
Z M L U V A  
 

o nájme nebytových priestorov číslo 2019/03 ďalej len „Zmluva“ 

 
uzavretá v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov 

v znení neskorších predpisov 

medzi: 

 
Obchodné meno: DPD, s.r.o. 
Sídlo: Ulica Paulínska 513/20, 917 01 Trnava 

Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným  

Zapísaná:  Obchodný register Okresného súdu v Trnave,  

oddiel Sro, vložka číslo 15564/T 

IČO:    36 266 701 

IČ DPH:   SK2021915170   
Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s.  

Číslo účtu:   SK19 1100 0000 0026 2780 5143 

Tel./Fax:   033/55 13 322 

Zastúpená:   Pavol Daniš, konateľ 

 

(ďalej len „prenajímateľ“)    
 

a 

 

Obchodné meno:         ZMO, región JE Jaslovské Bohunice 

Sídlo:                           Trhová 2, 917 01 Trnava 
Zapísaná:                     združenie obcí, posledná novela Stanov Obvodný úrad Trnava 

                                    28.5.2010, číslo spisu: A/2010/07859 

IČO:                             31 826 385 

Bankové spojenie:        SLSP,as. 

Číslo účtu:                   SK46 0900 0000 0050 5718 7198 

Tel./Fax:                      +421 905 399 636 
Zastúpená:                   Ing. Vladimír Púčik, predseda 

 

(ďalej len „nájomca“) 
 

1. 

Úvodné ustanovenia 
 

/Účelom tejto Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 2019/02 (ďalej len 

„Zmluva“ alebo „táto Zmluva“) je upraviť práva a povinnosti zmluvných strán za 

účelom prenechania predmetu nájmu ako je špecifikovaný v bode 2.2 tejto Zmluvy 

prenajímateľom na odplatné užívanie nájomcovi. 
 

2. 

Predmet nájmu 

 

2.1 Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcej sa v Trnave na ul. Paulínska 

č. 20, zapísaných na liste vlastníctva č. 5993 vedeným Katastrálnym úradom Trnava, 
Správa katastra Trnava: 

a) BUDOVA – BALAKOVO súpisné číslo 513 nachádzajúca sa na parcele číslo 640/2 

o výmere 1573 m2, zastavané plochy, katastrálne územie Trnava, obec Trnava, 

okres Trnava (ďalej len „BUDOVA - BALAKOVO“), 
b) pozemok, parcelné číslo 640/2 o výmere 1573 m2, zastavané plochy, katastrálne 

územie Trnava, obec Trnava, okres Trnava.  
2.2. Predmet nájmu tvoria nebytové priestory nachádzajúce sa v nehnuteľnosti uvedenej 

v bode 2.1 písm. a) tejto Zmluvy, a to priestor č. 334 na III. poschodí spolu o celkovej 



výmere 12m2 vyznačené červenou farbou na situačnom pláne, ktorý je nedeliteľnou 

Prílohou tejto Zmluvy (ďalej len „predmet nájmu“). 
 

3. 

Predmet zmluvy 
 

3.1 Prenajímateľ sa zaväzuje prenechať na užívanie nájomcovi predmet nájmu, pričom 

nájomca sa za prenechanie predmetu nájmu na užívanie zaväzuje zaplatiť 

prenajímateľovi nájomné, a to všetko za podmienok stanovených v tejto Zmluve. 

3.2 Predmetom tejto Zmluvy je aj záväzok nájomcu zaplatiť prenajímateľovi odplatu za 

služby spojené s užívaním predmetu nájmu, a to všetko za podmienok stanovených 
v tejto Zmluve. 

3.3 Predmetom tejto Zmluvy je aj úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán 

vyplývajúcich z uskutočnenia tejto Zmluvy. 

 

4. 
Účel nájmu 

 

4.1 Nájomca sa zaväzuje, že bude využívať predmet nájmu na vykonávanie činností 

v súlade s platnými Stanovami ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.  

4.2 Nájomca sa zaväzuje, že bude využívať predmet nájmu v súlade s povahou a určením 

predmetu nájmu. 
5. 

Doba nájmu 
 

5.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

5.2 Na základe dohody zmluvných strán možno dohodnúť dobu nájmu inak. 
 

6. 

