Podnikanie na území ČR

OZN ÁMENIE
Ministerstva zahrani čných vecí Slovenskej republiky č. 293

Ministerstvo zahrani čn ých vecí Slovenskej republiky oznamuje, že
29. októbra 1993 bola v Bratislave podpísaná Zmluva medzi
Slovenskou republikou a Českou republikou o do časnom
oprávnení na podnikanie fyzick ých a právnick ých osôb,
ktoré podnikajú na území druhej republiky po 31. decembri 1992.
Zmluva nadobudla platnos t’ pod l’a článku 4 d ňom v ýmeny
ratifikačn ých listín, t.j. 3. decembra 1993.
ZMLUVA
medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o do časnom
oprávnení na podnikanie fyzick ých a právnick ých osôb, ktoré
podnikajú na území druhej republiky po 31. decembri 1992
Slovenská

republika
a
Česká republika
v záujm e rozvoja hospodárskych
’
a obchodn ých vz tahov
a spolu práce sa
dohodli takto:

Článok 1
Organizačná zložka podniku zapísaného do obchodného registra na území jednej zmluvnej strany do 31. decembra 1992, ktorá je umiestnená na
ú zem í d ruhej zm luvnej strany a je zapísaná v obchod nom registri aj tejto d ruhej zmluvnej strany, sa považuje za
organizačnú zložku podniku zahraničnej osoby a táto zahraničná osoba je
oprávnená podnikat’ na území tejto
zm luvnej strany v rozsahu p red m etu
p od nikania zapísaného v obchodnom
registri tejto zm lu vnej strany. V tom to
prípade nie je potrebný 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 organizačnú
zložku podniku na území druhej
zmluvnej strany, môže podnikat’ aj na
území tejto druhej zmluvnej strany bez
prerušenia oprávnenia podnikat’ do 30.
jú na 1994, a to v rozsahu predm etu
pod nikania zap ísaného v obchod nom
registri a za p red p oklad u, že požiadala
o zápis d o obchod ného registra na ú zemí druhej zmluvnej strany do 31. decembra 1993.
(2) Pokial’ fyzická alebo právnická
osoba uved ená v od seku 1 nebu de do
30. júna 1994 zapísaná do obchodného
registra na území druhej zmluvnej strany, zanikne týmto dňom jej oprávnenie
podnikat’ na
území
tejto
druhej
zmluvnej strany.

Článok 3
(1) Živnostenské oprávnenie, ktoré
vzniklo do 31. decembra 1992 ma území
jednej zmluvnej strany, môže byt’ vykonávané d o 30. jú na 1994 na ú zem í d ruhej zmluvnej strany.
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(2) Pokial’ fyzickej alebo právnickej
osobe, ktorá m á op rávnenie u ved ené
v od seku 1, nebud e vydané právoplatné
živnostenské oprávnenie na území aj
druhej zmluvnej strany do 30. júna
1994, zanikne týmto dňom jej oprávnenie podnikat’ na území tejto druhej
zmluvnej strany.

Článok 4
(1) Táto zm lu va p od lieha ratifikácii
a nad obu d ne p latnos t’ d ňom v ým eny
ratifikačných listín. Ratifikačné listiny
bud ú vym enené v Prahe. Ustanovenia
tejto zmluvy sa budú medzi zmluvnými

stranami vykonávat’ so spätnou pô’ od 1. januára 1993.
sobnostou
(2) Táto zmluva sa uzatvára na dobu
neu r čitú a zostáva v p latnosti, p okia l’ ju
jedna zo zmluvných strán písomne diplom atickou cestou nevyp ovie. V tom to
prípade stráca zmluva platnost’ rok po
doručení výpovede druhej zmluvnej
strane.
Dané v Bratislave 29. októbra 1993
v dvoch pôvod n ých vyhotoveniach,
každ é v jazyku slovenskom a českom ,
pričom obe znenia majú rovnakú platnost.’

Za Slovenskú repu bliku:
Katarína Tóthová v.r.
Za Českú repu bliku :
Ji ří N ovák v.r.
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č. 116/1990 Zb.

o nájme a podnájme nebytových priestorov,
ako vypl ýva zo zmien a doplnení vykonan ých
zákonom č. 403/1990 Zb., zákonom č. 529/1990 Zb.,
zákonom č. 229/1991 Zb. a zákonom č. 540/1991 Zb.
Fed erálne zhrom ažd enie Českej
a Slovenskej Federatívnej Rep ubliky sa
u znieslo na tom to zákone:

Úvodné ustanovenia
§1
’
Tento zákon sa vztahuje
a) na nebytové p riestory, ktor ým i sú
m iestnosti alebo sú bory m iestností,
’ rozhod nutia stavebnéktoré pod la
ho ú rad u sú u r čené na iné ú čely ako
na b ývanie; nebytov ým i p riestorm i
nie sú príslu šenstvo bytu ani spolo čné p riestory dom u;
b) na byty, p ri ktor ých bol u d elen ý
sú hlas na ich u žívanie na nebytové
ú čely.1)

§2
S priestorm i uved en ým i v § 1 (d’alej
len „nebytové priestory“) nakladajú ich
vlastníci, prípadne tí,2) ktorí vykonávajú
’
právo hospodárenia (dalej
len „prenají’
matel“).

§3
Zmluva o nájme
(1) Prenajímatel’ môže nebytový
priestor prenecha t’ na u žívanie iném u
(d’alej len „nájom ca“) zm luvou o nájm e
’
(dalej
len „zmluva“).
(2) Nebytové priestory sa prenajím ajú na ú čely, na ktoré sú stavebne u rčené. 3) Miestnosti ur čené na p revád zkovanie obchod u a slu žieb m ožno p renajímat’ iba po predchádzajúcom súhlase
národného výboru. Pokial’ národný výbor do 15 d ní od p rijatia žiad osti o veci
nerozhodne, predpokladá sa, že súhlas
bol udelený.
(3) Zmluva musí mat’ písomnú form u a m usí obsahova t’ pred m et a ú čel
nájm u, v ýšku a splatnos t’ nájom ného
a sp ôsob jeho platenia, a ak nejde o nájom na neu r čit ý čas, čas, na ktor ý sa
nájom uzaviera. Pri nebytových priestoroch v objektoch, s ktor ým i hospodári
bytová organizácia založená národným
v ýborom , m ožno zm luvu na u r čit ý čas
uzavrie t’ najd lhšie na dva roky, pokial’
osobitný zákon neustanovuje inak.4)

1)

§ 57 ods. 2 zákona č. 41/ 1964 Zb. o hospod árení s bytm i v znení zákona ČN R č. 146/ 1971 Zb., zákona SN R č. 159/ 1971 Zb.

