
Zmluva o nájme nebytových priestorov

ZMLUVNÉ STRANY
PRENAJÍMATEĽ: HOTEL ZOBOR, s. r. o.

Štefánikova trieda Č. 5
949-01 Nitra
ZASTÚPENÁ: Ing. Ivan Ondruška, konatel' spoločnosti
Mgr. Jana Ondrušková, riaditel' spoločnosti
IČO: 31 592015
DIČ:SK2020408511
BANKOVÉ SPOJENIE: VÚB, a. s. pobočka Nitra
Číslo účtu: 3026940-432/0200
Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná Okresným súdom
v Nitre do Obchodného registra vo vložke číslo 13224/ A

A·

NÁJOMCA: Správa zariadení Úradu vlády Slovenskej republiky
sídlo: Námestie slobody1, 813 70 Bratislava
v zastúpení: Ing. Viera Fischerová, riaditel'ka SZ ÚV SR
IČO: 002895
DIČ : 2020801508
Bankové spojenie -:Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu: 7000060275/8180

ČLÁNOKI.
PREDMET A ÚČEL NÁJMU

1.1 Prenajímatel' je podl'a listu vlastníctva číslo 3913 vedeného na Správe katastra v Nitre
vlastníkom stavby súpisné číslo 683 a stavby číslo súpisné číslo 630 na Štefánikovej
triede Č. 5 v Nitre, ktorá je postavená na parcelách číslo 1568/1, 1568/2, 1569, 1570/1 a
1570/2 nachádzajúcich sa v katastrálnom území Nitra L .

1.2 Predmetom nájmu je nebytový priestor nachádzajúci sa v stavbe opísanej v bode 1. na
prízemnom podlaží o výmere 34 m2

.

1.3 Spoločné priestory sú určené ako komunikačná zóna pre návštevníkov hotela, pre
zákazníkov obchodných prevádzok zriadených na predmetnom podlaží, pre náhodných
návštevníkov centrálnej mestskej zóny a pre nájomcov. Tieto priestory nie sú predmetom
nájmu.

1.4 Nebytové priestory sa prenajímajú na výkon administratívy.

1.5 Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca je oprávnený dať Predmet nájmu do užívania
Úradu vlády Slovenskej republiky alebo subjektom (ďalej len "Tretí subjekt"), ktorých



ČLÁNOK II.
VÝŠKA NÁJOMNÉHO

zriaďovatel'om je Úrad vlády Slovenskej republiky.

1.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak nájomca na základe podmienok uvedených
v tejto Zmluve a najmä ustanovenia bodu 1.5 tohto článku, dá Predmet nájmu do užívania
Tretiemu subjektu, nájomca zodpovedá v plnom rozsahu za priestory a spôsob ich
užívania tak, ako by tieto užíva! sám a zaväzuje sa nahradiť prenajímatel'ovi za Tretí
subjekt všetky škody Tretím subjektom spôsobené na Predmete nájmu.

2.1.Zmluvné strany sa dohodli na mesačnom nájomnom vo výške 308,60 EUR a cene za
poskytované služby paušálne vo výške 90 EUR mesačne. K položke za služby sa
pripočítava sadzba dane z pridanej hodnoty v súlade so zákonom číslo 222/2004 Zb. o
dani z pridanej hodnoty.

2.2 V cene nájmu sú zahrnuté náklady za vodné II stočné, kúrenie, dodávku elektrickej
energie, odvoz odpadu a upratovanie spoločných priestorov (ďalej len "služby").

ČLÁNOK III.
SPÔSOB PLATENIA NÁJOMNÉHO

3.1 Platby za podnájom a služby sa budú uhrádzať v Eurách (EUR), na základe faktúr
vystavených prenajímatel'om. Prenajímatel' vypočíta na príslušné platby nájomcu daň
z pridanej hodnoty, alebo na jej miesto nastúpenú daň podl'a platných právnych
predpisov. Nájomca sa zaväzuje platby za podnájom uhrádzať v lehote splatnosti faktúr.

