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Zmluva o bezodplatnom užívaní nehnuteľnosti 
 

uzatvorená v zmysle ust. § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej 

len ako „zmluva“), medzi týmito zmluvnými stranami 

 

Poskytovateľ:  

Obchodné meno:  Obec Mlynky 

Sídlo:    Prostredný Hámor 324, 053 76 Mlynky 

IČO:    00 329 371 

DIČ:    2020717787 

Štatutár:   Maroš Turzák, starosta obce 

(ďalej len ako „Poskytovateľ“) 
 

a  
 

Užívateľ: 

Obchodné meno:    AMBULANCIA 01, s.r.o. 

Sídlo:    Iliašovská 1411/60, 053 11  Smižany 

IČO:    53 957 466 

DIČ:   2121535020 

v zast.    MUDr. Martin Kravec, konateľ 

(ďalej len ako „Užívateľ“)  

 
 

Článok I. 

Predmet zmluvy 
 

1. Poskytovateľ je podielovým spoluvlastníkom nasledovných nehnuteľností : 

b/ stavba – obytný dom, súpisné č. 197, stavba postavená na pozemku parc. č. 1, druh  

     pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, v podiele ½-ica v pomere k celku.  

a/ pozemok -  parc. č. 1 registra „C“, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere  

    961 m2, v podiele ½-ica v pomere k celku. 
 

Nehnuteľnosti sú zapísané v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Spišská Nová 

Ves, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 702,  kat. územie: Mlynky, obec: Mlynky, 

okres: Spišská Nová Ves. Adresa nehnuteľnosti podľa tohto bodu je 053 76 Mlynky, 

Prostredný Hámor 197. 
 

2. Predmetom zmluvy je užívanie nebytových priestorov nachádzajúcich sa na 1. poschodí 

vľavo nehnuteľnosti opísanej v bode 1., článku I. zmluvy, o celkovej výmere 70 m2, 

pozostávajúcej zo štyroch miestností, chodby, WC a pozemku, ktoré sa nachádzajú 

na nehnuteľnostiach, ktoré je možné využívať ako ambulanciu všeobecného lekára. 

Poskytovateľ je výlučným vlastníkom tohto nebytového priestoru. Užívateľ je oprávnený 

užívať aj spoločné časti (schodištia a chodby) a zariadenia bytového domu, a to v rozsahu 

nevyhnutnom pre užívanie predmetu zmluvy.   
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3. Užívateľ má záujem využívať predmet zmluvy na vykonávanie podnikateľskej činnosti – na 

prevádzkovanie ambulancie všeobecného lekára. Užívateľ sa zaväzuje užívať predmet 

zmluvy iba na dohodnutý účel. 
 

4. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 1 až 3 tohto článku sa zmluvné strany dohodli na 

uzavretí tejto zmluvy za podmienok ďalej uvedených. 
 

 

 

Článok II. 

Užívanie predmetu zmluvy  
 

Poskytovateľ touto zmluvou prenecháva Užívateľovi do užívania predmet zmluvy špecifikovaný 

v bode 1 a 2 článku I. tejto zmluvy, a to výlučne za účelom prevádzkovania ambulancie 

všeobecného lekára. Poskytovateľ zároveň umožňuje Užívateľovi užívať prístupové komunikácie 

prechádzajúce cez pozemky, ktoré sa Poskytovateľ zaväzuje udržiavať celoročne v zjazdnom 

stave a vyhradené parkovacie plochy prináležiace k budove (ďalej len „komunikácie“).  
 

 

 

Článok III. 

Bezodplatnosť užívania 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že užívanie predmetu zmluvy bude po celú dohodnutú dobu 

užívania bezodplatné, nakoľko ide o umožnenie poskytovania zdravotníckej starostlivosti 

občanom obce Mlynky. 
 

2. Zmluvné strany sa taktiež dohodli, že náklady za vodné, stočné a za elektrickú energiu bude 

znášať Poskytovateľ v celom rozsahu.  
 

 

 

Článok IV. 

Doba trvania užívania 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že doba užívania Predmetu zmluvy bude od 01.03.2023 na dobu 

neurčitú.  
 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje odovzdať predmet zmluvy Užívateľovi v deň podpisu tejto zmluvy. 

O odovzdaní predmetu zmluvy spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní a prevzatí, ktorý 

bude podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.   
 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ aj Užívateľ môžu zmluvu vypovedať písomne 

bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.  
 

 

 

Článok V. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

1. Poskytovateľ je povinný odovzdať Užívateľovi predmet zmluvy v stave spôsobilom na jeho 

užívanie podľa tejto zmluvy. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť Užívateľovi plný a 

nerušený výkon práv spojených s užívaním predmetu zmluvy. To zahrňuje zabezpečenie 
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riadnych a dostačujúcich pripojení energií do predmetu zmluvy. Daňové povinnosti 

k predmetu zmluvy počas doby užívania podľa tejto zmluvy znáša v plnom rozsahu 

Poskytovateľ.  
 

2. Poskytovateľ súhlasí s umiestnením označenia obchodného mena Užívateľa v priestoroch 

predmetu zmluvy, na fasáde budovy, v ktorej sa predmet zmluvy nachádza, na fasáde pri 

vstupe do budovy, a to na náklady Užívateľa.  
 

3. Poskytovateľ je oprávnený príležitostne vykonávať kontrolu dodržiavania využívania 

predmetu zmluvy v súlade s účelom užívania podľa tejto zmluvy, výlučne za účasti zástupcu 

Užívateľa a po vzájomnej dohode s Užívateľom o čase vykonania kontroly.  
 