2)

§ 6 zákona č. 111/ 1990 Zb. o štátnom pod niku.

3)

§ 85 od s. 1 zákona č. 50/ 1976 Zb. o ú zem nom p lánovaní a stavebnom poriad ku (stavebn ý zákon).

4)

N apr. zákon č. 429/1991 Zb., ktorým sa mení a dop ĺ ňa zákon č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva
štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby v znení zákona č. 541/1990 Zb.
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(4) Pokial’ sa zmluva uzavrie bez
’ odsesúhlasu národného výboru podla
’
ku 2 alebo neobsahuje náležitosti podla
odseku 3, je neplatná.

§4
Prikázanie nájomcu
V prípad och u stanoven ých zákonmi národných rád možno prikázat’
’
prenajímatelovi,
aby prenajal nebytový
p riestor a uzavrel nájom nú zm lu vu
s ur čen ým nájom com ; v tom to prípad e
môže prenajímatel’ vypovedat’ zmluvu
iba so súhlasom orgánu, ktorý prikázal
jej uzavretie. Ustanovenia tohto zákona inak zostávajú nedotknu té.

§5
Práva a povinnosti prenajímate l’a
a nájomcu
(1) Ak nie je dohodnuté inak, prenajímatel’ je povinný odovzdat’ nebytový
p riestor nájom covi v stave sp ôsobilom
na d ohovorené alebo obvyklé u žívanie,
v tom to stave ho na svoje náklad y u držiava t’ a zabezpe čova t’ riad ne p lnenie
služieb, ktor ých p oskytovanie je s u žívaním nebytového priestoru spojené.
(2) Nájomca je oprávnený užívat’
nebytov ý priestor v rozsahu d ohod nutom v zm luve.
(3) Nájomca je povinný uhrádzat’
náklad y spojené s obvyklým u držiavaním.
(4) Nájomca je povinný bez zbytoč’
ného odkladu oznámit’ prenajímatelovi
potrebu opráv, ktoré má prenajímatel’
u robit,’ a um ožnit’ vykonanie t ýchto
i in ých nevyhnu tn ých op ráv; inak nájomca zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením povinnosti vznikla.
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§6
Podnájom
(1) Nájomca je oprávnený prenechat’
nebytov ý p riestor alebo jeho čast’ na u rčit ý čas d o podnájm u len so súhlasom
’
prenajímatela.
(2) Práva a povinnosti vyplývajúce z §
’
5 sa vz tahujú
aj na toho, komu sa nebytov ý priestor prenechal do podnájmu.

Nájomné
§7
Ak výška nájomného alebo úhrada
za podnájom nie je upravená všeobecne
záväzným právnym predpisom, určí sa
dohodou.

§8
Ak nájomca môže nebytový priestor
užívat’ obmedzene len preto, že prenajímatel’ neplní svoje povinnosti zo zmluvy alebo povinnosti ustanovené týmto
zákonom , m á nájom ca nárok na po’
m ernú z lavu
z nájom ného; toto u stano’
venie sa vz tahuje
aj na pod nájom .

Skon čenie nájmu
§9
(1) N ájom d ojednan ý na ur čit ý čas
sa skon čí up lynu tím času , na ktor ý bol
dojednaný.
(2) Prenajímatel’ môže písomne vypoved a t’ zm lu vu uzavretú na u r čit ý čas
pred uplynutím času, ak
a) nájom ca užíva nebytov ý p riestor
v rozp ore so zm luvou;
b) nájom ca o viac ako jed en m esiac
m ešká s platením nájom ného alebo
za služby, ktor ých poskytovanie je
sp ojené s nájm om ;
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f) bolo rozhod nuté o odstránení stavby alebo o zm enách stavby, čo bráni
u žíva t’ nebytov ý p riestor;
g) nájom ca prenechá nebytov ý priestor
alebo jeho čas t’ d o podnájm u bez
’
sú hlasu p renajím atela,
h) id e o nájom nebytového priestoru
’
v nehnu telnosti
vyd anej oprávnenej
’ zákona č. 403/ 1990 Zb.
osobe p od la
o zm iernení následkov niektor ých
m ajetkov ých krívd ,
i) id e o nájom nebytového priestoru
’
v nehnute lnosti
p revedenej p ô’ zákovodném u vlastníkovi pod la
na č. 229/ 1991 Zb. o úprave vlastníc’
kych vz tahov
k pôd e a iném u
’
p o lnohospodárskem
u m ajetku.
(3) Nájomca môže písomne vypoved a t’ zm luvu uzavretú na u r čit ý čas pred
uplynutím dojednaného času, ak
a) stratí sp ôsobilos t’ p revádzkova t’ činnos t,’ na ktorú si nebytov ý priestor
najal;
b) nebytov ý p riestor sa stane bez zavinenia nájom cu nespôsobilý na d ohovorené u žívanie;
c) p renajím atel’ hru bo poru šu je svoje
p ovinnosti vyp lývajúce z § 5 od s. 1.
’
(4) Vz tahy
zo zmlúv o nájme a podnájme nebytových priestorov, ktoré

uzavreli v čase od 31. decembra 1989
do 31. decembra 1990 podniky a hospodárske zariadenia Komunistickej
strany Čiech a Moravy, Komunistickej
strany Slovenska – Strany demokratickej l’avice a Komunistickej strany Česko-Slovenska a podniky, hospodárske
a ú čelové zariadenia Zväzu mlad ých,
nástupcu Socialistického zväzu mládeže, ako prenajímatelia, zanikajú 31.
januárom 1992, pokial’ neskončia pred
týmto dňom.