3.2 Platba za nájom a služby bude uhrádzaná mesačne prevodom na účet prenajímatel'a, na
základe faktúr vystavených prenajímatel'om so splatnosťou 30 dní od preukázatel'ného
doručenia nájomcovi, pričom faktúra musí byt' vystavená najneskôr do posledného dňa
príslušného mesiaca, za ktorý je platba fakturovaná. Nájomca sa zaväzuje uhrádzať
faktúry za nájom a služby v termíne splatnosti. Za preukázatel'né doručenie faktúry sa
považuje preukázatel'né doručenie doporučenej poštovej zásielky, podanie faktúry
v podatel'ni Úradu vlády Slovenskej republiky na Nám. Slobody č. 1 v Bratislave
s potvrdením o prevzatí písomnosti, prípadne osobné odovzdanie faktúry na sekretariáte
riaditel'a Správy zariadeni Úradu vlády Slovenskej republiky s potvrdením o prevzatí
písomnosti.

3.3 Za deň uskutočnenia platby bude považovaný deň odpísania príslušnej čiastky z účtu
nájomcu. V prípade, že faktúra nebude mať zákonom požadované náležitosti, nájomca je
oprávnený vrátiť ju prenajímatel'ovi, termín splatnosti faktúry v takomto prípade začne
plynúť dňom preukázatel'ného doručenia opravenej faktúry.

3.4 V prípade omeškania nájomcu s platením nájomného je tento povinný zaplatiť zmluvnú
pokutu vo výške 0,05 % dlžnej sumy za každý deň omeškania.



a) miera inflácie presiahne hranicu 5%, nájomné sa upraví o príslušné percento ročnej
inflácie po jej oficiálnom vyhlásení Štatistickým úradom Slovenskej republiky, a to
maximálne jedenkrát v období dvanástich mesiacov od uzatvorenia zmluvy alebo od
mesiaca, v ktorom sa zvýšenie cien realizovalo prvýkrát,

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ je oprávnený jednostranne zvýšiť dohodnuté
nájomné za predmet nájmu uvedené v článku II. bode 2.1 v prípade, že:

b) dôjde k legislatívnym zmenám v daňovej oblasti (DPH, dane a poplatky a pod. ),
zvýšenie v uvedenom prípade sa bude rovnať výške týchto zmien,

Prenajímateľ je oprávnený fakturovať zvýšenie nájomného podľa bodu 3.5. odseku a)
jednorázovo po vyhlásení inflácie za predchádzajúci rok Štatistickým úradom Slovenskej
republiky. najviac jedenkrát ročne po zverejnení oficiálnej miery inflácie zverejnenej
Štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok, a to najviac o túto výšku inflácie.
dopredu v roku nasledujúcom. Takto zvýšená cena za nájom nebytových priestorov
a poskytované služby môže byt' fakturovaná prvý krát najskôr jeden rok po podpísaní tejto
zmluvy. Prenajímateľ je povinný fakturovať zvýšenie nájomného podľa bodu 3.5 odseku b)
ihneď po nadobudnutí platnosti legislatívnych zmien.

3.6 V prípade zvýšenia cien uvedených služieb, bude primerane zvýšená výška ceny za
služby uvedená v článku II. bod 2.1 a prenajímateľ sa zaväzuje v prípade takto vykonanej
úpravy nájomného doručiť písomný oznam nového výpočtu výšky služieb nájomcovi
vždy do 30-tich dní od zvýšenia. Oznam má pre nájomcu len informatívny charakter.

3.7 Ak nájomca zabuduje alebo umiestni do predmetu prenájmu iný spotrebič, vec alebo iný
komponent ako je uvedený v článku V. bode 5.7, ktorý by významne ovplyvnil výšku
nákladov uvedených v článku III. v bode 3.9 tejto zmluvy, prenajímateľ je oprávnený
zvýšiť cenu nájmu primerane k reálnej spotrebe spotrebiča, veci alebo iného komponenta
tak, že nie je viazaný obmedzením zvýšiť nájomné len v závislosti od samotného
zvýšenia cien služieb uvedených v bode 2.2 článku II. tejto zmluvy.

