
Klub slovenských turistov Turiec 
 

VZOR NÁJOMNEJ ZMLUVY 
k výzve na predloženie ponúk 

 
NÁJOMNÁ ZMLUVA 

  
o nájme nebytových priestorov, pozemku a hnuteľných vecí 

uzavretá podľa Občianskeho zákonníka a zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov a Obchodného zákonníka v platnom znení 

 
 

ČLÁNOK I. 
Zmluvné strany 

 
1.1  Prenajímateľ:       Klub slovenských turistov Turiec 

                                Zastúpený :  Jozefom Haránim, predsedom KST Turiec 
                                       Sídlo: A. Kmeťa 26, 036 01 Martin 

IČO: 14225581 
DIČ: 2020595456 

                                       Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s., pobočka Martin 
                                       č. účtu: 61330353/0900  
                                       (ďalej len ,,prenajímateľ“) 

 
1.2  Nájomca:             XXXXXXXXXXXXXXXXX                              
                                      Zastúpený : xxxxxxxxxxx  
                                      Adresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
                                      IČO:  00 000 000 
                                      DIČ:  0000000000 
                                      Bankové spojenie: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
                                       č. účtu: xxxxxxxxxxxxx 
                                      (ďalej len ,,nájomca“) 
 

ČLÁNOK II. 
Predmet a účel nájmu 

 
2.1 Prenajímateľ prehlasuje, že je osobou oprávnenou uzavrieť túto nájomnú zmluvu a že je výlučným 

vlastníkom:  
a) nehnuteľností zapísaných v katastri nehnuteľností Okresného úradu Martin, odbor katastrálny na 
      liste vlastníctva č. 6015 k. ú. Martin: 
      Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape 
      - parc. č. 7153/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4510 m2 

      - parc. č. 7153/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 117 m2 

      - parc. č. 7153/2 ostatné plochy o výmere 13 m2

      - parc. č. 7153/3 ostatné plochy o výmere 118 m2

b) nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľností Okresného úradu Martin, odbor katastrálny na 
      liste vlastníctva č. 5182 k. ú. Martin: 
      Stavby 
      - chata Horec súp. č. 6399 postavená na pozemku parc. č. 7153/4  
c)   hnuteľných vecí  špecifikovaných v prílohe č. 4 tejto zmluvy. 

2.2 Predmetom zmluvy je nájom: 
a) časti pozemku parc. KN C č.  7153/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 4510 m2, 
      na LV č. 6015 k. ú. Martin, o výmere  100 m2, označená v prílohe č. 7 tejto zmluvy      
b)   pozemok parc. č. 7153/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 117 m2

c)   pozemok parc. č. 7157/2 ostatné plochy o výmere 13 m2 

d)   pozemok parc. č. 7153/3 ostatné plochy o výmere 118 m2
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e)   nebytových priestorov nachádzajúcich sa v turistickej chate súp. č. 6399 postavená na   
      pozemku parc. č. 7153/4  k.ú. Martin uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy 
f)   hnuteľných vecí uvedených v prílohe č. 4 tejto zmluvy 

2.3 Účelom nájmu je vykonávanie podnikateľskej činnosti nájomcu a to výhradne len na prevádzkovanie  
      činnosti:  

a) prechodného ubytovania – ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, 
b) občerstvenia – poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu 
     konzumáciu, 
c) maloobchodného predaja potravinárskeho a drobného tovaru, 
d) služieb zameraných na kultúrne, turistické a športové aktivity, na ktoré má nájomca 
     živnostenské oprávnenie. Na poskytovanie iných služieb a predaj iného sortimentu je     
     potrebný predchádzajúci písomný súhlas prenajímateľa. 

2.4 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu: 
a) časť pozemku uvedeného v bode 2.2. písm. a) tejto zmluvy, 
b) pozemky uvedené v bode 2.2. písm. b), c) a d) tejto zmluvy, 
c) nebytové priestory uvedené v bode 2.2. písm. e) tejto zmluvy s obmedzeniami nájomcu 

uvedenými v bodoch 5.32 tejto zmluvy, 
d) hnuteľné veci uvedené v bode 2.2. písm. f) tejto zmluvy s obmedzeniami nájomcu uvedenými 

v bode 5.32 a tejto zmluvy, 
2.5 Nájomca prehlasuje, že je osobou oprávnenou uzavrieť túto nájomnú zmluvu a spôsobilou plniť 

všetky podmienky zmluvy a berúc na vedomie záujem prenajímateľa na celoročnej prevádzke 
turistickej chaty s poskytovaním primeraných služieb turistickej verejnosti sa zaväzuje turistickú 
chatu prevádzkovať nepretržite celoročne s výnimkou uvedenou v bode 5.25 tejto zmluvy.  