§ 10
Ak sa nájom u zavrie na neur čit ý čas,
sú p renajím ate l’ i nájom ca oprávnení
vypovedat’ zmluvu písomne bez udania
dôvodu, ak nie je dohodnuté inak.

§ 11
Prenajímatel’ je povinný vypovedat’
zmluvu, ak sa mu uložila povinnost’
uzavrie t’ zm luvu s p rikázan ým nájomcom.

§ 12
Výpovedná lehota je tri mesiace, ak
nebolo d ohod nuté inak; po číta sa od p rvého d ňa m esiaca nasled ujúceho po d oručení výpovede.

§ 13
Ak nebolo d ohod nu té inak, je v p rípade skončenia nájmu nájomca povinn ý vrátit’ nebytov ý priestor v stave,
v akom ho prevzal, s prihliad nu tím
na obvyklé opotrebenie.

§ 14
Ak nebolo dohodnuté inak, nájom
zaniká
a) zánikom pred m etu nájm u;
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c) nájom ca, ktor ý na základ e zm lu vy
’
m á p renajím atelovi
poskytova t’ na
úhradu nájomného ur čité služby, tieto
služby neposkytuje riadne a v čas;
d ) nájom ca alebo osoby, ktoré s ním
u žívajú nebytov ý p riestor, napriek
p ísom ném u up ozorneniu hru bo p orušu jú p okoj alebo p oriad ok;
e) u žívanie nebytového priestoru je
viazané na u žívanie bytu a nájom covi bola u ložená povinnos t’ byt
vyp rata t;’

Nájom a podnájom nebytových priestorov

’ nájom cu , pokia l’ d edičia po
b) sm r tou
’
p oru čite lovi,
ktor ý bol nájom com ,
d o 30 d ní od jeho sm rti neoznám ia
’
p renajím atelovi,
že
p okra čujú
v nájm e;
c) zánikom p rávnickej osoby, ak je nájom com .

’
(4) Tento zákon sa nevz tahuje
na ne’ zákona
bytové p riestory u žívané pod la
č. 123/ 1975 Zb. o u žívaní p ôd y a iného
’
po lnohosp
od árskeho m ajetku na zabezpe čenie v ýroby v znení zákona
č. 95/ 1988 Zb. a zákona č. 114/ 1990 Zb.

Prechodné
a závere čné ustanovenia

Zrušujú sa
1. § 196, 197, 392, 393 a § 493 od s. 2
zákona č. 40/ 1964 Zb. Ob čiansky zákonník,
2. Zákon č. 111/ 1950 Zb. o hosp od á’ i,
rení s niektor ým i m iestnos tam
3. vlád ne nariad enie č. 172/ 1950
Zb., ktor ým sa vykonáva zákon
č. 111/ 1950 Zb.,
4. vlád ne nariad enie č. 52/ 1955 Zb.
o presu ne pôsobnosti v hosp od árení
’ i,
s niektor ým i m iestnostam
5. sm ernice vlád y č. 412/ 1959, u verejnené v čiastke 43/ 1959 Ú.l. (Ú.v.), pre
činnost’ výkonných orgánov národných
v ýborov p ri plánovitom hosp od árení
’ i.
s nebytov ým i m iestnostam

§ 15
(1) Práva užívania nebytových
’ doterajpriestorov, ktoré vznikli podla
ších predpisov, sa spravujú týmto záko’
nom a p ovažu jú sa za vz tahy
vzniknu té
na základ e zm luvy u zavretej na neur čitý čas. Týmto ustanovením nie sú dotknuté p ráva užívania vyp lývajúce
z vecného brem ena.5)
(2) Pokia l’id e o nájom , ktor ý vznikol
z práva u žívania nebytov ých priestorov
’ predpisov platných pred účinpodla
’ tohto zákona na p oskytovanie
nos tou
služieb
zdravotníckych,
sociálnych,
sp ojov, na zabezp ečenie činnosti politických strán, pracovísk základného výskumu, umeleckej tvorivej činnosti, na
vykonávanie divad elnej, koncertnej
a osvetovej činnosti a o nájm e prevádzkových jednotiek zriadených na pracovnú rehabilitáciu a zam estnávanie invalidných občanov, možno ho vypovedat’
iba p o predchád zajú com súhlase národného výboru.
’
(3) Správne konania začaté podla
d oterajších p rávnych predp isov o hosp od árení s nebytov ým i priestorm i sa
k za čiatku ú činnosti tohto zákona zastavujú.
5)

§ 16

§ 17
Ú činnos t’
Tento zákon nadobú da ú činnos t’
1. m ájom 1990.
✷

✷

✷

Zákon č. 403/ 1990 Zb. nad obu d ol
účinnost’ 1. novembrom 1990.
Zákon č. 529/ 1990 Zb. nad obu d ol
účinnost’ 5. januárom 1991.
Zákon č. 229/ 1991 Zb. nad obu d ol
účinnost’ 24. júnom 1991.
Zákon č. 540/1991 Zb. nadobudol
účinnost’ 20. decembrom 1991.