3.8 Zmluvné strany sa dohodli, že ak bude do predmetu nájmu namontovaný elektromer,
ktorý bude merať spotrebu elektrickej energie len v predmete nájmu, náklady spojené so
spotrebou elektrickej energie v predmete nájmu bude hradiť nájomca na základe
predloženej zúčtovacej faktúry alebo na základe splátkového kalendára vo forme
preddavkov a riadnych zúčtovacích platieb. V uvedenom prípade je nájomca povinný
okamžite po namontovaní elektromera požiadať Západoslovenskú energetiku, a. s. so
sídlom obchodnej kancelárie na Štefánikovej tr. 45 v Nitre, aby s ním uzatvorila zmluvu
o dodávkach elektrickej energie. Po uzatvorení zmluvy nájomca poskytne za najbližšie tri
nasledujúce mesiace kópie faktúr za spotrebu elektrickej energie prenajímateľovi, ktorý
matematickým určením sumu za priemernú spotrebu elektrickej energie prislúchajúcu na
jeden mesiac zohľadní nájomcovi do ďalších fakturácii za predmet nájmu tak, že o
uvedenú sumu poníži hodnotu nájomného. Po takto stanovenej výšky nájomného sa
prenajímateľ zaväzuje uvedenú hodnotu akceptovať ako východisko pre nasledujúce
obdobie vo výške nájomného. Prenajímateľ má právo si uvedenú spotrebu skontrolovať
kedykoľvek počas doby prenájmu rovnakým spôsobom s tým, že v prípade zníženia
spotreby elektrickej energie nájomcom za rovnaké obdobie troch mesiacov je
prenajímateľ o uvedenú hodnotu zvýšiť nájomné. Zmluvné strany akceptujú, že suma



spotreby za elektrickú energiu, ktorá v súlade s týmto bodom bude zohľadnená vo výške
nájomného, nesmie prekročiť 20% z hodnoty nájomného platného v dobe zistenia
uvedenej sumy za spotrebu elektrickej energie.

ČLÁNOK IV.
DOBA NÁJMU

4.1 Zmluva o nájme sa uzatvára na dobu určitú, t. j. od 1.7.2011 do 31.7.2012 . Prenajímateľ
môže písomne vypovedať zmluvu o nájme uzatvorenú na dobu určitú pred uplynutím
tejto doby ak:
a) nájomca užíva predmet nájmu v rozpore so zmluvou,
b) nájomca mešká s platením nájomného o viac ako 30 dní alebo nájomca pravidelne,

resp. viac ako päťkrát po sebe porušuje platobnú disciplínu o viac ako 10 dní,
c) nájomca alebo osoby, ktoré s ním užívajú prenajatú plochu, hrubo porušujú pokoj

alebo poriadok.

4.2 Nájomca môže písomne vypovedať zmluvu o nájme uzatvorenú na určitú dobu pred
uplynutím tejto doby ak:

a) stratí spôsobilosť prevádzkovať činnosť, na ktorú si predmet nájmu prenajal,
b) prenajímateľ hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z §-u 5 odseku 1 zákona
číslo 116/1990 Zb.
c) sa predmet nájmu stane bez zavinenia nájomcu nespôsobilým na dohodnuté
užívanie a prenajímateľ ho neuvedie do spôsobilého stavu napriek písomnému
upozorneniu nájomcu počas lehoty stanovenej nájomcom v predmetnom upozornení.
Lehota musí pritom primerane zohľadniť príčinu ajej možnosti odstránenia tak, aby
prenajímateľ nebol vystavený neprimeranému tlaku od nájomcu z dôvodu
neodborného posúdenia stavu, rozsahu a možností odstránenia príčiny, pre ktorú
predmet nájmu nie je možné užívať. V prípade, že nájomca nebude akceptovať
výhrady prenajímateľa voči stanoveniu lehoty a určeniu príčiny, obidve zmluvné
strany sú viazané povinnosťou požiadať o realizáciu znaleckého posudku na
spôsobenú vadu v predmete nájmu, v ktorom bude určená znalcom lehota potrebná na
odstránenie tejto vady a tiež príčina jej vzniku. Cenu za vypracovanie znaleckého
posudku bude povinná zaplatiť tá zmluvná strana, ktorá bude posudkom označená ako
strana, ktorá vadu v predmete nájmu spôsobila alebo mohla spôsobiť.