Nájomné 

 

6.1 Za prenechanie predmetu nájmu do užívania sa nájomca zaväzuje platiť 

prenajímateľovi nájomné, ktoré je stanovené dohodou zmluvných strán na  90€ 
(slovom deväťdesiat  euro ),  za 1 m2 (slovom jeden meter štvorcový) predmetu nájmu 

ročne. V prípade ak je nájomca platiteľ DPH, alebo ak sa ním stane počas doby nájmu, 

nájomné bude navýšené o sumu DPH. 

6.2 Prenajímateľ a nájomca sa dohodli, že nájomca uhradí zálohovú platbu za posledné 

nájomné vopred a to v deň podpísania zmluvy (táto platba za  nájomné bude 

odpočítaná pri ukončení nájomnej Zmluvy) podľa vystavenej faktúry: 
            - mesačné nájomné vo výške 90€ (slovom deväťdesiat euro) počnúc nájomným 

za mesiac jún  2019 je splatné vždy v posledný deň kalendárneho mesiaca plateného 

mesačného obdobia na základe riadneho daňového dokladu vystaveného 

prenajímateľom na jeho účet uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. 

6.3 Ak sa nájomné stane predmetom akejkoľvek ďalšej dane alebo poplatku v dôsledku 

zmeny právnych predpisov alebo zavedením nových predpisov, prenajímateľ je 
oprávnený zvýšiť nájomné na ďalšie obdobie počnúc prvým mesiacom nasledujúcim 

po mesiaci, v ktorom došlo k vyššie uvedeným skutočnostiam. Prenajímateľ je povinný 

spolu s daňovým dokladom za prvý mesiac zvýšenia predložiť podrobný výpočet novej 

výšky nájomného. 

 
  7. 

Odplata za služby spojené s užívaním predmetu nájmu 

 

7.1. Poplatky za služby a prevádzkové náklady, najmä plyn, el. energiu, odvoz a likvidácia 

odpadu, údržba a servis, kominárske služby, deratizácia, čistenie kanalizácie, 

odpratávanie snehu, čistenie komunikácií a pod. (ďalej len „služby“) nie sú zahrnuté 
v nájomnom a uhrádzajú sa samostatne na základe daňového dokladu pri rozpočítaní 

týchto položiek v percentuálnom pomere na m2 prenajatej plochy budovy.   



7.2. Prenajímateľ a nájomca sa dohodli, že nájomca uhradí zálohovú platbu za posledné 

energie a služby vopred a to v deň podpísania zmluvy (táto platba za energie a služby 

bude odpočítaná pri ukončení Zmluvy) podľa vystavenej faktúry.                                     

Nájomca sa zaväzuje platiť za služby odplatu, a to formou mesačných platieb vo výške  
0,0€ ( slovom dve eura dvestosedemdesiatpäť centov) za 1 m2 + DPH nasledovne: 
- mesačné platby za služby vo výške 0,0€ (slovom nula euro), + DPH počnúc 

mesačnou platbou za služby za mesiac jún  2019 sú splatné  vždy v posledný deň 

kalendárneho mesiaca plateného obdobia na základe riadneho daňového dokladu 

vystaveného prenajímateľom na jeho účet uvedený v záhlaví tejto Zmluvy; 

7.3. Zmluvné strany sa dohodli, že výšku odplaty za služby spojené s užívaním predmetu 

nájmu môže prenajímateľ zmeniť každoročne po vyúčtovaní skutočnej spotreby tak, 
aby súčet odplát za služby, ktoré má nájomca zaplatiť v ďalšom kalendárnom roku 

zodpovedali skutočnej spotrebe zistenej na základe ročného vyúčtovania za 

predchádzajúci kalendárny rok. V takomto prípade je prenajímateľ oprávnený 

predložiť nájomcovi dodatok k tejto zmluve na podpísanie. 

7.4. V  prípade, že skutočné platby presahujú viac ako o 3% platby vyfaktúrované 

nájomcom môže prenajímateľ dodatočne tieto zvýšené náklady nájomcovi vyúčtovať 
formou riadneho daňového dokladu.   

7.5. V prípade, ak v súvislosti so splatením nájomného alebo odplát za služby spojené 

s užívaním predmetu nájmu v zmysle článkov 5. a 6. tejto Zmluvy posledný deň v 

mesiaci pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, za deň splatnosti sa považuje 

najbližší pracovný deň. 
 

8. 

