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ZMLUVA č. 1/2011

PREAMBULA

Táto Zmluva je zmluvou v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka medzi rozpočtovými organizáciami,
ktorej účelom je vymedziť činnosť, ktorú bude v stanovenom období zabezpečovať rozpočtová
organizácia Správa zariadení Úradu vlády SR pre rozpočtovú organizáciu Úrad pre Slovákov žijúcich v
zahraničí.

článok l.
Účastníci zmluvy

SPRÁVA ZARIADENí ÚRADU VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Námestie slobody 1, 81370 Bratislava
IČO: 002895
štatutámy zástupca: Ing. Martin Turčan, riaditel'
číslo účtu: 7000060275/8180
(ďalej len SZ ÚV SR)

a

ÚRAD PRE SLOVÁKOV ŽiJÚCICH V ZAHRANiČí
Radlinského Č. 13,811 07 Bratislava
IČO: 30798868
číslo účtu: 7000245878
štatutámy zástupca: JUDr. Milan Vetrák, PhD., predseda
(ďalej len ÚSŽZ)

článok II.
Predmet zmluvy

1. SZ ÚV SR sa zaväzuje umožniť ÚSŽZ užívať nebytové priestory tak, ako sú vymedzené v tejto zmluve
a za podmienok v nej dohodnutých, za čo sa ÚSŽZ zaväzuje uhrádzať náklady spôsobom a v lehotách
uvedených v tejto zmluve.

2. SZ ÚV SR sa zaväzuje umožniť ÚSŽZ užívať nebytové priestory špecifikované v prílohe Č. 1 tejto
zmluvy vo výmere 598,15 m2, a dve parkovacie miesta, ktoré má v prenájme SZ ÚV SR na
Radlinského č.13 Bratislava a ktoré je SZ ÚV SR oprávnená užívať na základe zmluvy o podnájme
(spolu ďalej len /nebytové priestory"). V súvislosti s užívaním nebytových priestorov SZ ÚV SR pre
potreby ÚSŽZ zabezpečí služby správcu budovy (zabezpečenie pracovných podmienok
zodpovedajúcich príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom, možnosť využívania pevných
telefónnych liniek zavedených v nebytových priestoroch, strážnu službu a vrátnicu, kontrolu a revíziu
elektrických zariadení a bleskozvodov, prenosných hasiacich prístrojov, požiarneho vodovodu a
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požiamych hadíc, kontrolu elektrického zabezpečovacieho zariadenia, odvoz komunálneho odpadu,
platenie úhrad za vodné, stočné, zrážkovú vodu, kontrolu a revíziu elektrických spotrebičov a náradí,
odbomé prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení, servis a kontrolu požiarnych
uzáverov, služby technika PO a BOZP). V areáli vyhradeného parkoviska SZ ÚV SR umožní užívať 2
parkovacie miesta.

3. Služby zabezpečované v súvislosti s užívaním priestorov sú:
dodávka teplej a studenej vody, vrátane vodného a stočného,
dodávka elektrickej energie,
dodávka tepla vrátane servisu vykurovacích zariadení,
služby protipožiarnej ochrany v rozsahu povinností Nájomcu,

zabezpečenie odvozu odpadu,
informačná služba v pracovnej dobe, t.j 7:00 -16:00 hod. v pracovných dňoch,

ostatné plánované náklady súvisiace s udržiavaním predmetu užívania (napr. oprava
a výmena svietidiel, oprava a výmena vodovodných batérií, oprava okenných otvorov, oprava
dverných otvorov, výmena zámkov atď. všetko v rozsahu pre prípady bežného opotrebovania
na základe štandardného užívania priestorov a manipulácie so zariaďovacími a zabudovanými
predmetmi).

článok III.
Účel využívania

1. Účelom užívania nebytových priestorov, je ich využitie ako kancelárske priestory spojené so
zabezpečením činnosti a potrieb Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

článok IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Nebytové priestory sa odovzdajú ÚSŽZ v stave spôsobilom na dohovorené užívanie.
2. SZ ÚV SR súhlasí, aby ÚSŽZ označil svojím názvom, ako aj inými označeniami nevyhnutnými pre

potreby ÚSŽZ nebytové priestory, a to pri vstupe do budovy a pri vstupe do nebytových priestorov.
3. SZ ÚV SR sa zaväzuje, že umožní oprávneným osobám ÚSŽZ prístup k nebytovým priestorom tak,

aby ich mohli užívať v súlade s touto zmluvou.
4. SZ ÚV SR je oprávnená po predchádzajúcom oznámení ÚSŽZ vstúpiť do nebytových priestorov za

účelom kontroly, či ich ÚSŽZ užíva v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve.
5. SZ ÚV SR je oprávnená vstúpiť do nebytových priestorov bez predchádzajúceho oznámenia ÚSŽZ v

prípade, ak hrozí vážna škoda a na jej odvrátenie alebo zmiernenie jej následkov je nevyhnutný vstup
do nebytových priestorov.