2.6 Nájomca preberá plnú hmotnú zodpovednosť za prenajatý majetok uvedený v bode 2.2  
      a 2.4 tejto zmluvy a zaväzuje sa: 

a) predmet nájmu využívať len na účely uvedené v bode 2.3 tejto zmluvy,  
b) poskytovať prenajímateľovi potrebnú súčinnosť na vykonávanie riadnej údržby prenajatého 

majetku a jeho ochrany a vykonávanie kontroly dodržiavania požiarnej bezpečnosti 
a vykonávania pravidelných revízií, odborných prehliadok a odborných skúšok 

c) poskytovať turistom celoročne ubytovacie služby, 
d) platiť prenajímateľovi dohodnuté nájomné, 
e) dohliadať na majetok prenajímateľa a ochraňovať ho,   
f) osobne sa postarať o organizáciu a zabezpečenie prvej pomoci pri úrazoch v oblasti chaty 

a aktívne sa podieľať pri zvoze zranených a chorých návštevníkov do doliny za účelom ich 
ďalšieho transportu na lekárske ošetrenie, 

g) poskytovať členom KST, Jaskyniarskeho klubu Speleo Turiec a KST Turiec zľavu na 
ubytovaní,     

h) zabezpečiť podmienky na riadne užívanie vyhradených lôžok a priestorov vo vyhradenom čase  
       pre prenajímateľa,  
to všetko podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

 
ČLÁNOK III. 
Doba nájmu 

 
3.1  Nájom sa dojednáva pre nebytové priestory, časť pozemku, pozemky a hnuteľný majetok uvedené    
        v bode 2.2  a 2.4 na dobu určitú od 1.10.2016 do 30.9.2018. Dohodnutá doba nájmu sa môže  
        predĺžiť so  súhlasom Rady KST Turiec alebo Valného zhromaždenia KST Turiec.  
 

ČLÁNOK IV. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
4.1  Úhrnná výška základu nájomného v čase uzavretia tejto zmluvy za prenajatý majetok uvedený  
       v bodoch 2.2 a 2.4 je xxxx € za rok, (xxxxxxxxxx eur). Na dohodnutú výšku nájomného nemajú 
       vplyv obmedzenia nájomcu uvedené v bode 5.32 tejto zmluvy a ani vady alebo akýkoľvek úbytok  
       hnuteľných vecí tvoriacich predmet nájmu. 
4.2  Začiatkom bežného kalendárneho roka, po zverejnení údajov Slovenského štatistického  úradu,  
       prenajímateľ stanoví novú výšku nájomného za prebiehajúci kalendárny rok. Pre  výpočet použije  
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       zverejnený priemerný index rastu spotrebiteľských cien tovaru a služieb v Slovenskej republike  
       v predchádzajúcom kalendárnom roku. Týmto indexom vynásobí nájomné, stanovené na  
       predchádzajúci kalendárny rok. Takto stanovenú novú výšku nájomného prenajímateľ písomne  
       oznámi nájomcovi.  
4.3  Prenajímateľ bude dojednané nájomné na príslušný prebiehajúci kalendárny rok fakturovať  
       štvrťročne vo výške xxxx €. Prenajímateľ nie je platiteľom DPH a v prípade, že sa neskôr  
      stane platiteľom DPH, k cene nájmu uvedenej v nájomnej zmluve sa pripočíta DPH  
      v súlade so zákonom. 
4.4  Prenajímateľ vystaví a doručí nájomcovi faktúru na príslušný štvrťrok do 7. dňa prvého mesiaca v  
       príslušnom štvrťroku. Nájomca zaplatí faktúru do 14 dní od jej vystavenia na účet prenajímateľa  
       uvedený vo faktúre. Na nájomné za obdobie 4. štvrťrok 2016 bude vystavená faktúra pri uzavretí 
       tejto nájomnej zmluvy so splatnosťou 14 dní od podpisu nájomnej zmluvy.   
4.5  Nájomné a iné platby nájomcu v prospech prenajímateľa sa považujú za zaplatené dňom, kedy bude  
       príslušná čiastka pripísaná na účet prenajímateľa. 
4.6  V prípade omeškania nájomcu s úhradou faktúry je prenajímateľ oprávnený nájomcovi vyúčtovať  
       úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 
4.7  V prípade, ak bude nájomca v omeškaní s úhradou nájomného viac ako 1 mesiac po uplynutí  
       splatnosti faktúry, je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% zo  
       štvrťročnej platby nájomného za každý začatý mesiac omeškania.  

 
ČLÁNOK V. 

Podmienky nájmu 
 
5.1   Nájomca si na vlastné náklady zabezpečí: 
        a)  bežné udržiavanie predmetu nájmu, ako je upratovanie prenajatých priestorov, upratovanie  
             chodníkov pred budovou, maľovanie miestností, umývanie okien a dverí, bežné údržby a opravy  
             (sanitárne zariadenia a pod.), upratovanie prenajatého pozemku a okolia chaty vrátane   
             priľahlého parkoviska (zimná údržba, vyžínania trávy a odstraňovanie suchých porastov v okolí  
             chaty),  

c) pravidelné revízie nezabudovaných technologických zariadení, ktoré nie sú súčasťou stavby  
a ktoré sa vyžadujú v zmysle platných zákonov, vyhlášok a nariadení (revízie elektrických, 
plynových zariadení a pod.)  