Spôsob platby nájomného a 

odplaty za služby spojené s užívaním predmetu nájmu 

 

8.1 Ako spôsob platby nájomného a odplaty za služby spojené s užívaním predmetu 
nájmu bol dohodnutý spôsob bezhotovostného prevodu z účtu nájomcu na účet 

prenajímateľa; na základe výslovnej žiadosti nájomcu je prenajímateľ oprávnený, nie 

však povinný, prijať ktorúkoľvek platbu nájomného alebo ktorúkoľvek platbu za 

služby alebo ktorúkoľvek platbu skutočnej spotreby služieb v hotovosti. 

8.2 Za deň zaplatenia nájomného alebo odplaty za služby sa považuje deň, v ktorý došlo 
k pripísaniu peňažných prostriedkov na účet prenajímateľa; pri platbe v hotovosti 

deň, v ktorý prenajímateľ peňažné prostriedky v hotovosti prijal. 

8.3 V prípade, že prenajímateľ pri ktorejkoľvek platbe nájomného alebo ktorejkoľvek 

platbe za služby alebo ktorejkoľvek platbe skutočnej spotreby služieb určí iný účet ako 

účet uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, je nájomca povinný platiť na účet určený 

prenajímateľom. 
 

9. 

Hodnotové zabezpečenie nájomného 

 

9.1. V prípade poklesu hodnoty meny vplyvom inflácie alebo devalvácie, môže prenajímateľ 
zvýšiť  výšku nájomného o toto percento hodnoty, pričom sa budeme riadiť oficiálnym 

vyhlásením Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok. Nová výška 

nájomného sa bude vypočítavať zo sumy určenej v predchádzajúcom období a bude 

zaokrúhlená na celú základnú platobnú jednotku. Zmena bude vykonávaná 

osobitnými dodatkami k zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca je oprávnený 

meniť cenu nájomného podľa princípu uvedeného vyššie prvýkrát až v nasledujúcom 
kalendárnom roku po podpísaní zmluvy. 

 

10. 

Odovzdanie predmetu nájmu nájomcovi 

 
10.1 Prenajímateľ odovzdá predmet nájmu nájomcovi v stave spôsobilom k riadnemu 

užívaniu v súlade s dohodnutým účelom. 



10.2 Nájomca vyhlasuje, že je oboznámený s technickým stavom predmetu nájmu, 

v prípade závažných nedostatkov a poškodení je toto povinný spolu s prenajímateľom 

uviesť v samostatnom dodatku k zmluve. 

10.3 O odovzdaní predmetu nájmu do užívania sa spíše preberací protokol. Protokol bude 

obsahovať: 

a) označenie prenajímateľa a nájomcu, 

b) miesto a čas vykonania prevzatia, 

c) predmet odovzdania, 

d) meno a priezvisko osôb vykonávajúcich odovzdanie a prevzatie, ktorými môžu byť 

len zamestnanci prenajímateľa a nájomcu alebo iné nimi splnomocnené osoby, 

e) stručný popis stavu predmetu odovzdania, 

f) zoznam zistených poškodení alebo vád predmetu odovzdania,  

g) podpisy osôb vykonávajúcich odovzdanie a prevzatie.  

 

11. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

11.1 Prenajímateľ : 

a) umožní v BUDOVE – BALAKOVO, a to v mieste na tom určenom, nájomcovi 

umiestnenie označenia jeho prevádzkarne alebo organizačnej zložky obchodným 

menom; bez súhlasu prenajímateľa nesmie nájomca na fasáde, oknách a 
v spoločných priestoroch BUDOVY – BALAKOVO umiestňovať označenia svojej 

prevádzkarne alebo organizačnej zložky obchodným menom ani akýmkoľvek 

spôsobom prezentovať svoje produkty (napr. tovar,  služby,  nehnuteľnosť, 

obchodné meno, ochrannú známku, označenie pôvodu výrobkov a iné práva a 

záväzky súvisiace s podnikaním), a to v akejkoľvek podobe,  

b) je oprávnený príležitostne prostredníctvom svojich poverených pracovníkov alebo 
zástupcov vykonávať kontrolu dodržiavania predpisov na ochranu životného a 

pracovného prostredia v predmete nájmu, ako i dodržiavanie využívania predmetu 

nájmu v súlade s účelom nájmu; výkon tohto oprávnenia je nájomca povinný 

strpieť,  

c) nezodpovedá za škody na zásobách, zariadení a veciach vnesených do predmetu 
nájmu, ktoré vzniknú nájomcovi pri jeho činnosti,  