4.3 Výpovedná lehota pre obidve zmluvné strany sú 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom
nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom bola výpoveď zaslaná. Prenajímateľ
a nájomca sa dohodli, že v prípade vypovedania zmluvy jednou alebo druhou stranou sa
začína výpovedná lehota počítať až od 1. dňa nasledujúceho mesiaca po mesiaci, kedy
bude spotrebované nájomné uhradené nájomcom alebo vyfakturované prenajímateľom
v čase podania výpovede. Uvedené neplatí v prípade, že nájomca má zmluvou predpísané
mesačné nájomné.

4.4.Nájom zaniká vždy vtedy, ak príde k zániku zmluvy o nájme.

4.5.Zmluvné strany môžu nájomný vzťah ukončiť aj na základe vzájomnej písomnej dohody.

4.6 Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca má po skončení nájmu prednostné právo na
uzatvorenie nájomnej zmluvy na ďalšie obdobie s tým, že nájomca sa zaväzuje najneskôr



dva mesiace pred skončením platnosti tejto zmluvy o nájme požiadať o predlženie
nájomnej zmluvy.

ČLÁNOKV.
OSOBITNÉ DOJEDNANIA.

5.1 Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať predmet nájmu nájomcovi v stave spôsobilom na
obvyklé užívanie dňa 1.7.2011.

5.2 Prenajímateľ sa zaväzuje zabezpečovať riadne plnenie služieb, ktorých poskytovanie
je s užívaním predmetu nájmu spojené. Prenajímateľ sa zaväzuje na svoje náklady
vykonávať alebo zabezpečovať vykonávanie opráv predmetu nájmu, na ktoré nedostal
poverenie nájomca (článok V. bod 5.13), a ktoré sú potrebné na udržiavanie predmetu
nájmu v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie. Prenajímateľ sa zároveň zaväzuje
vykonávať opravy tak, aby neprimerane neobmedzoval nájomcu pri užívaní predmetu
nájmu. Nájomca sa zaväzuje poskytovať prenajímateľovi potrebnú súčinnosť pri
výkone opráv a údržby predmetu nájmu a znášať prípadné obmedzenia užívať predmet
nájmu v rozsahu nevyhnutnom na vykonanie týchto činností, pričom tu nie je dotknutá
povinnosť nájomcu platiť prenajímateľovi nájomné. V prípade, že si potreba opráv
vyžiada dobu dlhšiu ako 3 dni, má nájomca právo požadovať od prenajímateľa
primeranú zľavu nájomného za 4. a každý ďalší, aj začatý deň trvania obmedzenia
v užívaní predmetu nájmu. Primeranou zľavou sa pritom rozumie zľava na nájomnom
určená ako podiel ročného nájomného a počtu kalendárnych dní v roku vynásobený
počtom dní trvania obmedzenia v užívaní predmetu nájmu.

5.3 Nájomca je oprávnený užívať predmet nájmu v rozsahu dohodnutom v zmluve
o nájme.

5.4 Nájomca je oprávnený označiť predmet nájmu svojim obchodným menom a umiestniť
v predmete nájmu alebo na priečelí predmetu nájmu nosiče reklamy. Nosiče reklamy
je nájomca oprávnený umiestniť na priečelí predmetu nájmu len po predchádzajúcom
súhlase prenajímateľa s tým, že nájomca je povinný požiadať o stanovisko k nosičom
reklamy a ich umiestneniu aj Mesto Nitra, oddelenie strategických činností, odbor
územného plánu a architektúry. Po vydaní súhlasného záväzného stanoviska mesta
Nitra k nosičom reklamy a k ich umiestneniu nie je prenajímateľ oprávnený
bezdôvodne odoprieť súhlas nájomcovi k nosičom reklamy a k ich umiestneniu.
Ustanovenie tohto bodu je platné len pre prípad umiestnenia reklamných nosičov na
priečelí budovy hotela Zobor zo strany Štefánikovej ulice.