e) prevádzku a udržiavanie zdrojov pitnej vody 
f) drobné opravy miestností, ich príslušenstva, zariadenia a vybavenia súvisiace s ich užívaním do 

výšky 170 € v jednotlivom prípade ako aj kontrolu riadneho chodu zariadení, drobné opravy, 
výmeny súčiastok a čistenie technologických zariadení, stavebných častí, zámočníckych 
a stolárskych konštrukcií a zariadení, jednotlivých predmetov zariadenia alebo vybavenia do 
výšky 170 € v jednotlivom prípade (v prípade škôd spôsobených návštevníkmi chaty alebo 
vandalizmom treťou osobou, vykoná opravy nájomca na svoje náklady bez obmedzenia ich 
výšky, ak tieto nebudú uhradené osobami, ktoré ich spôsobili), 

g) počas prevádzky chaty dennú kontrolu úplnosti a neporušenosti protipožiarnych zariadení, 
prostriedkov a označení,  

h) včasný odvoz a likvidáciu odpadkov pochádzajúcich z prevádzkovania jeho činnosti a podľa 
potreby, najmenej však 1 x ročne zabezpečiť dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu priestorov 
chaty, 

i) dodržiavanie hygienických predpisov a predpisov na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci.      
5.2   Náklady na služby súvisiace s nájmom – dodávku elektrickej energie, vody, tepla, odvoz smetí    

  a pod. si zabezpečí na vlastné náklady nájomca. Tieto služby prenajímateľ neposkytuje a náklady  
  na ne nie sú zahrnuté v nájomnom (4.1).  

5.3   Nájomca na vlastné náklady zabezpečí pravidelné revízie elektrických rozvodov a bleskozvodov,                           
  pravidelné revízie, odborné prehliadky a odborné skúšky technických zariadení tlakových,  
  zdvíhacích, elektrických a plynových (vyhradené technické zariadenia) revíznym technikom,  
  vrátane zariadení vo vlastníctve prenajímateľa, ktoré sú súčasťou predmetu nájmu. 

5.4   Náklady na nevyhnutné opravy, ktoré sú nad rámec drobných opráv a vykonajú sa po  
  predchádzajúcom písomnom odsúhlasení prenajímateľom, hradí prenajímateľ. 

5.5   Nájomca nie je oprávnený (ani na vlastné náklady) bez predchádzajúceho písomného súhlasu  
  prenajímateľa vykonávať akékoľvek úpravy (nad rámec úprav uvedených v bode 5.1) na  
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  prenajatom majetku. Na žiadosť nájomcu vyjadrí prenajímateľ svoje stanovisko v lehote do 30  
  kalendárnych dní. Úpravy, ktoré nespadajú do kategórie opráv (napr. prestavba, rekonštrukcia),  
  ktoré požaduje nájomca a prenajímateľ ich odsúhlasí, vykonajú sa na náklady prenajímateľa po  
  predchádzajúcom uzatvorení dodatku tejto zmluvy s príslušnou úpravou výšky nájmu. 

5.6   Nájomca sa zaväzuje prenajatý majetok užívať so starostlivosťou riadneho hospodára a ochraňovať  
  ho najmä sústavným vykonávaním dozoru a okamžitým zabezpečením poriadku a v prípade  
  potreby aj oznámením a privolaním zložiek záchranného systému a polície. 

5.7   Prenajímateľ zabezpečuje na vlastné náklady poistenie predmetnej nehnuteľnosti a informuje  
  nájomcu o tejto skutočnosti. Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi okamžite všetky  
  skutočnosti, ktoré môžu zakladať poistnú udalosť tak, aby bolo možné zadokumentovať stav  
  majetku a riadne uplatniť nároky z poistnej udalosti. 

5.8   Nájomca si na vlastné náklady poistí vnútorné i vonkajšie zariadenie, vybavenie, vozidlá,  
  tovar a podobne. 

5.9   Zásahy na prenajatom pozemku nad rámec uvedený v bode 5.1 tejto zmluvy môže nájomca urobiť  
  len po predchádzajúcej písomnej dohode s prenajímateľom.  