§ 135b a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Ob čiansky zákonník v znení zákona č. 131/1982 Zb.
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Ob čiansky zákonník v u stanovení § 720 prenecháva právnu úp ravu nájm u
a podnájm u nebytov ých priestorov osobitnému zákonu č. 116/ 1990 Zb. v znení neskorších zákonov (č. 403/ 1990 Zb., č. 529/ 1990 Zb., č. 229/ 1991 Zb. a č. 540/ 1991 Zb.).
’ tohto zákona za nebytové priestory sa považujú miestnosti alebo
Pod la
súbory miestností, ktoré podl’a rozhodnutia stavebného úradu sú určené na iné
ú čely ako na b ývanie. Pritom príslu šenstvo bytu ani sp olo čné priestory dom u sa
nepovažu jú za nebytové p riestory. Výnim o čne m ožno na nebytové ú čely u žíva t’ aj
byty, avšak len vted y, ak na také u žívanie dala súhlas obec.
’
’
Predmetn ý zákon sa ovšem nevz tahuje
na nebytové priestory užívané pod la
’
zákona o užívaní pôdy a iného polnohospodárskeho
majetku na zabezpečenie v ýroby.
S nebytov ými priestormi môžu nakladat:’
a) ich vlastníci,
b) tí, ktorí vykonávajú právo hosp od árenia s tak ým i p riestorm i.
N ájom nebytov ých priestorov vzniká na zmluvnom základe. Môžu ho
dojednat’na určitý čas alebo na neurčitý čas fyzické aj právnické osoby tuzemské
i zahrani čné vrátane joint ventures, a to zásadne bez obmedzenia. Tie práva
’ predchádzajúcich predpisov,
užívania nebytových priestorov, ktoré vznikli podla
sa p ovažu jú za nájom uzavret ý na neur čit ý čas a sp ravu jú sa t ým to zákonom .
Zmluva o nájme musí mat’ písomnú formu a musí obsahovat’ nasled ovné
náležitosti v zákone taxatívne vyrátané:
a) p red m et a ú čel nájm u,
b) v ýšku a sp latnos t’ nájom ného,
c) sp ôsob jeho p latenia,
d ) čas, na ktor ý sa u zaviera (pokia l’ nejd e o nájom na neur čit ý čas).
Pri nebytov ých priestoroch v objektoch, s ktor ým i hospod ári bytová organizácia založená obcou , m ožno zm luvu na ur čit ý čas uzavrie t’ najd lhšie na d va roky,
p okia l’ osobitn ý zákon neu stanovu je inak (napr. zákon č. 427/ 1990 Zb. v znení
’
neskorších zákonov um ož ňuje vyd ražite lovi
užíva t’ nebytov ý priestor po d obu
piatich rokov).
Ak zmluva neobsahuje uvedené, zákonom požadované náležitosti, je neplatná.
N eplatná je aj vtedy, ak sa uzavrie bez súhlasu obce v tých prípadoch, ke d’ zákon
tento súhlas vyžaduje. Tak ýto predchádzajúci súhlas obce, v obvode ktorej sa
nebytov ý priestor nachádza, zákon vyžaduje na prenajímanie miestností ur čen ých
’
na prevádzkovanie obchodu a služieb. Z uvedenej zásady udelovania
súhlasu platí
v ýnimka; súhlas obce s prenajímaním uveden ých miestností sa nevyžaduje vtedy, ked’
’
vydražitelovi
vznikne právo na uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestoru,
v ktorom je prevádzková jednotka um iestnená. Právo na užívanie má vydražitel’vo či
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’
’ tou,
vlastníkovi, alebo vo či tom u, kto má právo hospodárenia s nehnutelnos
prípadne vo či jeho právnemu nástupcovi, a to po dobu piatich rokov, pokia l’ sa
nedohodnú inak.
’
’ zákona č. 403/ 1990 Zb.
Pri prevzatí nehnu telností
op rávnenou osobou (pod la
o zm iernení násled kov niektor ých m ajetkov ých krívd v znení neskorších záko’ ktor ý uzavrel zm lu vu
nov), táto osoba vstup uje do p ráv a záväzkov p renajím ate la,
o nájm e nebytového p riestoru. Vo či tejto oprávnenej osobe m ajú d oterajší nájom covia zákonn ý nárok na uzavretie nájomnej zmluvy, nevypovedate lnej
zo strany
’
oprávnenej osoby po dobu 10 rokov v tých prípadoch, kde nehnute lnosti
slúžia pre:
’
a) činnos t’ d iplom atick ých a konzulárnych m isií,
b) p oskytovanie zdravotníckych a sociálnych slu žieb,
c) p otreby školstva,
d ) p revádzky kultúrnych a telov ýchovn ých zariad ení,
e) p racovnú rehabilitáciu a zam estnanie zd ravotne postihnu t ých osôb.
’
’ zákona č. 282/ 1993 Z.z. o zm iernení
V prevzat ých nehnu te lnostiach
p od la
niektor ých m ajetkov ých krívd spôsoben ých cirkvám a nábožensk ým sp olo čnos’ ktoré vyp lývatiam , oprávnená osoba vstup uje d o práv a záväzkov prenajím ate la,
’ nebytov ých
jú zo zm luvy o nájm e nebytov ých p riestorov. Doterajším u žívate lom
priestorov, ktoré slúžia na
a) p oskytovanie zdravotníckych služieb, služieb sociálnej starostlivosti alebo sociálnych služieb na pracovnú rehabilitáciu a zam estnávanie zd ravotne p ostihnu t ých osôb,
b) p otreby školstva,
c) p revádzku ku ltúrnych telov ýchovn ých a športov ých zariad ení,
d ) p racovnú rehabilitáciu a zamestnávanie zdravotne postihnutých osôb, vzniká nárok
’ t’vydaná, na uzavretie zmluvy o výpovoči oprávnenej osobe, ktorej bola nehnutelnos
žičke nebytov ých priestorov. Takúto zmluvu môže oprávnená osoba vypovedat’
najskôr po uplynutí troch rokov od ú činnosti citovaného zákona (t.j. od 1. 1. 1994). Na
d’alších bezprostredne nadväzujúcich pät’ rokov uzavrie oprávnená osoba zmluvu
o nájme nebytových priestorov, ak sa ú častníci nedohodnú inak. Tento záväzok
oprávnenej osoby prechádza na všetkých d’alších vlastníkov v uvedenom čase. Na
tých, ktorí nebytové priestory užívajú, prechádzajú v čase v ýpožičky všetky povinnosti
vyplývajúce z vlastníckeho práva (úhrada opráv, daní a pod.). Pokial’ ide o nebytové
priestory slúžiace na činnost’diplomatick ých a konzulárnych misií, oprávnená osoba
uzavrie s tými, ktorí ich užívajú, zmluvu o nájme nebytových priestorov na desat’
rokov, ak sa nedohodnú inak.
Prenechanie nebytového priestoru (jeho časti) do podnájmu je viazané na súhlas
prenajímate la.
’ Porušenie tejto zákonnej požiadavky zakladá zákonn ý v ýpovedn ý
dôvod na pred časné vypovedanie zmluvy o nájme dojednanom na ur čitý čas.
’
Ur čit ým excesom z inak u znávanej zásad y zm luvnej vo lnosti
strán je právo
obce prikázat’ právnickej osobe, ktorá vykonáva právo hospodárenia alebo správy
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m ajetku obce k nebytovém u priestoru vo vlastníctve štátu alebo obce, vhodném u
na p renajatie, aby p renajala nebytov ý p riestor a uzavrela nájom nú zm luvu s ur čeným nájomcom (taký príkaz nemôže dat’ inej právnickej osobe, ani žiadnej fyzickej
osobe). Uvedenej právnickej osobe môže však obec prikázat’ nájomcu len