4. Poskytovateľ nezodpovedá za škody na zásobách, zariadení a veciach a zariadeniach 

vnesených do predmetu zmluvy zo strany Užívateľa.  
 

5. Poskytovateľ sa zaväzuje dať písomný súhlas s vykonávaním stavebných úprav predmetu 

zmluvy, s vybavením predmetu zmluvy osobitným technickým zariadením a vybavením 

podľa tejto zmluvy zo strany Užívateľa, ktoré budú v súlade s účelom zmluvy dohodnutým 

v tejto zmluve. 
 

6. Poskytovateľ súhlasí s inštalovaním dodatočných zabezpečovacích zariadení do predmetu 

zmluvy zo strany Užívateľa, a to na náklady Užívateľa.  
 

7. Užívateľ poistí svoj majetok vnesený do predmetu zmluvy vo vlastnom mene a na vlastné 

náklady. Nehnuteľnosť (budovu), v ktorej sa nachádza predmet zmluvy je povinný vo 

vlastnom mene a na vlastné náklady poistiť Poskytovateľ.  
 

8. Užívateľ je zodpovedný za škodu, ktorú preukázateľne spôsobí Poskytovateľovi svojou 

činnosťou alebo postupom v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy. V takomto prípade je 

povinný uhradiť Poskytovateľovi skutočnú škodu alebo uviesť vec na vlastné náklady do 

pôvodného stavu. 
 

9. Užívateľ sa zaväzuje, že bude používať predmet zmluvy sám podľa podmienok dojednaných 

v tejto zmluve a nemá právo dať ho do podnájmu inej právnickej alebo fyzickej osobe.  
 

10. Zmluvné strany sa dohodli, že malé opravy, údržbu a technický servis predmetu zmluvy 

zabezpečuje vo vlastnom mene a na vlastné náklady Užívateľ, t.j. opravy, údržbu a technický 

servis, ktorých celkové náklady jednorazovo nepresiahnu 66,- EUR a väčšie opravy, údržbu a 

technický servis nad 66,- EUR vykoná Poskytovateľ, a to vo vlastnom mene a na vlastné 

náklady. 
 

11. Užívateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Poskytovateľovi potreby opráv, údržby 

a technického servisu predmetu zmluvy, ktoré má vykonávať Poskytovateľ, t.j. tých, ktoré 

presahujú rámec podľa bodu 10 tohto článku a umožniť mu vykonanie týchto opráv, údržby a 

technického servisu. Na základe dohody zmluvných strán sa pre určenie rozsahu a predmetu 

opráv, údržby a technického servisu na predmete zmluvy podľa tohto bodu použijú podporne, 

resp. pre prípad pochybností, ustanovenia Nariadenia vlády č. 87/1995 Z.z. a jeho prílohy. 
 

12. Užívateľ je zodpovedný a povinný v predmete zmluvy v rámci svojej činnosti dodržiavať 

všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, 

hygienické ako i protipožiarne predpisy tak, aby boli v súlade s požiarnymi normami.  
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13. Užívateľ sa zaväzuje v predmete zmluvy zabezpečovať plnenie úloh požiarnej ochrany, ako aj 

plnenie úloh bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných všeobecne záväzných 

právnych predpisov a noriem. 
 

14. Užívateľ preberá na seba všetku zodpovednosť za osoby a majetok, ktorý sa v čase trvania 

užívania bude nachádzať v predmete zmluvy. 
 

15. Po ukončení prenechania predmetu zmluvy do užívania je Užívateľ povinný vrátiť predmet 

zmluvy Poskytovateľovi v pôvodnom stave (v akom ho Užívateľ prevzal od Poskytovateľa) 

s prihliadnutím k obvyklému opotrebeniu jeho užívaním a tiež s prihliadnutím na prípadné 

stavebné úpravy predmetu zmluvy vykonané Užívateľom podľa tejto zmluvy. O odovzdaní 

predmetu zmluvy Užívateľa Poskytovateľovi bude spísaný Protokol o odovzdaní a prevzatí, 

podpísaný oboma zmluvnými stranami.  
 

16. Poskytovateľ a užívateľ sú povinní bez zbytočného odkladu oznámiť si navzájom všetky 

zmeny, týkajúce sa ich identifikačných údajov, prípadne iných skutočností, ktoré môžu mať 

vplyv na súčinnosť medzi zmluvnými stranami, a to bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných 

dní od zmeny. Ak nebola zmena oznámená, platia posledné známe údaje. 
 

 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania poslednou zo zmluvných strán 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke Poskytovateľa.  
 

2. Zmluva sa môže meniť alebo dopĺňať výlučne formou písomných dodatkov podpísaných 

obidvoma zmluvnými stranami. 
 

3. Zmluva bola vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých dva obdrží Poskytovateľ a dva  

Užívateľ.  
 

4. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia príslušnými 

ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Výslovná úprava 

práv a povinností zmluvných strán v tejto zmluve má prednosť pred ich zákonnou úpravou. 
 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, zrozumiteľne, určite a vážne a 

 na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

Prílohami tejto zmluvy sú :  

č. 1 List vlastníctva č. 702 + pôdorys predmetu zmluvy 

č. 2 Výpis z obchodného registra Užívateľa 

č. 3 Zápisnica o odovzdaní a prevzatí nebytového priestoru 
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V Mlynkoch dňa 11.02.2023 

 

 

 

 

Poskytovateľ:                                               Užívateľ:  

 

 

 

 

................................................                                     .................................................. 

Obecný úrad Mlynky                                              AMBULANCIA 01, s.r.o. 

v zast. Maroš Turzák, starosta obce        v zast. MUDr. Martin Kravec,  

        konateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    