5.10 Nájomca sa zaväzuje užívať prenajaté priestory, pozemok a hnuteľné veci iba na účely uvedené  
        v tejto zmluve, dodržiavať ekologické zásady a podmienky zákona o ochrane prírody, nezaťažovať  
        okolie nadmerným hlukom, zápachom, odpadmi a podobne. 
5.11 Nájomca je povinný prenajaté priestory ako i okolie prenajatej nehnuteľnosti udržiavať v čistote na  
        vlastné náklady. 
5.12 Nájomca je povinný umiestniť a udržiavať na budove vedľa vchodových dverí oficiálne logo    
        prenajímateľa a tiež reklamné a propagačné materiály týkajúce sa činnosti prenajímateľa a KST 
        na náklady prenajímateľa podľa osobitnej špecifikácie určenej prenajímateľom.  
5.13 Umiestnenie loga nájomcu, firemných tabúľ a prípadných reklám na prenajatých pozemkoch,  
        zvonku turistickej chaty súp. č. 6399 i vo vnútri prenajatých priestorov musí byť písomne  
        vopred dohodnuté s prenajímateľom. Prenajímateľ sa vyjadrí na žiadosť nájomcu v lehote do 30 dní  
        od doručenia žiadosti. 
5.14 Zmluvné strany sú pri svojej činnosti povinné sa vzájomne vhodným a primeraným  spôsobom  
        bezodplatne propagovať (napr. prezentácie, propagačné materiály, pohľadnice, webová stránka). 
5.15 Nájomca sa zaväzuje svojim konaním a vystupovaním nepoškodzovať dobré meno prenajímateľa,  
        i samotného prenajatého turistického zariadenia – Chata Horec na Martinských holiach v súlade  
        s dobrými mravmi a tradíciami turistických chát, najmä poskytovania špecifických služieb turistom  
        v turistických chatách. Nájomca je povinný dodržiavať spôsoby slušného správania sa  
        a spoločenského vystupovania voči každému návštevníkovi. 
5.16 Nájomca je povinný umožniť prenajímateľovi alebo ním písomne splnomocneným osobám vstup  
        do prenajatých priestorov za účelom kontroly a vykonania potrebných úprav alebo opráv.  
        Ak by vykonávané úpravy resp. opravy obmedzovali nájomcovi užívanie nebytových priestorov  
        viac ako 10 dní za obdobie jedného polroka, prenajímateľ dohodne s nájomcom prípadné zníženie  
        nájomného v primeranom rozsahu.  
5.17 Nájomca je povinný vybaviť si prípadné súhlasy orgánov štátnej správy a miestnej samosprávy  
        k účelovej prevádzke prenajímaných priestorov ako aj k inštalácii a prevádzke zariadení  
        umiestnených v prenajatých objektoch alebo na prenajatom pozemku. 
5.18 Nájomca na vlastné náklady zabezpečí v potrebnom rozsahu protipožiarne vybavenie prenajatých  
        priestorov, ako aj zariadení umiestnených na prenajatom pozemku, zodpovedajúce náplni činnosti  
        a charakteru skladovaných materiálov a zodpovedá za protipožiarne vybavenie prenajatých  
        priestorov, jeho údržbu a doplňovanie a tiež za riadne a včasné predpísané revízie protipožiarneho  
        vybavenia. Nájomca na vlastné náklady zabezpečí pravidelné riadne a včasné revízie, odborné  
        prehliadky a odborné skúšky technologických a iných zariadení, ktoré sú súčasťou stavby alebo jej  
        vybavenia, vrátane všetkých zariadení používaných pri činnosti nájomcu a tiež v jeho osobnom  
        užívaní a užívaní jeho zamestnancov, ktoré sa vyžadujú v zmysle platných zákonov, vyhlášok a   
        nariadení (revízie elektrických, plynových zariadení, bleskozvodov a iné). Nájomca vždy jednu  
        kópiu revíznej správy alebo záznamu z prehliadky alebo skúšky je povinný odovzdať  
        prenajímateľovi bezodkladne po vykonaní revízie a bude viesť riadnu evidenciu zariadení. 
5.19 Nájomca sa zaväzuje, že počas celej doby užívania vykoná všetky potrebné opatrenia na zabránenie  
        vzniku požiaru, resp. inej havárie. Nájomca plne zodpovedá za organizáciu protipožiarnej ochrany  
        prenajatých priestorov a dennú kontrolu úplnosti a neporušenosti protipožiarnych zariadení,   
        prostriedkov a označení súvisiacich s protipožiarnou ochranou. Nájomca je povinný ubytovaných  
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        hostí v chate už pri ubytovaní primerane poučiť o protipožiarnych opatreniach, umiestnení  
        protipožiarnych prostriedkov a únikových cestách a požadovať od nich dodržiavanie opatrení.  
        Nájomca je povinný požadovať od všetkých hostí dodržiavanie všetkých zákazov súvisiacich  
        s protipožiarnou ochranou.  
5.20 Každý z účastníkov tejto zmluvy má povinnosť počínať si tak, aby nedochádzalo ku škode.  
        Prenajímateľ nezodpovedá nájomcovi za škodu na veciach vnesených do prenajatých priestorov  
        alebo na prenajatom pozemku. Nájomca ručí za každú škodu, ktorá vznikne prenajímateľovi  
        zanedbaním povinností určených nájomcovi v tejto zmluve alebo neprimeraným užívaním  
        prenajatých priestorov a pozemku nájomcom alebo jeho klientmi. 
5.21 Ak je potrebné odstrániť vážnu poruchu alebo poškodenie v prenajatom priestore alebo na  
        prenajatom pozemku, nájomca je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť prenajímateľovi.  
        V prípade, že tak neurobí, nesie zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú prenajímateľovi  
        zanedbaním tejto povinnosti. 
5.22 Nájomca si na vlastné náklady doplní hnuteľné veci (inventár), potrebné na prevádzkovanie  
        činnosti prenajímateľa vykonávanej v prenajatých priestoroch v súlade s účelom nájmu podľa bodu  
        2.3 tejto zmluvy, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 4 tejto zmluvy a sú potrebné k činnosti nájomcu.   
5.23 Hnuteľný majetok vnesený nájomcom do prenajatých objektov a zabezpečený na jeho náklady  
        zostáva majetkom nájomcu. 
5.24 Nájomca zodpovedá za stav prenajatého hnuteľného majetku. Po skončení nájmu je povinný  
        odovzdať ho podľa inventárneho zoznamu prenajímateľovi v stave, ktorý zodpovedá primeranému  
        opotrebeniu. Chýbajúci alebo zničený inventár je nájomca povinný nahradiť.  
5.25 Nájomca je povinný prevádzkovať chatu a vykonávať svoju podnikateľskú činnosť v prenajatých  
        priestoroch chaty na dohodnuté účely nepretržite celoročne. Prerušiť vykonávanie tejto činnosti  
        môže nájomca len po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa. Počas prerušenia  
        vykonávania činnosti nájomcom v prenajatých priestoroch je nájomca povinný celý predmet nájmu  
        primerane zabezpečiť proti nedovolenému vniknutiu treťou osobou  a ohrozeniu prírodnými  
        živlami, elektrinou, plynom, vykurovacími telesami, skladovaným materiálom a zásobami a vodou.  
        Každú prekážku (aj predvídanú) prevádzkovania chaty je nájomca povinný bezodkladne oznámiť  
        prenajímateľovi tak, aby bolo možné dostatočne zavčasu zabezpečiť možnosť pokračovania  
        v prevádzke chaty počas trvania tejto prekážky a ak ide o vážnu prekážku aspoň v núdzovom  
        režime v nevyhnutnom rozsahu. Nevyhnutným rozsahom sa pre účely tejto zmluvy rozumie aspoň  
        charakter služieb turistickej útulne s núdzovým prespaním a ponukou občerstvenia a to aspoň  
        teplého čaju alebo možnosťou vlastnej prípravy teplých nápojov ubytovanými hosťami.        
5.26 Nájomca sa zaväzuje udržiavať na objekte chaty jeho označenie názvom „Chata Horec na  
        Martinských holiach“. 
5.27 Nájomca sa zaväzuje na základe platných členských preukazov na aktuálny kalendárny rok  
        poskytovať členom KST a Jaskyniarskeho klubu Speleo Turiec zľavu na ubytovaní vo výške  
        20% z aktuálnej ceny nocľahu a pre členov KST Turiec vo výške 50% z aktuálnej ceny nocľahu,  
        uvádzať poskytovanú zľavu spolu s cenou za ubytovanie pre nečlenov spomínaných organizácií na  
        viditeľnom mieste vo vnútri chaty a viesť údaje o poskytnutých zľavách v knihe ubytovaných  
        s uvedením čísla členského preukazu (viď. príloha č.5). 
5.28 Nájomca bude poskytovať informácie o poveternostnej situácii a podmienkach v predmetnej  
        lokalite podľa osobitnej špecifikácie prenajímateľa pre účely informovania členskej základne  
        prenajímateľa a širokej verejnosti. 
5.29 Nájomca je povinný na viditeľnom mieste v chate umiestniť informáciu o papierovej  
        a elektronickej knihe prianí a sťažností podľa osobitnej špecifikácie prenajímateľa. 
5.30 Nájomca sa zaväzuje poskytnúť brigádnikom z členskej základne KST Turiec a pracovníkom  
        dodávateľskej firmy zhotovujúcim dielo (údržba, oprava, rekonštrukcia chaty) počas vykonávania  
        prác  bezplatné ubytovanie. Nájomca sa zaväzuje, podľa potreby, brigádnikom z členskej základne  
        KST T poskytnúť 1x za deň teplú stravu, ktorá musí zodpovedať bežnému štandardu stravy na  
        chate. Pracovníci dodávateľskej firmy, zhotovujúci dielo (údržba, oprava, rekonštrukcia chaty) si  
        stravu počas vykonávania prác zabezpečujú vo vlastnej réžii, prípadne si inú formu stravovania  
        dohodnú s nájomcom. Termín a spôsob vykonania údržby, opravy alebo rekonštrukcie chaty  
        zmluvné strany dohodnú podľa ich naliehavosti, rozsahu, okolností a podmienok.  
5.31 Nájom  nebytových priestorov uvedených v bode 2.2. písm. b) a nájom hnuteľných vecí uvedených  
        v bode 2.2. písm. c) tejto zmluvy je obmedzený výhradným právom prenajímateľa ako  
        vlastníka užívať (svoj majetok) bezplatne : 
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a) max. 6 lôžok na jednu noc v turistickej chate v 12 termínoch za rok,  
b) všetky priestory chaty určené na užívanie ubytovaných hostí počas konania celoslovenských    
      (republikových) pretekov (s možnou medzinárodnou účasťou i bez nej) v alpskom lyžovaní 
      v kategórii mladšieho a staršieho žiactva a to vrátene jedného dňa pred začatím pretekov   
       a jedného dňa po skončení pretekov,  
c) všetky priestory chaty určené na užívanie ubytovaných hostí počas konania celoslovenských    
      (republikových) pretekov (s možnou medzinárodnou účasťou i bez nej) v alpskom lyžovaní  
      v kategórii predžiactva a to vrátene jedného dňa pred začatím pretekov a jedného dňa po  
      skončení pretekov.  
Výhradné právo užívania prenajímateľ uplatní na základe oznámenia uplatnenia tohto práva 
formou sms správy alebo e-mailu zaslanej predsedom KST Turiec alebo ním  určeným členom VV 
KST Turiec aspoň 8 týždňov pred začatím bezplatného užívania lôžok s určením presného termínu 
začatia a ukončenia tak, aby nájomca mohol poskytovať tieto lôžka svojim zákazníkom počas dní, 
na ktoré si prenajímateľ neuplatní svoje výhradné právo bezplatného užívania. Pre počítanie tejto 
lehoty je rozhodujúci dátum odoslania správy /t.j. do konca kalendárneho dňa/. 
Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, výhradné bezplatné užívanie lôžok začína a končí vždy 
o 12.00 hodine v prenajímateľom určených dňoch výhradného bezplatného užívania. Výhradné 
bezplatné užívanie lôžok prenajímateľom je obmedzené v dňoch určených ako termín konania 
turistických prechodov a zimných turistických prejazdov zaradených do kalendára turistických 
podujatí KST Turiec, ktorí majú ubytovanie na chate rezervované organizátorom pred začatím 
podujatia v lehote aspoň 8 týždňov. Výber lôžok na bezplatné užívanie prenajímateľom bude 
v kompetencii nájomcu. Lôžka určené na bezplatné užívanie prenajímateľom budú štandardne 
vybavené. Čistotu a údržbu týchto lôžok počas roka a vykurovanie počas vykurovacieho obdobia 
bude zabezpečovať na svoje náklady nájomca.                