5.5 Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi potrebu opráv,
ktoré má urobiť a umožniť vykonanie týchto opráv, inak zodpovedá za škodu, ktorá
nesplnením jeho povinnosti vznikla. Prenajímateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu
vykonať nájomcom ohlásené opravy. V prípade, ak tieto opravy napriek oznámeniu
nájomcu prenajímateľ nevykoná a ani nezabezpečí ich vykonanie alebo sa
prenajímateľ s nájomcom písomne dohodne, že potrebné opravy vykoná nájomca,
nájomca je oprávnený vykonať alebo zabezpečiť ich vykonanie s tým, že nájomca má
voči prenajímateľovi právo na úhradu nevyhnutne alebo účelne vynaložených



nákladov spojených s realizáciou danej opravy. Nájomca je povinný na takúto
skutočnosť písomne upozorniť prenajímateľa s tým, že mu v prílohe zašle predbežnú
kalkuláciu, na základe ktorej prenajímateľ zváži rozsah a potrebu opravy. O svojom
rozhodnutí prenajímateľ informuje nájomcu najneskôr do jedného dňa od obdržania
predbežnej kalkulácie, inak je nájomca oprávnený opravy vykonať bez súhlasu
prenajímateľa. Takto vykonané opravy je povinný prenajímateľ nájomcovi uhradiť
v ním požadovanej výške. V prípade, že predbežná kalkulácia bude prenajímateľom
schválená a nájomca zaháji realizáciu potrebných opráv, nájomca je povinný po
ukončení realizácie opráv riadnym a relevantným spôsobom vyučtovať a preukázať
všetky náklady spojené s vykonanými opravami, v opačnom prípade prenajímateľ
náklady nájomcovi nie je povinný uhradiť.

5.6 Nájomca sa zaväzuje znášať prípadné škody, ktoré spôsobí pn výkone svojej
podnikateľskej činnosti.

5.7 Nájomca je oprávnený inštalovať v predmete nájmu nábytok a iné zariadenia potrebné
spojené s výkonom činnosti, na ktorý si predmet nájmu prenajal. Náklady na ich
inštaláciu a samotnú prevádzku bude znášať výhradne nájomca. Nájomca je povinný
najneskôr do siedmich dní písomne oznámiť prenajímateľovi všetky spotrebiče, ktoré
budú inštalované alebo voľne umiestnené v predmete nájmu. Nájomca na oznámení
uvedie názov a typ spotrebiča, jeho elektrický výkon a príkon. Uvedené oznámenie
bude prílohou tejto zmluvy a spotreba elektrickej energie pre spotrebiče uvedené
v tejto prílohe bude hradená v rámci platby za poskytované služby v zmysle čl. II bod
2.1. Všetky elektrospotrebiče inštalované dodatočne, budú riešené osobitnou dohodou
medzi zmluvnými stranami.

5.8 Nájomca nie je oprávnený bez súhlasu prenajímateľa vykonávať stavebno-technické
úpravy predmetu nájmu. Ďalej nájomca nie je oprávnený bez predchádzajúceho
písomného súhlasu prenajímateľa stavebne upravovať alebo iným spôsobom narušiť
predmet nájmu a tiež nemôže bez súhlasu prenajímateľa nainštalovať iné stavebné
súčasti do predmetu nájmu ako boli v predmete nájmu pri odovzdané predmetu nájmu
prenajímateľom nájomcovi. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca je oprávnený po
odovzdaní predmetu nájmu do užívania vykonať v predmete nájmu stavebné úpravy
podľa projektu stavebných úprav interiéru, ktorý predloží do siedmich dní od
podpísania zmluvy o nájme prenajímateľovi alebo ho poskytne prenajímateľovi
najneskôr sedem dní pred začiatkom realizácie takýchto úprav. Projekt stavebných
úprav interiéru bude prílohou tejto zmluvy. Nájomca je oprávnený zahájiť stavebné
úpravy interiéru v predmete nájmu až po písomnom súhlasnom stanovisku
prenajímateľa, ktoré prenajímateľ sa zaväzuje nájomcovi predložiť najneskôr do 24
hodín od predloženia projektu stavebných úprav interiéru. V opačnom prípade sa
konanie nájomcu považuje za hrubé porušenie zmluvných záväzkov vyplývajúcich
nájomcovi z tejto zmluvy.

