
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o nájme nebytových priestorov 
uzavretá podľa § 289 a nasl. Obchodného zákonníka 

v platnom znení 

medzi: 

Obec Veľký Kýr 
Nám. Sv. Jána 1, 941 07 Veľký Kýr 
IČO: 00309109 
v mene ktorej je oprávnená konať: Ing. Judita Valašková, starostka obce 
ako Budúcim prenajímateľom 

Križanová, s.r.o., 
Strmá 56, 949 01 Nitra, 
IČO: 47 664 959, 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, 
oddiel: Sro, vl.č. 36812/N, 
v menej ktorej je oprávnená konať: MUDr. Mária Križanová, konateľ 
ako Budúcim nájomcom. 

Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

1. Budúci prenajímateľ Obec Veľký Kýr je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, Okresným úradom 
Nové Zámky, katastrálnym odborom zapísanej na LV 1, k.ú. Veľký Kýr, kultúrny dom so súp.č. 2, 
or.č.2 na parcele registra „C" parc.č. 251/2, pod B1 v celosti. 

2. Časť kultúrneho domu je stavebne určená na užívanie ako zdravotné stredisko, pričom 
v uvedenej časti sa nachádzajú nebytové priestory o úhrnnej ploche 50,40 m2, pozostávajúce z 
ordinačnej miestnosti 16,80 m2, 
dennej miestnosti 19,90 m2, 
čakárne 7,00 m2, 
toalety 6,70 m2, 
(ďalej len „nebytové priestory"). 

Článok II. 
Predmet Zmluvy 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že po schválení prenechania majetku obce - nebytových priestorov 
uvedených včl. I. bod 2 zmluvy do nájmu Budúcemu nájomcovi (ktorému predchádza v zmysle 
platnej legislatívy zverejnenie zámeru prenajať nebytové priestory podľa § 9a ods.9 písm.c) zák. 
138/1991 Zb. v platnom znení) v lehote do 15 dní od doručenia výzvy niektorej zo zmluvných strán 
uzatvoria zmluvné strany Zmluvu o nájme nebytových priestorov, ktorej predmetom bude prenechanie 
nebytových priestorov vo výlučnom vlastníctve Budúceho prenajímateľa na užívanie Budúcemu 
nájomcovi za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že výška nájomného bude 30,21 Eur /mesiac, pričom Budúci nájomca 
bude nájomné uhrádzať mesačne, a to mesiac vopred k 15 dňu v mesiaci prevodom na účet 
Budúceho prenajímateľa IBAN: SK72 5600 0000 000855532002 alebo v hotovosti v pokladni 
Obecného úradu Veľký Kýr. V sume nájomného nie je zahrnutá úhrada za služby spojené s užívaním 
nebytových priestorov, pričom zmluvné strany sa dohodli, že úhrada za uvedené služby bude 
v Zmluve o nájme nebytových priestorov dohodnutá nasledovne: 
- mesačný paušálny poplatok za spotrebovanú dodávku tepla vo výške 43,10 Eur, ktorý sa bude 
uhrádzať mesiac vopred spolu s nájomným, 



- mesačný paušálny poplatok za spotrebovaný odber vody vo výške 7,00 Eur, ktorý sa bude uhrádzať 
mesiac vopred spolu s nájomným, 
- spotrebu elektrickej energie bude na základe dohody zmluvných strán uhrádzať nájomca mesačne 
podľa skutočného stavu elektromeru. 
Zmluvné strany sa dohodli, že Budúci prenajímateľ bude mať právo na zmluvný úrok z omeškania, 
a to vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

3. Zmluva o nájme nebytových priestorov bude uzatvorená na dobu neurčitú. Zmluvné strany budú 
oprávnené vypovedať Zmluvu o nájme nebytových priestorov bez udania dôvodu, výpovedná doba 
bude v takomto prípade 3 mesiace. Budúci prenajímateľ a budúci nájomca budú oprávnení vypovedať 
Zmluvu o nájme nebytových priestorov z dôvodov uvedených v § 9 ods. 2 a 3 zákona č. 119/1990 Zb. 
v platnom znení, v takomto prípade bude výpovedná doba 3 mesiace. 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak nedôjde zo strany Obecného zastupiteľstva vo 
Veľkom Kýre ku schváleniu prenechania nebytových priestorov do nájmu Budúceho nájomcu alebo ak 
nebude Budúcemu nájomcovi vydané povolenie na prevádzkovanie neštátneho zdravotníckeho 
zariadenia a táto činnosť nebude uvedená vo výpise z obchodného registra Budúceho nájomcu, dôjde 
ku zániku práva a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. 
Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany uvádzajú, že sa jedná o rozväzovaciu podmienku 
a zároveň berú na vedomie, že jej splnením zaniká ich právo a povinnosť uzatvoriť Zmluvu o nájme 
nebytových priestorov ohľadne nehnuteľnosti uvedenej v čl. I. bod 2. tejto zmluvy. 

1. Budúci prenajímateľ a Budúci nájomca ako účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že majú úplnú 
spôsobilosť na právne úkony že zmluva bola uzavretá slobodne, vážne, bez skutkového a právneho 
omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej 
obsahu porozumeli a súhlasia s ním, na znak čoho zmluvu vlastnoručne podpisujú. 

2. V prípade, ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, táto 
neplatnosť alebo neúčinnosť sa nedotkne platnosti a účinnosti ostatných ustanovení. Účastníci zmluvy 
sa dohodli, že neplatné alebo neúčinné ustanovenie nahradia novým, ktoré bude čo najvernejšie 
zodpovedať povahe pôvodnej zmluvy účastníkov. 

Článok III. 
Ostatné ustanovenia 

Článok IV. 
Záverečné ustanovenia 

Vo Veľkom Kýre, dňa 11.4.2017 

Budúci prenajímateľ: 

Budúci nájomca: 