5.32 Ak má vec, ktorá bola prenajatá (bod 2.2 písm. f) a bod 2.4 písm. d) tejto zmluvy), vady, pre ktoré  
        ju nemožno riadne užívať alebo ktoré také užívanie sťažujú, nájomca nemá právo, aby mu  
        prenajímateľ poskytol inú vec slúžiacu tomu istému účelu a nemá právo na odpustenie nájomného  
        alebo zľavu z nájomného za dobu, po ktorú nemohol vec pre jej vadu riadne užívať buď vôbec,  
        alebo len za sťažených podmienok. Prípadné vyradenie alebo zničenie veci nemá vplyv na výšku   
        nájomného. 
5.33 Nájomca je povinný dodržiavať návštevný a ubytovací poriadok chaty, uvedený v prílohe č.6 tejto  
        zmluvy. Návštevný a ubytovací poriadok musí byť umiestnený na viditeľnom mieste, dostupnom  
        návštevníkmi chaty spolu s aktuálnym cenníkom ubytovacích služieb.  
5.34 Nájomca je oprávnený používať a poskytovať svojim hosťom prístrešok s ohniskom pri chate po  
        jeho vybudovaní prenajímateľom a zaväzuje sa tento prístrešok s ohniskom bezodplatne spravovať  
        podľa podmienok určených prenajímateľom. V rámci správy ohniska sa nájomca zaväzuje  
        bezodplatne skladovať palivové drevo patriace prenajímateľovi. Nájomca je oprávnený záujemcom  
        predávať vlastné palivové drevo. Za použitie prístrešku s ohniskom môže nájomca vyberať  
        poplatok len po vzájomnej dohode s prenajímateľom.  
 

