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Zmluva č. 885518133 
o nájme parkovacieho miesta uzatvorená v súlade s § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka  

 

I. 

Zmluvné strany 

 

Prenajímateľ:  

Názov: Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne 
Sídlo: Němcovej 1, 040 01  Košice 
IČO: 00 397 610  
DIČ: 2020486710  
IČ DPH: SK2020486710  
Registrovaný: zriadená na základe osobitného zákona  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu IBAN: SK64 8180 0000 0070 0007 8037  
Zastúpený: Ing. Marek Dufala, PhD., riaditeľ ŠDaJ  
(ďalej len ako „prenajímateľ“)  

 
a  
 
Nájomca:  
 
Meno a priezvisko: Adrián Vodilka 
Trvalé bydlisko:       
Rodné číslo:              
Číslo občianskeho preukazu:  
(ďalej len ako „nájomca“)  

 
II. 

Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je zo strany prenajímateľa odplatné prenechanie časti pozemku, na ktorom je 

zriadené   parkovisko  nachádzajúce sa pri budove  prenajímateľa  na ul. Budovateľská 31 v Prešove 
nájomcovi  do nájmu a platenie dohodnutého nájomného zo strany nájomcu.    

2. Časť pozemku, na ktorom je zriadené parkovisko a konkrétne parkovacie miesto,  je vlastníctvom Technickej 
univerzity v Košiciach a je zapísaný na LV č. 4645 ako pozemok registra C-KN parc. č.  6098/1 - zastavané 
plochy a nádvoria, k.ú. Prešov, okres Prešov. 

 
 

III. 
Účel nájmu 

 

Účelom nájmu je užívanie parkovacieho miesta č. 19  pre motorové vozidlo nájomcu, ktorý je dlhodobo 
ubytovaný v ŠD Budovateľská 31, Prešov.  
 
 

IV. 
Cena nájmu, spôsob jeho platenia a jeho splatnosť 

 
1. Prenajímateľ a nájomca sa dohodli, že nájomca bude platiť nájomné vo výške 20,00 EUR (Slovom Dvadsať 

eur) za každý i načatý kalendárny mesiac. Výška nájomného je stanovená na základe Cenníka ostatných 
poskytovaných služieb podnikateľskej činnosti ŠDaJ TUKE platného od 1.1.2018.  

2. Nájomca bude hradiť nájomné v dohodnutej výške bezhotovostne vo  forme prevodu na účet  prenajímateľa, 
ktorý je uvedený v tejto zmluve, variabilný symbol  885518133, stále do posledného dňa v mesiaci 
predchádzajúcom kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa nájomné uhrádza. 

3. V prípade omeškania nájomcu so zaplatením nájomného budú mu prenajímateľom fakturované úroky z 
omeškania vo výške o 8 percentuálnych bodov vyššej ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej 
banky platná k prvému dňu omeškania.  

 
 

V. 
Čas nájmu 

 

Predmet nájmu vymedzený v čl. II. tejto zmluvy sa prenajíma na dobu určitú a to s účinnosťou                
od   6.10.2021 do 30.6.2022 
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VI. 

Iné dojednania 
 

1. Nájomca je oprávnený užívať predmet nájmu len na účel vymedzený v tejto zmluve.  
2. Prenajímateľ odovzdáva a nájomca preberá predmet nájmu v stave spôsobilom na jeho užívanie.  
3. Nájomca nie je oprávnený predmet nájmu dávať do podnájmu alebo vypožičať tretím osobám.  
4. Prenajímateľ nezodpovedá za ochranu a bezpečnosť auta a veci v ňom.  
5. Zmluvné strany sa dohodli, že za účelom prístupu na parkovacie miesto obdrží nájomca zo strany 

prenajímateľa čipovú kartu k rampe, na základe ktorej bude mať umožnený prístup na parkovisko.  
6. Nájomca zodpovedá za stratu, poškodenie, príp. iné znehodnotenie čipovej karty k rampe, ktoré vznikne jeho 

vinou.  
7. Po ukončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy je nájomca povinný vrátiť čipovú kartu k rampe prenajímateľovi. 
 
 

VII. 

Informácia o spracúvaní osobných údajov  

1. V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 
95/46/ES (ďalej len anglická skratka „GDPR“) je prenajímateľ oprávnený na spracúvanie osobných údajov 
zmluvnej strany/fyzickej osoby  nevyhnutné na realizáciu a plnenie predmetu tejto zmluvy.   

2. Osobné údaje zmluvnej strany/fyzickej osoby sa spracúvajú  po dobu platnosti a účinnosti tejto zmluvy 
a následne sú podľa platného  Registratúrneho poriadku Technickej univerzity v Košiciach uchovávané po 
dobu 5 rokov od skončenia zmluvy. 

3. Informácie o práve na prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania osobných údajov a ďalšie 
informácie podľa čl. 13GDPR sú uvedené na webovom sídle TUKE: 
http://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/university/legislativa-univerzity/ochrana_osobnych_udajov, alebo ich je 

možné získať prostredníctvom e-mailu: zodpovedna.osoba@tuke.sk 

 
 

VIII. 
Ukončenie nájmu 

 

1. Nájomná zmluva končí:  
a) uplynutím dohodnutej doby,  
b) ukončením dlhodobého ubytovania nájomcu u prenajímateľa,  
c) dohodou zmluvných strán,  
d) písomnou výpoveďou zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu.  

2. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je jednomesačná a začína plynúť od prvého dňa 
mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.  
 

 
IX. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie je určené nájomcovi a dve 
vyhotovenia sú určené pre prenajímateľa.  

2. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať na základe dohody zmluvných strán formou písomných dodatkov k tejto 
zmluve, ktoré budú tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť.  

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po 
dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv podľa  § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v 
znení neskorších predpisov a § 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 neskorších predpisov.  
 
 
Prešov, 6.10.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 Ing. Marek Dufala, PhD.                  
 za prenajímateľa                                                                         nájomca 
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