5.9 Počas doby nájmu je nájomca povinný dodržiavať platné predpisy na úseku požiarnej
ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Nájomca je povinný užívať
predmet nájmu v súlade so všeobecnými platnými právnymi predpismi, normami
a hygienickými a bezpečnostnými predpismi tak, aby nevznikla škoda. Nájomca je
povinný konať tak, aby predchádzal škodám. Nájomca aj prenajímateľ sú povinný
zabezpečiť dodržiavanie a plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona číslo 314/2001
Zb. o ochrane pre požiarmi a vykonávajúcej vyhlášky MV SR číslo 121/2002 Z. z.



o požiarnej prevencii. Nájomca je povinný sa riadiť podľa pokynov uvedených v
požiarno-poplachových smerniciach vydaných vedením spoločnosti prenajímateľa a je
povinný oboznámiť sa, ako aj všetkých s ním spoločne užívajúcich predmet prenájmu
s Požiarnym poriadkom a Evakuačným plánom. Nájomca je tiež povinný zabezpečiť
školenie pre seba a pre svojich zamestnancov v súvislosti s uvedenými legislatívnymi
predpismi v oblasti požiarnej bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

5.10 V prípade, že prenajímateľ počas doby nájmu sa rozhodne priestory, v ktorých má
nájomca predmet nájmu, rekonštruovať a stavebne upravovať alebo modernizovať, je
nájomca povinný zabezpečiť prenajímateľovi dostupnosť predmetu nájmu aj
v prípade, že by nájomca musel prerušiť prevádzkovanie svojej podnikateľskej
činnosti v predmete nájmu. V prípade prerušenia prevádzkovania činnosti v predmete
nájmu z uvedených dôvodov sa prenajímateľ zaväzuje, že nebude učtovať nájomcovi
žiadne nájomné. V prípade, že by sa jednalo výhradne len o čiastočné obmedzenie
prevádzkovania činnosti v predmete nájmu z uvedených dôvodov, prenajímateľ sa
zaväzuje, že primerane zohľadní takéto obmedzenie vo výške nájomného až do doby
odstránenia uvedeného obmedzenia. V uvedenom prípade je prenajímateľ povinný sa
s nájomcom písomne dohodnúť na primeranosti zníženia výšky nájomného.
Prenajímateľ sa zaväzuje, že rekonštrukciu alebo inú stavebnú činnosť, ktorá bude
mať charakter uvedený v tomto bode, oznámi nájomcovi vopred, najneskôr 3 mesiace
od predpokladaného termínu zahájenia uvedenej činnosti. Prenajímateľ takto listom
oznámi nájomcovi čas a predpokladaný rozsah stavebných prác, počas ktorého bude
nevyhnutná súčinnosť nájomcu s prenajímateľom popísaná v tomto bode.

5.11 V prípade skončenia platnosti zmluvy o nájme je nájomca povinný vrátiť predmet
nájmu v stave v akom bol odovzdaný, s prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie.
V prípade, že prenajímateľ nebude akceptovať stav predmetu nájmu pri skončení
nájmu, nájomca je povinný zabezpečiť preukázanie, že ide len o obvyklé
opotrebovanie alebo predmet nájmu zabezpečiť do stavu, ktorý bol pri jeho odovzdaní.