d) prenajímateľ môže v prípadoch bezprostredného nebezpečenstva ohrozujúceho 

majetok, zdravie či životy osôb, vstúpiť za prítomnosti nezúčastnenej osoby do 

predmetu nájmu aj bez prítomnosti nájomcu, o čom je prenajímateľ povinný 

vyhotoviť písomný protokol s uvedením dátumu, miesta a času vykonania vstupu, 

mien zúčastnených osôb; pre tento prípad môže nájomca uložiť u hospodára 
BUDOVY-BALAKOVO v zalepenej obálke opatrenej pečiatkou a podpisom 

nájomcu po jednom kľúči od vchodových dverí z každej ním užívanej miestnosti 

tvoriacej predmet nájmu; ak sa nebude jednať o mimoriadnu udalosť, 

prenajímateľ vydá takto uložené kľúče iba nájomcovi alebo ním splnomocnenej 

osobe na základe písomného splnomocenstva, na ktorom pravosť podpisu 
nájomcu bude osvedčená, 

e) je povinný nájomcovi odovzdať kartu od vstupného vchodu do BUDOVY – 

BALAKOVO, prevzatie karty potvrdzuje podpisom tejto zmluvy. 

11.2 Nájomca : 

a) je oprávnený a povinný užívať predmet nájmu výlučne na účely dohodnuté 

v  článku 4. tejto Zmluvy, udržiavať ich v čistote a v stave primeranom bežnému 
užívaniu a v takomto stave ich po skončení nájmu odovzdať prenajímateľovi, 

b) je oprávnený spolu s predmetom nájmu užívať aj spoločné priestory a zariadenia 

BUDOVY – BALAKOVO, ktoré podľa svojej povahy majú slúžiť všetkým nájomcom 

v BUDOVE – BALAKOVO, 

c) sa zaväzuje poistiť na vlastné náklady svoj majetok a svoju prevádzku pre prípad 
jeho poškodenia, zničenia, straty a odcudzenia v predmete nájmu počas trvania 

nájmu, ako i zodpovednosť za škodu spôsobenú v alebo na predmete nájmu jeho 

prevádzkou; v prípade, že sa rozhodne tak neurobiť, je zodpovedný za škodu týmto 

spôsobenú, 



d) je povinný chrániť majetok prenajímateľa pred poškodením, zničením alebo 

stratou; je zodpovedný za škodu, ktorú spôsobí prenajímateľovi svojou činnosťou 

alebo postupom v rozpore s ustanoveniami tejto Zmluvy, 

e) nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi stratu 

ktorejkoľvek ním prevzatej karty od vchodu do BUDOVY – BALAKOVO, 
f) je oprávnený na vlastné náklady vykonať stavebné úpravy a opravy predmetu 

nájmu alebo úpravy interiéru predmetu nájmu len za podmienky, že si nájomca 

v každom jednotlivom prípade zadováži predchádzajúci písomný súhlas 

prenajímateľa; nájomca sa zaväzuje postupovať pri vykonávaní odsúhlasených 

stavebných úprav a opráv predmetu nájmu plne v súlade s podmienkami 
uvedenými v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov; prípadné sankcie či nároky na 

náhradu škody, ktoré by v súvislosti s vykonaním stavebných úprav a opráv 

nájomcom mohli prenajímateľovi vzniknúť, je nájomca v plnom rozsahu povinný 

uhradiť prenajímateľovi, 

g) je povinný prípadné stavebné úpravy alebo úpravy interiéru predmetu nájmu 
podľa bodu 11.2 písm. f) tejto Zmluvy, ak sa strany tejto Zmluvy nedohodnú inak, 

po skončení nájmu odstrániť a uviesť predmet nájmu do pôvodného stavu; všetky 

investície do, rekonštrukcie a technické zhodnotenia predmetu nájmu, ktoré sú 

pevne spojené so stavebnou časťou BUDOVY – BALAKOVO, zostávajú bezodplatne 

v prospech prenajímateľa a nájomca nemá voči prenajímateľovi nárok na vydanie 
bezdôvodného obohatenia z dôvodu ním vykonaných investícií do, rekonštrukcií 

a technických zhodnotení predmetu nájmu, 

h) je povinný hradiť na vlastné náklady drobné opravy, obvyklé udržiavacie práce 

ako aj náklady vzniknuté neprimeraným užívaním predmetu nájmu nájomcom 

alebo osobami, ktoré sa s jeho súhlasom v predmete nájmu zdržujú; drobnými 

opravami alebo obvyklými udržiavacími prácami sa pre účely tejto Zmluvy 
považujú opravy alebo práce, ktorých náklady v jednotlivom prípade neprevyšujú 