6. ÚSŽZ sa zaväzuje, že strpí, kedykol'vek ho o to SZ ÚV SR požiada, osobnú kontrolu všetkých osôb
vstupujúcich do nebytových priestorov, najmä za účelom preverenia, či vstupujúca osoba pri sebe
nemá zbraň, výbušninu, alebo iný nebezpečný predmet. V tejto súvislosti sa ÚSŽZ zaväzuje, že strpí
prípadnú inštaláciu a prevádzku bezpečnostných prvkov (napr. detektor kovov).

7. Zmluvné strany sa dohodli, že výkon práv SZ ÚV SR v bežných veciach, týkajúcich sa nebytových
priestorov, voči ÚSŽZ budú vykonávať nasledujúci zamestnanci SZ ÚV SR:

a) Marian Molnár, 0905632995
b) Ing. Darina Veselá, 0918652657, každý v rozsahu svojej pôsobnosti.

8. ÚSŽZ je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na nebytových priestoroch. V prípade
porušenia tejto povinnosti zodpovedá za vzniknutú škodu.

9. ÚSŽZ sa zaväzuje, že bez súhlasu SZ ÚV SR nevykoná žiadne stavebné zmeny ani iné úpravy
nebytových priestorov.

10. Zmluvné strany sa dohodli, že výkon práv ÚSŽZ v bežných veciach voči SZ ÚV SR bude vo veciach
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tejto zmluvy vykonávať nasledujúci zástupca usžz JUDr. Milan Vetrák, PhD., 0905614391.

Článok VI.
Cena a platobné podmienky

1. Cena za užívanie priestorov a plôch, ktoré sú predmetom užívania v rozsahu uvedenom v čl. " v
bode 2 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 14,40 €/m2/mesiac.

2. Cena za zabezpečenie služieb, ktoré súvisia s predmetom užívania v rozsahu uvedenom v čl. " v
bode 2 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 5,88 €/m2/mesiac.

3. Cena za jedno parkovacie miesto v areáli vyhradeného parkoviska je stanovená dohodou
zmluvných strán vo výške 117,78 €/mesiac.

4. Celková cena za užívanie priestorov a plôch spolu so službami súvisiacimi s predmetom užívania
priestorov a parkovacím miestom je stanovená mesačne na 12 366,04 € (slovom:
dvanásťtisíctristošeťdesiatšesť eur štyri centy).

5. Právo na refakturáciu vzniká SZ ÚV SR po podpísaní tejto zmluvy obidvomi zmluvnými stranami
a nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.

6. ÚSŽZ uhradí refaktúru v lehote splatnosti, t.j. do 30 dní od jej preukázatel'ného doručenia.
7. Refaktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu uvedené v zákone č.222/2004 Z. z. o

DPH, v znení neskorších predpisov.
8. V prípade, že refaktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, ÚSŽZ je oprávnený ju do

dátumu jej splatnosti vrátiť SZ ÚV SR, ktorá refaktúru podľa charakteru nedostatkov buď opraví
alebo vystaví novú. Lehota splatnosti sa počíta od doručenia opravenej refaktúry.

9. V prípade omeškania so zaplatením refaktúry si zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške
0,05 % refakturovanej ceny za každý deň omeškania.

Článok VII.
Doba platnosti zmluvy a jej ukončenie

1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Túto zmluvu môžu zmluvné strany skončiť písomnou dohodou zmluvných strán.
3. Každá zo zmluvných strán môže túto zmluvu vypovedať aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná

lehota je 1 mesiace a začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné vzťahy vzniknuté na základe tejto zmluvy sa vo veciach
neupravených touto zmluvou riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v
Slovenskej republike, najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

2. Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je možné robiť len formou očíslovaných písomných dodatkov
podpísaných oboma zmluvnými stranami

3. Táto zmluva nadobúda platnosť podpísaním obidvoma zmluvnými stranami.
4. Táto zmluva je v zmysle § 5a zákona Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona Č. 546/2010
Z. z. povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá sa zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv.
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V Bratislave, dňa 2r. 2 . ?!?(/ V Bratislave, dňa

5. Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka že táto zmluva nadobúda
účinnosť dňom 01.03.2011, a to za prepodkladu jej zverejnenia do 28.02.2011. V prípade, že táto
zmluva bude zverejnená po dni/dátume 28.02.2011, nadobúda táto zmluva účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Za zverejnenie zmluvy zodpovedá SZ ÚV SR.

6. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch v slovenskom jazyku, pričom každá zo zmluvných strán
obdrží po 2 rovnopisoch.

Príloha Č. 1: Pôdorys priestorov poskytnutých k užívaniu

Za SZ ÚV SR Za ÚSŽZ

,,/

g. Martin -Iurčan /
riaditel' SZ ÚV SR

JUDr. Milan Vetrák, PhD.
predseda ÚSŽZ
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Administratívna budova Radlinského 13

Pôdorys Prízemia

0.01

Administratívna budova Radlinského 13

Pôdorys Podkrovia

3.01

3.04
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archív

0.07

0.08

LEGENDA:
Foayer
Kancelárske priestory
Sociálno-hygienické zázemie
Chodba
Schodisko
Server

0.01
0.02-0.09

0.10
0.11
0.12
0.13