ČLÁNOK VI. 
Skončenie nájmu 

 
6.1 Nájom sa skončí: 

a) uplynutím doby, na ktorú bola zmluva uzavretá, 
b) dohodou účastníkov, 
c) písomnou výpoveďou 
d) odstúpením od zmluvy 

6.2 Prenajímateľ môže písomne vypovedať zmluvu uzavretú na určitý čas pred uplynutím dojednanej 
doby, ak 
a) nájomca užíva prenajatý nebytový priestor alebo pozemok v rozpore s touto zmluvou, 
b) nájomca o viac ako jeden mesiac mešká s plnením nájomného alebo za služby, ktorých 
      poskytovanie je spojené s nájmom, 
c) nájomca, ktorý na základe zmluvy má prenajímateľovi poskytovať za úhradu nájomného určité 

služby, tieto služby neposkytuje riadne a včas, 
d) nájomca alebo osoby, ktoré s ním užívajú nebytový priestor, napriek písomnému upozorneniu 

hrubo porušujú pokoj alebo poriadok, 
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e) bolo rozhodnuté o odstránení stavby alebo o zmenách stavby, čo bráni užívať nebytový priestor 
f) nájomca prenechá nebytový priestor alebo pozemok alebo ich časť do podnájmu bez súhlasu  
      prenajímateľa, 