500€ (slovom  päťsto euro) , vykonanie väčších opráv, údržby a technického 

servisu zabezpečí prenajímateľ, 

i) sa zaväzuje poskytovať prenajímateľovi potrebnú súčinnosť pri výkone opráv, 

údržby, inovácií, adaptácií a stavebných úprav kedykoľvek a znášať obmedzenia 

v nájme v rozsahu nevyhnutnom na vykonanie týchto činností; v opačnom 
prípade zodpovedá za škodu vzniknutú prenajímateľovi neposkytnutím tejto 

súčinnosti, 

j) je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi potrebu opráv, ktoré 

má tento zabezpečiť a umožniť ich vykonanie; v opačnom prípade nájomca 

zodpovedá za škodu, ktorá vznikla nesplnením tejto povinnosti,  
k) je povinný bezodkladne prenajímateľovi oznámiť akúkoľvek škodu, ktorej vznik na 

predmete nájmu hrozí alebo ktorá vznikla, 

l) je povinný užívať predmet nájmu v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi a to najmä hygienickými, bezpečnostnými a protipožiarnymi predpismi 

tak, aby nevznikla škoda a nesmie používať látky, postupy a zariadenia 

poškodzujúce životné prostredie výparmi, hlukom a vibráciami alebo inak, nad 
hranicu prípustnú podľa príslušných noriem, 

m) bol oboznámený s Požiarnym štatútom, ktorý je k nahliadnutiu na správe budovy 

BALAKOVO a zodpovedá za plnenie úseku dodržiavania predpisov ochrany pred 

požiarmi v zmysle platných zákonov. Kópiu Požiarneho štatútu obdrží proti 

podpisu tejto zmluvy.    
n) je povinný na svoje náklady zabezpečiť v predmete nájmu plnenie všetkých 

povinností vyplývajúcich z predpisov o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, 

ochrany pred požiarmi, ochrane majetku a hygienických predpisov, teda nájomca 

preberá na seba všetky povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych 

predpisov v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, ochrany majetku 

a hygienických predpisov, v zmysle ktorých bude tieto povinnosti zabezpečovať 
v celom predmete nájmu a v plnej miere za ne zodpovedať, 

o) nie je oprávnený prenechať predmet nájmu alebo jeho časť do užívania tretím 

osobám bez písomného súhlasu prenajímateľa, 



p) nesmie bez písomného súhlasu prenajímateľa umožniť užívanie a prevádzkovanie 

predmetu nájmu inej fyzickej alebo právnickej osobe na základe zmluvy 

o združení, prípadne inej zmluvy o spoločnom podnikaní a ani použiť tento ako 

nepeňažný vklad, ktorým by sa podieľal na založení obchodnej spoločnosti, 

q) sa zaväzuje písomne informovať prenajímateľa o všetkých zmenách súvisiacich 
s registráciou podnikateľskej činnosti, s registráciou za platiteľa dane z pridanej 

hodnoty alebo jej zrušením a o ďalších zmenách týkajúcich sa nájomcu ako sú 

sídlo alebo miesto podnikania, zmena organizačno – právnej formy, splynutie, 

rozdelenie, podanie návrhu na konkurz ním alebo iným jeho veriteľom, podanie 

návrhu na vyrovnanie, podanie návrhu na výkon rozhodnutia, exekúciu alebo 
likvidáciu a ďalších, najneskôr súbežne s podaním príslušných návrhov; 

najneskôr do 5 (slovom piatich) kalendárnych dní od doručenia rozhodnutí 

príslušných orgánov predloží tieto prenajímateľovi, 

r) sa zaväzuje najneskôr do 5 (slovom piatich) kalendárnych dní od doručenia 

uznesenia súdu o ustanovení predbežného správcu, od doručenia súdneho 

rozhodnutia o nútenom vyrovnaní a ak bolo voči nemu začaté exekučné konanie, 

tieto skutočnosti oznámiť prenajímateľovi, 
s) je povinný v prípade skončenia nájmu predmet nájmu vypratať a uviesť ho do 