v prípadoch zákonom taxatívne vymenovan ých.
Ide o tieto prípady:
a) ak je potrebné u m iestnit’ zariadenie sociálnej starostlivosti, zd ravotnícke zariadenie alebo zariadenie pre pracovnú rehabilitáciu, školu alebo školské zariadenie,
b) ak je p otrebné um iestnit’ p oštu alebo stanicu p oriad kovej alebo d op ravnej
p olície,
c) ak je to p otrebné na splnenie zákonnej povinnosti uloženej obci,
d ) ak id e o prinavrátenie nebytového priestoru ú čelu na ktor ý je stavebne u r čen ý,
’ ý úrad cud zieho štátu , m ed zinárod nú
e) ak je potrebné u m iestnit’ zastup ite lsk
’ m ed zinárod ného práva
vlád nu organizáciu alebo inštitú ciu , ktor ým pod la
p atria d iplom atické v ýsady a im u nity, ku ltú rne alebo inform a čné stred isko
cud zieho štátu .
V prípad och uved en ých pod písm . a) až d ) m ožno za u stanoven ých p od m ienok p rikáza t’ nájom cu d o toho istého nebytového p riestoru iba raz, a to na d obu
u r čitú, najviac na 5 rokov, ak osobitn ý pred pis neu stanovu je inak. Avšak v prípad och u ved en ých p od p ísm . e) m ožno za ustanoven ých podm ienok p rikáza t’ nájom cu do toho istého nebytového priestoru op ätovne najviac na 5 rokov, ak
osobitný predpis neustanovuje inak.
Nájomca je oprávnený u žíva t’ nebytov ý p riestor v rozsahu, ktor ý ú častníci
d ohod li v zm lu ve. N ájom ca je pritom povinn ý okrem platenia nájom ného
u hrad zova t’ náklad y spojené s obvyklým u d ržiavaním p red m etu nájm u . N ájom ca
’
je tiež povinný bez zbytočného odkladu oznámit’ prenajímatelovi
potrebu opráv,
ktoré nie sú bežné a sú časne u m ožnit’ aj ich vykonanie. Pri nesplnení tejto
povinnosti zodpovedá za vzniknutú škodu.
Výška nájomného (aj úhrada za podnájom) sa určí dohodou účastníkov
zmluvy , ak nie je u pravená všeobecne záväzn ým právnym p red pisom . Vyhláška
č. 585/ 1990 Zb. o cenovej regu lácii nájom ného a nebytov ých priestorov, ktorá
ustanovovala maximálne výšky nájomného (bez pripočítania cien služieb), bola
d ňom 1. 1. 1993 zrušená, a to vyhláškou č. 608/ 1992 Zb. V sú časnej d obe obd obn ý
všeobecne záväzný predpis, celoplošne regulujúci výšku nájomného za prenájom
nebytových priestorov, neexistuje. Pre niektoré územné regióny však existujú
všeobecne záväzné nariadenia na reguláciu nájomného za prenájom nebytov ých
priestorov patriacich obciam, pokial’ samosprávne orgány obcí takéto nariadenia
p rijali. V zm ysle u stanovenia § 3 zákona č. 500/ 1991 Zb. o p ôsobnosti obcí vo
veciach nájm u a p od nájm u nebytov ých priestorov, v znení zákona č. 98/ 1993 Z.z.,
vykonáva totiž pôsobnost’ vo veciach cenovej regulácie nájomného za nebytové
’ osobitn ých p red pisov (§ 2 od s. 1 zákona č. 127/ 1991 Zb.) obec
p riestory pod la
všeobecne záväzn ým nariadením (§ 6 ods. 1 zákona č. 369/ 1990 Zb.).
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’
Napríklad: Miestne zastupitelstvo
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
’ jeho § 1
vyd alo všeobecne záväzné nariad enie č. 1/ 1992 z 30. januára 1992. Pod la
nájom né za nebytové p riestory (bez pripo čítania cien služieb) m ožno na územ í
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto dojednat’ bez obmedzenia okrem nebytov ých priestorov u ved en ých v § 2 tohto nariadenia. Pritom v § 2 uvád za, že nájom né
v rám ci m axim álnej sadzby za 1 m 2 p od lahovej plochy m ožno d ojedna t’ za
nebytové priestory takto:
a) nebytové priestory užívané p re p oskytovanie p redškolsk ých, sociálnych služieb, pre vykonávanie osvetovej činnosti a nebytové p riestory užívané pre
v ýkon činnosti orgánov štátnej správy a sam osp rávy ......................... d o 500 Sk,
b) nebytové priestory užívané pre vykonávanie divadelnej
a koncertnej činnosti ............................................................................................. do 800 Sk.
Pokia l’ ide o nájom né (s p rip o čítaním cien a služieb) za u žívanie ateliérov alebo
’ pred pisov o úhrad e za užívanie bytu .
p racovní um elcov sa dojed náva p od la
Okrem toho existu je napríklad aj rozhodnu tie starostky tejto m estskej časti z 28.
novem bra 1994 č. 23/ 1994 o ur čení v ýšky nájom ného v zd ravotníckych zariadeniach „Prvého kontaktu s pacientom “, ktoré m estská čast’ p renájm e súkrom n ým
lekárom takto: 250 Sk/m2 ro čne p lochy am bulancie, prevádzkové p riestory
vo zvy čajn ých tarifách, u r čen ých Sp rávou a ú d ržbou dom ov Staré Mesto.
Maximálne ceny za prenájom nebytov ých priestorov sú stanovené aj vo Výmere
MF SR č. 01/1993 zo d ňa 17. decembra 1992, ktor ým sa vydáva zoznam tovaru
s regulovan ými cenam i. Uverejnen ý je vo finan čnom spravodajcovi č. 1/ 1993. Zmenen ý a doplnen ý bol Výmerom MF SR č. 02/ 1993, uverejnenom vo Finan čnom spravodajcovi č. 3/ 1993. V časti I. písm. A pod položkou č. 13 citovan ý Výmer ustanovuje
maximálne ceny za prenájom nebytov ých priestorov takto:
1. Základ né nájom né z nebytov ých p riestorov (bez p rip o čítania cien slu žieb) sa
d ojed náva v rám ci m axim álnej v ýšky vyp o čítanej z ro čnej sad zby 250 Sk/ 1m 2
p od lahovej p lochy nebytového priestoru .
2. Maxim álna ro čná sadzba/ m 2 základ ného nájom ného m ôže by t’ zv ýšená m axim álne o 20 % v p ríp ad e vyššieho vybavenia nebytového p riestoru (obloženie
’
stien drevom , m ram or, r ýchlov ý tahy,
klim atizácia).
3. Ceny služieb sp ojen ých s užívaním nebytového p riestoru sa d ojed návajú bez
’
obm ed zenia, pokia l’ na príslu šn ý v ýkon sa nevz tahuje
regulovaná cena.
’ od s. 1 a 3 sú platné p re fyzické a právnické osoby,
4. Maxim álne ceny pod la
okrem nebytov ých p riestorov vo vlastníctve alebo správe obcí, ktoré prenajím ajú nebytové priestory p re:
– zariadenia sociálnych služieb,
– školské a p red školské zariad enia,
– zd ravotnícke a lekárenské zariad enia,
– zariad enia p re v ýchovnú a osvetovú činnos t,’
– orgány štátnej správy,
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f) bolo rozhodnu té o od stránení resp . zm enách stavby,
’
g) id e o p renechanie d o p od nájm u bez súhlasu prenajím ate la,
’
’ zákoh) id e o nájom v nehnu te lnosti
vyd anej oprávnenej osobe p od la
na č. 403/ 1990 Zb. o zm iernení následkov niektor ých m ajetkov ých krívd,