6.3 Nájomca môže písomne vypovedať zmluvu uzavretú na určitý čas pred uplynutím dojednanej doby, 
ak 
a) stratí spôsobilosť prevádzkovať činnosť, na ktorú si najal predmet nájmu, 
b) nebytový priestor sa stane bez zavinenia nájomcu nespôsobilý na dohovorené užívanie, 
c) prenajímateľ hrubo porušuje svoje povinnosti odovzdať nebytový priestor nájomcovi v stave 

spôsobilom na dohovorené užívanie a v tomto stave ho na svoje náklady udržiavať, 
6.4 Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po  
       doručení výpovede. Výpoveď môže byť doručená osobne alebo poštou. V prípade vrátenia zásielky  
       poštou sa zásielka považuje za doručenú , ak bola zaslaná poštou na adresu uvedenú v záhlaví tejto  
       zmluvy alebo na adresu, ktorú  jedna zmluvná strana oznámi druhej zmluvnej strane ako adresu  
       určenú na doručovanie. Výpoveď sa vždy vzťahuje na celý predmet nájmu a nájom všetkých vecí  
       skončí súčasne uplynutím výpovednej lehoty.  
6.5 Prenajímateľ môže odstúpiť od zmluvy ak 

a) nájomca dá predmet nájmu alebo jeho časť do podnájmu v rozpore s touto zmluvou ( § 666 OZ), 
b) nájomca napriek písomnej výstrahe užíva predmet nájmu alebo ak trpí užívanie predmetu nájmu 

takým spôsobom, že prenajímateľovi vzniká škoda alebo, že mu hrozí značná škoda ( § 679 ods. 
3 OZ), 

c) nájomca napriek upomenutiu nezaplatil splatné nájomné ani do splatnosti ďalšieho nájomného  
      ( § 679 ods. 3 OZ), 
d) ak vzhľadom na právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu treba prenajatú vec (predmet 

nájmu) vypratať ( § 679 ods. 3 OZ), 
e) ak nájomca vykoná zmeny na veci (predmete nájmu) bez súhlasu prenajímateľa a v dôsledku 

vykonaných zmien hrozí na veci prenajímateľovi značná škoda ( § 667 ods. 2 OZ), 
f) nájomca nedodržiava podmienky nájmu uvedené v bodoch 2.6 písm. f), 5.3., 5.5, 5.6, 5.7, 5.9, 

5.16, 5.18, 5.21, 5.31 tejto zmluvy, 
      g)   nájomca nedodržiava podmienky nájmu uvedené v bodoch 2.6 písm. b), 5.1, 5.8, 5.10, 5.11,    
            5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.17, 5.19, 5.25, 5.26, 5.27, 5.29, 5.34 tejto zmluvy, pokiaľ nedôjde  
            k náprave bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 7 dní po predchádzajúcom  
            písomnom upozornení nájomcu zo strany prenajímateľa, 

h)  nájomca nedodržiava výhradné právo prenajímateľa uvedené v bode 5.32 tejto zmluvy, hoci bol 
na porušenie tohto práva prenajímateľom písomne upozornený, 

6.6 Nájomca môže odstúpiť od zmluvy ak 
a) bola prenajatá vec odovzdaná v stave nespôsobilom na dohodnuté alebo obvyklé užívanie alebo   
      ak sa stane neskôr – bez toho, aby nájomca porušil svoju povinnosť – nespôsobilou na   
      dohodnuté alebo obvyklé užívanie, ak sa stane neupotrebiteľnou alebo ak sa mu odníme taká  
      časť veci, že by sa tým zmaril účel zmluvy ( § 679 ods. 1 OZ ). Tento bod sa nevzťahuje na  
      hnuteľné veci uvedené v bodoch 2.2 písm. f)  a 2.4 d) tejto zmluvy.  
b) tretia osoba uplatňuje k veci práva, ktoré sú nezlučiteľné s právami nájomcu a prenajímateľ   
      neurobí potrebné právne opatrenia na jeho ochranu alebo ak tieto opatrenia nie sú úspešné  
      v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa prenajímateľ dozvedel o uplatnení práv zo strany  
      tretích osôb ( § 684 OZ ). Tento bod sa nevzťahuje na hnuteľné veci uvedené v bodoch 2.2  
      písm. f)  a 2.4 d) tejto zmluvy.  

6.7 Nájom zaniká 
      a)   zánikom predmetu nájmu,  
      b)   zničením predmet nájmu,  

c)   smrťou, zánikom nájomcu. 
      Zánikom alebo zničením niektorej veci uvedenej v prílohe č. 4 tejto zmluvy nezaniká nájom  
      ostatných vecí uvedených v tejto prílohe a ani nájom vecí uvedených v bode 2.4 písm. a), b) a c)  
      tejto zmluvy. Prípadný zánik alebo zničenie takej veci nemá vplyv na výšku nájomného. 