stavu zodpovedajúcemu stavu pri odovzdaní predmetu nájmu do užívania 

nájomcovi s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie, a to ku dňu skončenia 

nájomného vzťahu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak; o odovzdaní 

predmetu nájmu nájomcom späť prenajímateľovi sa spíše preberací protokol 
s  náležitosťami podľa bodu 10.3 tejto Zmluvy; vrátenie predmetu nájmu sa 

považuje za riadne uskutočnené iba v tom prípade, ak nájomca má uhradené 

všetky platby a pohľadávky voči prenajímateľovi,  zároveň vráti všetky kľúče, karty 

alebo ovládače prevzaté od prenajímateľa od všetkých priestorov a miestností 

predmetu nájmu; inak je prenajímateľ oprávnený považovať ukončenie nájomnej 

zmluvy za neplatné, v prípade poškodenia zámkov alebo straty kľúčov je 
prenajímateľ oprávnený vymeniť zámky a vyrobiť potrebný počet kľúčov alebo kód 

ovládača na náklady nájomcu; počet vrátených kľúčov prenajímateľ svojím 

podpisom potvrdí v Evidencii o odovzdaní a prevzatí karty od vchodu do BUDOVY 

– BALAKOVO alebo v Dodatku k Evidencii o odovzdaní a prevzatí karty od vchodu 

do BUDOVY – BALAKOVO. 
 

12. 

Zodpovednosť za škodu 

 

Nájomca zodpovedá prenajímateľovi za všetky škody na predmete nájmu, na 

spoločných priestoroch a zariadeniach BUDOVY – BALAKOVO alebo na majetku 
tretích osôb, ktoré zavinili: nájomca, osoby ho zastupujúce, jeho zamestnanci, 

zákazníci alebo dodávatelia, a to či už v priamej alebo nepriamej súvislosti 

s podnikateľskou činnosťou nájomcu a je povinný túto škodu uhradiť v plnej miere 

 

 
13. 

Oznamovanie 

 

Akékoľvek oznámenie, súhlas alebo dokument, ktorý má byť doručený podľa 

tejto Zmluvy bude vyhotovený písomne a môže byť doručený osobne, alebo 

doporučenou poštou či zaslaný faxom strane, pre ktorú je určený, na jej adresu 
uvedenú v tejto Zmluve alebo na inú adresu, oznámenú druhej zmluvnej strane 

v súlade s týmto ustanovením. Akékoľvek oznámenie, súhlas, alebo dokument bude 

považovaný za doručený, ak sa nepreukáže niečo iné: 

a) pri osobnom doručení v okamihu doručenia, 

b) pri odoslaní doporučenou poštou 5 (slovom piaty) deň po odoslaní, 

c) ak je zaslaný faxom, po prijatí potvrdenia o úplnom odoslaní správy, ktoré vytlačí 

fax odosielajúceho. 

 

14. 



Ďalšie dojednania 

 

14.1 V prípade nesplnenia povinnosti uvedenej v bode 11.2 písmeno s) tejto Zmluvy 

nájomca týmto udeľuje prenajímateľovi výslovný súhlas k tomu, aby prenajímateľ na 

náklady nájomcu vykonal všetky úkony spojené s vyprataním predmetu nájmu a 
s uskladnením vecí nájomcu; k vyprataniu predmetu nájmu je prenajímateľ povinný 

pribrať nezúčastnenú osobu; náklady vzniknuté v súvislosti s vyprataním a 

uskladnením vecí nájomcu vyprataných z predmetu nájmu znáša nájomca; 

prenajímateľ nezodpovedá nájomcovi za prípadnú škodu vzniknutú poškodením vecí 

nájomcu pri vypratávaní predmetu nájmu a ani za škodu vzniknutú poškodením alebo 
odcudzením vecí nájomcu pri skladovaní. 