’
’ zákoi) id e o nájom v nehnutelnosti
prevedenej pôvodnému vlastníkovi pod la
’
’
na č. 229/ 1991 Zb. o úp rave vlastníckych vz tahov
k p ôd e a iném u po lnohosp
od árskem u m ajetku.
Pokia l’ však d ošlo k p rikázaniu nájm u (na d obu ur čitú ), m ôže prenajím atel’
vypovedat’ zmluvu iba so súhlasom obce.
N ap roti tom u aj nájom ca m ôže zm luvu u zavretú na ur čit ý čas p red časne
vypovedat’ z týchto taxatívne uvedených zákonných dôvodov:
a) ke d’ stratí spôsobilost’ prevád zkova t’ činnos t,’ na ktorú nebytov ý priestor najal,
b) ke d’ p red m et nájm u sa stane nespôsobilý bez jeho zavinenia,
c) ke d’ p renajím atel’ hrubo p orušuje svoje povinnosti vyplývajú ce zo zákona.
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a ktoré nájom ca hrad í čiasto čne alebo úp lne z p rostriedkov štátneho rozpo čtu
’
alebo rozp o čtov m iest a obcí, fond u Všeobecnej zdravotnej pois tovne.
’ ods. 1 a 2 je u r čená vrátane d ane z pridanej
5. Maxim álna ro čná sad zba pod la
hod noty.
Osobitná úprava v ýšky nájomného je napr. v ustanovení § 11 ods. 4 zákona
č. 282/1993 Z.z o zm iernení niektor ých m ajetkov ých krívd spôsoben ých cirkvám
’ citovaného ustanovenia ak sa o v ýške
a nábožensk ým sp olo čnostiam . Pod la
nájomného a podmienkach jeho platenia oprávnená osoba, ktorej bola nehnute l-’
nost’ vydaná, s užívate l’om nebytov ých priestorov u veden ých v od seku 2 (t.j.,
ktoré slúžia na:
a) p oskytovanie zdravotníckych služieb, služieb sociálnej starostlivosti alebo sociálnych slu žieb na p racovnú rehabilitáciu zam estnávanie zd ravotne postihnut ých osôb,
b) p otreby školstva,
c) p revádzku ku ltúrnych, telov ýchovn ých a športov ých zariadení,
d ) p racovnú rehabilitáciu a zam estnávanie zd ravotne p ostihnu t ých osôb)
’
nedohodne, rozhodne o v ýške nájomného príslušn ý orgán štátnej správy p od la
všeobecne platných cenových predpisov.
N ájom dojednan ý na určitý čas sa zásadne skon čí uplynutím tohto času.
Prenajímatel’ môže predčasne takú zmluvu písomne vypovedat’ iba z d ôvod ov
zákonom taxatívne vymedzených, a to ke d’:
a) u žívanie je v rozpore so zm luvou ,
b) id e o om eškanie s nájom n ým alebo za služby o viac ako jed en m esiac,
c) nájomca neposkytuje služby na úhradu nájomného, na ktoré sa zmluvou zaviazal,
d ) id e o hrubé p oru šenie p okoja alebo poriadku nájom com prípad ne osobam i,
ktoré s ním nebytov ý p riestor u žívajú, a to aj nap riek p ísom ném u up ozorneniu,
e) u žívanie nebytového priestoru je viazané na byt, ktor ý m usí nájom ca vyp rata t,’
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V prípade nájmu, uzavretého na neurčitý čas, sú obidvaja ú častníci nájomné’
ho vztahu
zásadne oprávnení vypovedat’ zmluvu písomne bez udania dôvodu,
pokial’ nie je dohodnuté inak. Výpovedná lehota je tri mesiace (ak nebola
dohodnutá iná) a po číta sa od prvého d ňa mesiaca nasledujúceho po doru čení
výpovede.
’
Pre skon čenie či neskon čenie tohoto nájom ného vz tahu
zákon v ur čit ých,
presne vymedzených prípadoch ustanovuje niektoré obmedzenia spočívajúce vo
vyžadovaní súhlasu obce, resp. v rešpektovaní jej rozhod nutia. Ide tu v podstate
’
o dve v ýnimky z inak u znávanej zm lu vnej vo lnosti
ú častníkov tohoto nájom ného
’
vztahu.
Prvá spo číva v povinnosti prenajím ate l’ vyp oved a t’ zm lu vu, ak sa m u uložila
p ovinnost’ uzavrie t’ zm luvu s prikázan ým nájom com .
D ruhá spo číva v tom, že iba na základe p red chád zajúceho sú hlasu obce m ožno
vyp oveda t’ zm luvu o nájm e nebytového priestoru v prípad e nájm u, ktor ý vznikol
’ p red pisov platn ých p red ú činnosz p ráva užívania nebytov ých priestorov p od la
’ tohto zákona na poskytovanie služieb zd ravotníckych, sociálnych, sp ojov,
tou
na zabezp e čenie činnosti p olitick ých strán, p racovísk základného v ýskum u , um eleckej tvorivej činnosti, na vykonávanie d ivadelnej, koncertnej s osvetovej činnosti,
a nájm e p revád zkov ých jed notiek zriad en ých na p racovnú rehabilitáciu a zamestnávanie invalidných občanov.
Priamo zo zákona zaniká nájom nebytového priestoru (p okia l’ nebolo d ohod nuté inak):
a) zánikom pred m etu nájm u,
’ nájom cu , p okia l’ d edičia d o 30 dní po sm rti nájom cu neoznám ia p renab) sm r tou
’
jím atelovi,
že pokra ču jú v nájm e,
c) zánikom právnickej osoby, ak je nájom com ,
d ) ak bol uzavret ý p od nikm i a hospodárskym i zariad eniam i kom unistick ých
strán alebo Zväzu m lad ých v čase od 31. 12. 1989 d o 31. 12. 1990; nájom v tom to
p ríp ade zanikol d ňom 31. 1. 1992, p okia l’ neskon čil skôr.
Pri skončení nájmu nebytového priestoru je nájomca povinný vrátit’ nebytový
p riestor v stave, a v akom ho prevzal, s p rihliad nutím na obvyklé op otrebenie,
pravda, ak nebolo dohodnuté inak, alebo ak osobitný zákon neustanovuje inak.
’ u stanovenia § 11 od s. 5 zákona č. 282/ 1993 Z.z. užívatel’
N ap ríklad pod la
nebytov ých priestorov, ktor ý v súlade so stavebn ým i predp ism i vykonal na
vlastné náklad y ú pravy, ktor ým i sa nebytové p riestory zhod notili, m á po skon čení
’ p latn ých cenov ých
nájm u nárok na d ojed nanú náhradu zhod notenia u r čenú pod la
p red p isov (zákon č. 526/ 1990 Zb. o cenách).
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ZMLUVA
O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
uzatvorená v zm ysle § 3 zákona č. 116/ 1990 Zb.
o nájm e a p od nájm e nebytov ých p riestorov
medzi
1.....................................................................
Zastúpená: ...................................................
IČO: ...............................................................
DIČ: ...............................................................
Bankové spojenie: .......................................
’
(dalej
len „nájomca“)
a
2.....................................................................
Zastúpená: ...................................................
IČO: ...............................................................
DIČ: ...............................................................
Bankové spojenie: .......................................
’
’
(dalej
len „prenajímatel“)