Zánikom alebo zničením predmetu nájmu uvedenom v bode 2.4 písm. c) tejto zmluvy zaniká nájom 
celého predmetu nájmu uvedenom v bode 2.4 písm. a), b), c) a d) tejto zmluvy. 

 
ČLÁNOK VII. 

Záverečné ustanovenia 
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7.1  V prípade skončenia tohto zmluvného vzťahu nájomca nebude požadovať úhradu nákladov,  
        spojených s úpravami nebytových priestorov a parciel, ktoré mal v nájme a ktoré vykonal na  
        vlastné náklady. 
7.2   O odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu - nebytových priestorov, parciel a hnuteľných vecí, tak na   
        začiatku ako i na konci nájmu, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom bude konštatovaný stav  
        v akom sa prenajaté veci nachádzajú.  
7.3   Pri skončení nájmu je nájomca povinný odovzdať prenajímateľovi nebytové priestory, prenajatú  
        časť pozemku a prenajatý hnuteľný majetok v stave v akom ich prevzal, s prihliadnutím k bežnému  
        opotrebovaniu. Nadmerné opotrebovanie (nájomcom spôsobené škody) je nájomca povinný opraviť  
        na vlastné náklady, resp. ich uhradiť. Prenajaté parcely je nájomca povinný upraviť do pôvodného  
        stavu. Za každý ďalší deň užívania priestorov alebo parciel po skončení nájmu zaplatí nájomca  
        prenajímateľovi bezdôvodné obohatenie vo výške nájomného dohodnutého v tejto zmluve. 
7.4   Nájomca nesmie dať prenajaté priestory, parcely a hnuteľný majetok do podnájmu. 
7.5   Prenajímateľ môže dať časť prenajímaných nehnuteľností do podnájmu inému subjektu len po  
        vzájomnej písomnej dohode s nájomcom. 
7.6   Pri odstúpení od zmluvy zo zákonných dôvodov zaniká táto zmluva doručením odstúpenia. 
7.7   Vo všetkých prípadoch skončenia nájmu podľa tejto zmluvy alebo podľa zákona, dáva nájomca  
        prenajímateľovi súhlas, aby prenajaté priestory a parcely sám vypratal na náklady nájomcu  
        v prípade, že tak nájomca neurobí sám ku dňu skončenia zmluvy. 
7.8   Vo vzťahoch neupravených touto zmluvou sa budú zmluvné strany riadiť príslušnými  
        ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 116/1990 Zb., Obchodného zákonníka 
        a. ostatnými všeobecne záväznými predpismi v platnom znení. 
7.9   Zmluva môže byť menená písomnými dodatkami, návrhy ktorých sú oprávnené podávať obe  
        zmluvné strany. 
7.10 Pre uzavretie tejto zmluvy je potrebná dohoda o všetkých jej ustanoveniach a súhlas VV KST  
        Turiec s konečným znením zmluvy v čase podpisu zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 
7.11 Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých 2 sú určené pre prenajímateľa a 2 pre nájomcu. 
7.12 Kontaktné osoby nájomcu: xxxxxxxxxxxxxxxxx. 
7.13 Prenajímateľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že na predmete nájmu neviaznu žiadne ťarchy,  
        vecné bremená, ktoré by mohli byť prekážkou k uzatvoreniu zmluvy. 
        Prenajímateľ vyhlasuje, že v čase zverejnenia výzvy na predloženie ponúk a zverejnenia vzoru  
        nájomnej zmluvy na webovej stránke prenajímateľa nemá vedomosť o práve alebo nároku, ktorý by  
        si uplatňovala tretia osoba a ktoré by mohli byť prekážkou k uzavretiu zmluvy.  
7.14 Zmluvné strany sa dohodli na investíciách na rekonštrukciu a modernizáciu predmetu nájmu a na  
        spravovaní prístrešku s ohniskom a uskladnení palivového dreva pre potreby prenajímateľa (členov  
        KST). 
7.15 Zmluvné strany zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom túto  
        dobrovoľne a bez nátlaku podpísali. 
7.16 Prílohou tejto zmluvy sú: 
        Príloha č. 1: Pôdorysy prenajatých nebytových priestorov 
        Príloha č. 2: Listy vlastníctva, na ktorých sú zapísané prenajaté nehnuteľnosti 
        Príloha č. 3: Výpis z obchodného alebo živnostenského registra nájomcu 
        Príloha č. 4: Inventárny zoznam prenajatého hnuteľného majetku 
        Príloha č. 5: Vzory platných členských preukazov členov KST a JK ST s uvedením doby platnosti 
        Príloha č. 6: Návštevný a ubytovací poriadok chaty 
        Príloha č. 7: Pôdorys prenajatej časti pozemku 
        Príloha č. 8: Investície na rekonštrukciu a modernizáciu predmetu nájmu 
 
V Martine xx.9.2016    
             

     Nájomca                                                            Prenajímateľ 
          
 
          ________________                                            ________________ 

 
           xxxxxxxxxxxxxxx                                                  Jozef Haráni 
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           xxxxxxxxxxxxxxx                                  predseda KST Turiec 
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