5.12 Zmeny alebo iné úpravy, ktoré vykonal nájomca na predmete nájmu so súhlasom
prenajímateľa, nie je nájomca povinný pri skončení nájmu uviesť do pôvodného stavu.
Ostatné zmeny alebo úpravy je povinný nájomca na vlastné náklady odstrániť tak, aby
nenarušovali charakter predmetu nájmu oproti stavu pri odovzdaní. Odstránenie týchto
zmien alebo úprav musí nájomca vykonať tak, aby nespôsobil škodu na predmete
nájmu, v opačnom prípade je za túto škodu zodpovedný v celom rozsahu.

5.13 Drobné úpravy alebo opravy predmetu nájmu si nájomca realizuje na vlastné náklady,
pričom drobnými úpravami alebo opravami sa rozumejú také úpravy alebo opravy,
ktorých celkové náklady nepresiahnú sumu 250EUR a nie sú spôsobené chybami
predmetu nájmu stavebného charakteru. Náklady na úpravy alebo opravy, ktoré
presahujú sumu 250EUR a súčasne budú spojené s odstránením chýb a vád na
predmete nájmu a budú mať charakter stavebných úprav, znáša v celom rozsahu
prenajímateľ.

5.14 Nájomca má právo na primeranú zľavu na nájomnom pokiaľ pre chyby predmetu
nájmu, ktoré nespôsobil, nemohol predmet nájmu užívať dohodnutým spôsobom,
okrem prípadov havárie, vyššej moci alebo zásahu štátnych alebo verejných úradov.
Právo na zbavenie povinnosti nájomcu platiť nájomné alebo na poskytnutie zľavy na



nájomnom musí nájomca uplatniť písomne u prenajímateľa bez zbytočného odkladu.
Na inak uplatnený nárok nebude prenajímateľ prihliadať.

5.15 Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu do nájmu tretím osobám alebo
užívať predmet nájmu spoločne s treťou osobou okrem prípadu uvedeného v čl. l bod
1.5 a bod 1.6 tejto zmluvy.

5.16 Prenajímateľ vyhlasuje, že budova, v ktorej sa predmet nájmu nachádza je poistená
proti požiaru a ostatným živelným pohromám.

ČLÁNOK VI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1 Zmluvné strany akceptujú, že v prípade spôsobenia škody jednej zo zmluvných strán
porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, je povinná druhá zmluvná strana
túto škodu uhradiť. Každá spôsobená škoda musí byť riadnym spôsobom preukázaná,
pričom nesmie byť druhou stranou spochybniteľná. Za porušenie zmluvných
povinností sa považuje aj neposkytnutie súčinnosti jednej zo zmluvných strán strane
druhej pri plnení zmluvných ustanovení tejto zmluvy, pri ktorých sa súčinnosť
vyžaduje.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu o nájme je možné meniť a doplniť iba po
vzájomnej dohode, a to len výhradne písomnou formou.

6.3 Na práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa
primerane použijú ustanovenia príslušných právnych predpisov SR.

6.4 Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr
stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

6.5 Zmluvné strany prehlasujú, že k tejto zmluve prináležia prílohy uvedené v tejto
zmluve, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Svojimi podpismi zmluvné
strany prehlasujú, že uvedené prílohy obdržali spolu so zmluvou o nájme.

6.6 Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z tohto jeden pre prenajímateľa a dva pre
nájomcu. Zároveň zmluva pozostáva z desiatich listov.

6.7 Zmluva ruší všetky predchádzajúce zmluvy o prenájme alebo zmluvy o nájme
nebytových priestorov uzatvorené medzi zmluvnými stranami dňom, kedy nadobudne
účinnosť.

6.8 Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na
znak tohto, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju
podpísali.

6.9 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami obidvoch zmluvných
strán.



6.10 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.

6.11 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka že táto zmluva
nadobúda účinnosť dňom 01.07.2011, a to za predpokladu jej zverejnenia do
30.06.2011. V prípade, že táto zmluva bude zverejnená po dni/dátume 30.06.2011,
nadobúda táto zmluva účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

V Nitre, dňa{~-b. JOI! V Bratislave, dňa !!,C:20#

Prenajímateľ

Ing. Viera Fischerová
riaditeľka SZ ÚV SR