14.2 Nájomca sa zaväzuje zabezpečiť, aby každá osoba disponujúca kartou prevzatou od 

prenajímateľa nájomcom podľa bodu 11.1 písmeno e) tejto Zmluvy od  vchodu do 

BUDOVY – BALAKOVO, uzamykala pri svojom príchode alebo odchode vchod do 

BUDOVY – BALAKOVO v pracovné dni v čase medzi 19,00 hod. a 06,30 hod., v sobotu 

v čase medzi 12,00 hod. a 24,00 hod. a v deň pracovného pokoja kedykoľvek. 
14.3 Nájomca sa zaväzuje zabezpečiť, aby všetky osoby vstupujúce do BUDOVY – 

BALAKOVO v priamej či nepriamej súvislosti s jeho činnosťou v spoločných 

priestoroch BUDOVY – BALAKOVO: 

a) dodržiavali zákaz fajčenia s výnimkou priestorov výlučne k tomu určených a 

zodpovedajúcim spôsobom označených prenajímateľom, 
b) udržiavali čistotu a poriadok a zdržali sa akéhokoľvek znečisťovania nad mieru 

primeranú pomerom. 

 

15. 

Zmluvná pokuta 

 
15.1 Ak sa nájomca dostane do omeškania s ktoroukoľvek platbou nájomného alebo s 

ktoroukoľvek platbou za služby alebo s ktoroukoľvek platbou skutočnej spotreby 

služieb, prenajímateľ je oprávnený nájomcovi vyúčtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,5 

% (slovom päť desatín percenta) z dlžnej sumy platby za každý deň omeškania a 

nájomca sa zaväzuje takto vyúčtovanú zmluvnú pokutu zaplatiť prenajímateľovi; 

nárok prenajímateľa na úrok z omeškania voči nájomcovi tým nie je dotknutý. 
15.2 V prípade oznámenia o strate ktorejkoľvek nájomcom prevzatej karty od vchodu do 

BUDOVY - BALAKOVO podľa bodu 11.2 písmeno e) tejto Zmluvy, alebo v prípade, že 

nájomca v súlade s bodom 11.2 písmeno s) tejto Zmluvy nevráti kartu od vchodu do 

BUDOVY - BALAKOVO v rovnakom počte, aký od prenajímateľa prevzal, prenajímateľ 

je oprávnený nájomcovi vyúčtovať zmluvnú pokutu vo výške 300€ (slovom tristo euro) 

a nájomca sa zaväzuje takto vyúčtovanú zmluvnú pokutu zaplatiť prenajímateľovi; 
právo prenajímateľa domáhať sa náhrady škody za porušenie tejto povinnosti, a to aj 

vo výške presahujúcej zmluvnú pokutu, nie je dojednaním zmluvnej pokuty v tomto 

ustanovení dotknuté. 

15.3 V prípade, ak je nájomca v omeškaní s vrátením predmetu nájmu prenajímateľovi 

podľa bodu 11.2 písmeno s) tejto Zmluvy pri skončení nájmu, prenajímateľ je 

oprávnený nájomcovi vyúčtovať zmluvnú pokutu vo výške 200 % (slovom dvesto 
percent) z mesačného nájomného platného ku dňu skončenia nájmu za každý aj 

začatý mesiac omeškania s vrátením predmetu nájmu po skončení nájmu a nájomca 

sa zaväzuje takto vyúčtovanú zmluvnú pokutu zaplatiť prenajímateľovi; právo 

prenajímateľa domáhať sa náhrady škody za porušenie tejto povinnosti, a to aj vo 

výške presahujúcej zmluvnú pokutu, nie je dojednaním zmluvnej pokuty v tomto 

ustanovení dotknuté. 
15.4 V prípade zistenia porušenia povinností uvedených v bodoch 14.2, 14.3 písm. a) alebo 

14.3 písm. b) tejto Zmluvy prenajímateľ je oprávnený nájomcovi vyúčtovať zmluvnú 

pokutu vo výške vo výške 100€ (slovom sto euro), a to za každé jednotlivé porušenie 

ktorejkoľvek z týchto povinností a nájomca sa zaväzuje takto vyúčtovanú zmluvnú 

pokutu zaplatiť prenajímateľovi; právo prenajímateľa domáhať sa náhrady škody za 

porušenie týchto povinností, a to aj vo výške presahujúcej zmluvnú pokutu, nie je 
dojednaním zmluvnej pokuty v tomto ustanovení dotknuté. 



15.5 Zmluvná pokuta podľa bodov 15.1 až 15.4 tejto Zmluvy je splatná do 7 (slovom sedem) 

dní odo dňa jej vyúčtovania prenajímateľom. 

 

16. 