I.
Predmet zmluvy
Prenajímatel’ prenecháva nájomcovi do užívania nebytové priestory nachádzajú ce sa ................ o celkovej v ým ere ......... m 2.

II.
Ú čel nájmu
Nájomca bude uvedené priestory užívat’ za účelom ............................................

III.
Doba nájmu
1. N ájom nebytov ých priestorov sa u zatvára na d obu neu r čitú .
„Alternatíva I.“
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2. N ájom nebytov ých priestorov sa uzatvára na d obu ur čitú v trvaní od ...............
d o ............
„Alternatíva II.“
’ článku III. bod . I. sa uved ie v zápisnici
3. De ň za čatia sku to čného u žívania p od la
’
o odovzd aní a p revzatí nebytov ých priestorov. Táto záp isnica tvorí ned elite lnú
sú čas t’ tejto zm lu vy.

IV.
N ájomné
1. Výška nájom ného bola stanovená na základ e d ohod y vo v ýške ... Sk za 1 m 2
ro čne, celkom ......... Sk za celý rok.
’ čne (m esa čne, p olro čne) vopred , najneskoršie d o 15.
2. N ájom né je splatné štvr tro
’
d ňa toho ktorého štvr troka
(m esiaca, p olroka) vo v ýške 1/ 4 (1/ 12, 1/ 2) ro čného
’
nájom ného, čo činí čiastku ... Sk na ú čet p renajím ate la.

