebu opráv, ktoré má
prenajímate’l urobi ’t, a umožni’t vykonanie t ´ychto a in ´ych nevyhnutn ´ych opráv,
inak nájomca zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením povinnosti vznikla.

5. Nájomca je povinn ´y do 30 minút od vyrozumenia prenajímate’lom o vzniku
havárie v objekte........ umožni’t prenajímate’lovi prístup k dôležit ´ym zariade-
niam objektu (k rozvodom, plynu, elektrine a pod.).

6. Nájomca zodpovedá v plnom rozsahu za protipožiarnu ochranu prenajatého
priestoru a zaväzuje sa pred za ˇcatím prevádzky vykona’t všetky potrebné
opatrenia na zabránenie vzniku požiaru resp. inej havárie.

7. Nájomca je oprávnen ´y prenecha’t nebytový priestor alebo jeho ˇcas’t na určitý čas
do podnájmu len so súhlasom prenajímate’la.

8. Ak nájomca bez svojho zavinenia môže užíva’t nebytový priestor len obmedze-
ne, má nárok na pomernú z’lavu z nájomného.
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9. Prenajímate’l je povinný odovzda’t nebytový priestor nájomcovi v stave spôso-
bilom na dohovorené alebo obvyklé užívanie, v tomto stave ho na svoje nákla-
dy udržiava’t a zabezpeˇcova’t riadne plnenie služieb, ktor ´ych poskytovanie je
s užívaním nebytov ´ych priestorov.

10. Prenajímate’l je povinný zdrža’t sa akéhoko’lvek konania, ktor ´ym by rušil
nájomcu pri užívaní nebytového priestoru .

IX.
Skončenie nájmu

1. Nájom nebytového priestoru zaniká:
a) dohodou,
b) výpove ’d ou v 3-mesa ˇcnej výpovednej lehote,
c) up lynutím dojednanej doby (p latí len pre prípad, ak je nájom na dobu

určitú).
2. V prípade skon ˇcenia nájmu je nájomca povinn ´y vráti ’t nebytový priestor v sta-

ve, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.

X.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany môžu meni’t obsah tejto zmluvy, prípadne prijíma’t dodatky
k tejto zmluve len písomne po vzájomnej dohode.

2. Zmluvné strany prehlasujú , že zmluvu si pre ˇcítali, súhlasia s jej obsahom
a na znak súhlasu ju  podpisu jú.

3. Zmluva bola vyhotovená v 4 exemplároch, z ktor ´ych 2 obdrží prenajímate’l a 2
nájomca.

4. Zmluva nadobúda platnos’t dňom podpisu zmluvn ´ymi stranami.

V Bratislave d ˇna ............................. 199 ......

Prenajímate’l .........................................    Nájomca ....................................................

Zmluva o nájme

17-4 SEPI-A


	Zmluva medzi SR a ČR o podnikaní na území druhej republiky
	Zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov
	Úplné znenie zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
	Výklad k zákonu o nájme a podnájme nebytových priestorov
	Vzor zmluvy o nájme nebytových priestorov

	Obsah SEPI A

	17-1: 