Skončenie nájmu 
 

16.1 Táto Zmluva zaniká vzájomnou dohodou zmluvných strán. 

16.2 Ak ktorákoľvek zmluvná strana vstúpi do likvidácie, alebo ak bude na majetok 

ktorejkoľvek zmluvnej strany vyhlásený konkurz, táto Zmluva automaticky zaniká o 

čom sú zmluvné strany povinné sa navzájom informovať a to dňom vstupu do 

likvidácie alebo dňom vyhlásenia konkurzu. 
16.3 Každá zo zmluvných strán je oprávnená písomne vypovedať Zmluvu bez udania 

dôvodu. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca 

nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej  zmluvnej  strane. 

16.4 Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že prenajímateľ je oprávnený vypovedať túto Zmluvu 

tiež v prípade, že prevedie vlastnícke právo k nehnuteľnostiam špecifikovaným v bode 
2.1 tejto Zmluvy alebo ich ktorejkoľvek časti, na tretiu osobu. Výpovedná lehota je 

v takomto prípade jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho 

po doručení písomnej výpovede druhej  zmluvnej  strane. 

16.5 V prípade, že nájomca o viac ako jeden mesiac mešká s platbou nájomného alebo 

s platbou za služby môže prenajímateľ vypovedať zmluvu nájomcovi, pričom 

výpovedná lehota je jeden týždeň a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho 
po doručení písomnej výpovede druhej  zmluvnej  strane. 

16.6 Právo prenajímateľa alebo nájomcu odstúpiť od Zmluvy nie je dotknuté. 

 

17. 

Osobitné dojednania 
 

Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy 

alebo v súvislosti s ňou budú riešené zmierom. Ak nedôjde k ich vyriešeniu zmierom, 

môže ktorákoľvek zmluvná strana podať návrh (žalobu) na vyriešenie sporu 

(rozhodnutie) vecne príslušnému súdu, v ktorého obvode má sídlo prenajímateľ. Toto 

ustanovenie Zmluvy je výslovnou dohodou zmluvných strán o miestnej príslušnosti 
vecne príslušného súdu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

18. 

Záverečné ustanovenia 

 
18.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, že ich 

zmluvná voľnosť nie je obmedzená, a túto Zmluvu zriaďujú vo forme predpísanej 

príslušnými ustanoveniami zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových 

priestorov v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

18.2 Zmluvné strany súhlasia s obsahom tejto Zmluvy a vyhlasujú, že táto nebola uzavretá 
za nevýhodných podmienok alebo v tiesni a na znak súhlasu ju podpisujú. 

18.3 Pokiaľ niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné, nemá to vplyv na platnosť 

ostatných ustanovení tejto Zmluvy. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy  

je neplatné, alebo sa stane neskôr neplatným alebo neúčinným, zaväzujú sa zmluvné 

strany, že ho nahradia ustanovením, ktoré najviac zodpovedá pôvodnej vôli zmluvných 
strán a účelu podľa tejto Zmluvy. 

18.4 Zmluvné strany môžu meniť obsah tejto Zmluvy, prípadne prijímať dodatky k tejto 

Zmluve, len písomnou formou, a to písomnými číslovanými dodatkami k tejto Zmluve 

podpísanými oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany sa však dohodli, že zmena 

výšky nájomného podľa bodu 6.3 alebo 9.1 tejto Zmluvy nadobúda účinnosť a je pre 

obe zmluvné strany záväzná od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
predložení podrobného výpočtu novej výšky nájomného nájomcovi prenajímateľom.  

18.5 Právne vzťahy touto Zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 

zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších 



predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov  a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

18.6 Táto Zmluva má 4 prílohy. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá 

zo zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise.  

18.7 Zmluva sa stáva platnou a účinnou dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými 
stranami. 

18.8 Dňom uzavretia tejto Zmluvy sú zmluvné strany svojimi prejavmi vôle viazané. 

 

 

 
Za prenajímateľa :                                    Za nájomcu: 

 

meno:   Pavol                       meno:  Ing. Vladimír 

priezvisko:  Daniš                           priezvisko:      Púčik 

funkcia:       konateľ               funkcia: predseda 

miesto:         v Trnave               miesto:       v  Trnave 
 

dátum: 18.2.2019                                     dátum:  18.2.2019         

 

 

 
podpis:    ...................................              podpis:     ..................................... 

 

 

 

                                                                              

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 