V.
Úhrada služieb spojen ých s nájmom
1. Zm lu vné strany sa d ohod li na tejto v ýške zálohov ých p latieb za služby, ktor ých
p oskytovanie je spojené s u žívaním nebytového priestoru a ktoré bu d e prenajím ate l’ zabezpe čova t’ pre nájom cu :
’ čne (m esa čne, polro čne),
a) elektrina ......... Sk štvr tro
’
b) plyn ........ Sk štvrtročne
(mesačne, polročne),
’
c) teplo, teplá voda ........ Sk štvrtročne
(mesačne, polročne),
’
d) vodné, stočné ........ Sk štvrtročne
(mesačne, polročne),
’
e) odvoz smetí ........ Sk štvrtročne
(mesačne, polročne).
2. Zálohové platby za slu žby, ktor ých p oskytovanie je sp ojené s u žívaním nebyto’ m esa čne
vého p riestoru, bud e nájom ca pou kazova t’ na ú čet p renajím atela
’
p ozadu , a to najneskôr do 15. d ňa nasled ujú ceho štvr troka
(m esiaca, polroka).
3. Záloha m u sí by t’splatená sú časne s nájom n ým (článok IV. bod 1) v jed nej sum e.
4. Celková v ýška úhrad y za užívanie nebytového p riestoru je nasled ovná: ....... Sk.
’ čn ým i (m esa čn ým i, polro č5. Zm lu vné strany sa d ohod li, že rozdiel m edzi štvr tro
n ým i) zálohov ým i platbam i a skuto čn ým i nákladm i, ktoré vznikli u žívaním
p renajat ých p riestorov v priebehu zú čtovacieho obd obia, t.j. od 1. 1. d o 31.12.
d aného roka, si vzájom ne vyú čtujú na základ e vyú čtovania t ýchto nákladov.
6. Vyú čtovanie náklad ov zašle prenajím ate l’nájom covi, ktor ý najneskôr do 30 d ní
’ v prípad e
u hrad í vyú čtovan ý rozdiel. Toto rovnako platí pre prenajím ate la
p replatku, p okia l’ tento nebol zú čtovan ý na p ríp adné ned op latky záloh alebo
p rác vykonan ých v prosp ech nájom cu .
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Zm lu vné strany sa d ohod li, že v zm ysle § 5 od s. 1 zákona č. 116/ 1990 Zb.
p renajím ate l’ od ovzd á nájom covi nebytové p riestory v stave spôsobilom na bežné
’
u žívanie, p ričom práce naviac p ožad ované vzh ladom
na charakter bud ú cej p revád zkovej činnosti nájom cu p renajím ate l’ za od platu vykoná v rám ci svojich
technick ých a kapacitn ých m ožností. Opravy a ú pravy ú čelovej povahy a drobné
opravy v p renajatom nebytovom priestore znáša nájom ca na vlastné náklady.
Stavebné úpravy nie je nájomca oprávnený vykonat’ bez písomného súhlasu
’ a príslu šného stavebného úrad u.
p renajím ate la

VII.
Poistenie
1. Prenajím atel’ sa zaväzuje zabezpe čova t’ ud ržiavanie p od staty objektu ako jeho
sp rávca, a tiež uhrádza t’ poistenie, v ktorom sa nachád za prenajím an ý nebyto’ .
v ý p riestor, a to v rozsahu poistnej zm luvy u zatvorenej p renajím ate lom
2. Poistenie nad u veden ý rozsah (poistenie m ajetku) zabezpe čí nájom ca
na vlastné náklad y.

VIII.
Práva a povinnosti zmluvn ých strán
1. N ájom ca nem ôže zm enit’ d ohod nu t ý ú čel užívania bez p ísom ného sú hlasu
’
p renajím atela.
2. N ájom ca nem ôže vykonáva t’ stavebné úp ravy bez p ísom ného sú hlasu prenají’ a príslu šného stavebného úrad u.
m ate la
3. N ájom ca je povinn ý uhrád za t’všetky náklad y sp ojené s obvyklým ud ržiavaním
nebytov ých priestorov.
4. N ájom ca je p ovinn ý bez zbyto čného od klad u oznám it’ potrebu op ráv, ktoré m á
p renajím atel’ urobit,’ a u m ožnit’ vykonanie t ýchto a in ých nevyhnutn ých op ráv,
inak nájom ca zodp oved á za škod u, ktorá nesplnením p ovinnosti vznikla.
’
5. N ájom ca je povinn ý d o 30 m inú t od vyrozum enia prenajím ate lom
o vzniku
’
havárie v objekte........ um ožnit’ prenajím ate lovi
p rístup k dôležit ým zariadeniam objektu (k rozvod om , plynu, elektrine a pod.).
6. N ájom ca zodp oved á v plnom rozsahu za p rotipožiarnu ochranu p renajatého
p riestoru a zaväzuje sa p red za čatím p revád zky vykona t’ všetky potrebné
opatrenia na zabránenie vzniku p ožiaru resp . inej havárie.
7. N ájom ca je op rávnen ý prenecha t’nebytov ý p riestor alebo jeho čas t’na u r čit ý čas
’
d o pod nájm u len so súhlasom prenajím ate la.
8. Ak nájom ca bez svojho zavinenia m ôže u žíva t’nebytov ý priestor len obm ed ze’
ne, m á nárok na p om ernú z lavu
z nájom ného.
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9. Prenajím atel’ je povinn ý od ovzda t’ nebytov ý priestor nájom covi v stave sp ôsobilom na dohovorené alebo obvyklé užívanie, v tom to stave ho na svoje náklad y u d ržiava t’ a zabezpe čova t’ riad ne plnenie služieb, ktor ých p oskytovanie je
s u žívaním nebytov ých p riestorov.
’
10. Prenajím atel’ je p ovinn ý zd rža t’ sa akéhoko lvek
konania, ktor ým by rušil
nájom cu p ri u žívaní nebytového priestoru .

IX.
Skon čenie nájmu
1. N ájom nebytového p riestoru zaniká:
a) dohodou,
b) v ýp ove d’ou v 3-m esa čnej v ýp oved nej lehote,
c) up lynutím dojed nanej d oby (p latí len pre prípad , ak je nájom na d obu
určitú).
2. V p ríp ad e skon čenia nájm u je nájom ca povinn ý vrátit’ nebytov ý priestor v stave, v akom ho p revzal, s p rihliad nutím na obvyklé op otrebenie.

X.
Závere čné ustanovenia
1. Zm lu vné strany m ôžu m enit’ obsah tejto zm luvy, prípad ne prijím a t’ d od atky
k tejto zm luve len písom ne po vzájom nej d ohod e.
2. Zm lu vné strany p rehlasujú , že zm lu vu si p re čítali, sú hlasia s jej obsahom
a na znak sú hlasu ju podp isu jú.
3. Zm lu va bola vyhotovená v 4 exem p lároch, z ktor ých 2 obd rží p renajím atel’ a 2
nájom ca.
4. Zm lu va nad obúd a platnos t’ d ňom podp isu zm luvn ým i stranam i.

V Bratislave d ňa ............................. 199 ......

Prenajím ate l’ .........................................
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