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Zmluva o nájme nebytových priestorov 
___________________________________________________________________________ 

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

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

(ďalej len „Zmluva“) 

 

 

Zmluvné strany 

 

Prenajímateľ  Obchodné meno:  MATADOR HOLDING, a.s.   

Sídlo: Bojnická 3, 831 04 Bratislava 

IČO:  36 294 268 

IČ DPH: SK2020109564 

Zastúpený: Ing. Martin Kele, generálny riaditeľ 

Bankové spojenie:  

IBAN: 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  

oddiel Sa, vložka č. 6765/B 

 

   (ďalej len „Prenajímateľ“) 

 

a 

 

Nájomca    Obchodné meno:  Centrum vedecko-technických informácií SR 

Sídlo:  Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava, Slovenská republika 

IČO:  00 151 882 

IČ DPH:  SK2020798395 

Zastúpený: prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc., generálny riaditeľ 

Bankové spojenie: 

IBAN:  

Registrácia: Príspevková organizácia zriadená Ministerstvom školstva SR s 

účinnosťou od 1. júla 1999 

  

(ďalej len „Nájomca“)                                 

 

   (Prenajímateľ a Nájomca spolu aj ako „Zmluvné strany“) 

 

 

I. 

Predmet nájmu 

 

1.1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľností – stavby a pozemkov, nachádzajúcich sa 

v katastrálnom území Nové Mesto, obec Bratislava, m. č. NOVÉ MESTO, okres Bratislava III., 

zapísaných na listoch vlastníctva č. 4624, 3661 a 5497, vedených Okresným úradom 

v Bratislave, katastrálnym odborom, takto:  

 

- stavba č. súp. 2977, popis stavby výrobná hala M1/1, postavená na parcele registra „C“ č. 

13608/16 a 13608/85, zapísaná na LV č.4624, ulica: Bojnická 3, Bratislava (ďalej len 

„Budova“), 

- pozemok parc. č. 13608/16, výmera 3217 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 

zapísaný na LV č.3661 

- pozemok parc. č. 13608/85, výmera 938 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 

zapísaný na LV č.4624 
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- pozemok parc. č. 13608/10, výmera 8134 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 

zapísaný na LV č.5497 

 

1.2. Prenajímateľ prenecháva Nájomcovi do nájmu za podmienok stanovených v tejto Zmluve: 

 

a) Nebytové priestory o celkovej výmere 2457 m2 – výstavné priestory nachádzajúce sa na 

prízemí Budovy a administratívne priestory o výmere 100 m2 nachádzajúce sa na 1. 

poschodí sociálneho vstavku Budovy tak, ako sú vyznačené v pôdorysoch, ktoré tvoria 

Prílohu č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „Nebytové priestory“), 

 

b) Parkovacie státia v celkovom počte 15 nachádzajúce sa na pozemku parcelné číslo 

13608/10 zapísanom na liste vlastníctva č. 5497  vedenom Okresným úradom Bratislava, 

katastrálny odbor, nachádzajúce sa v katastrálnom území Nové Mesto, obec Bratislava, 

m. č. NOVÉ MESTO, okres Bratislava III, pred Budovou tak, ako sú vyznačené v 

pôdorysoch, ktoré tvoria Prílohu č. 2 tejto Zmluvy (ďalej len „Parkovacie státia“). 

 

Nebytové priestory a Parkovacie státia spoločne predstavujú predmet nájmu podľa tejto 

Zmluvy (ďalej len „Predmet nájmu“). 

 

1.3. Prenajímateľ prenecháva Predmet nájmu Nájomcovi po dohodnutú dobu na užívanie a Nájomca 

sa zaväzuje platiť Prenajímateľovi za jeho užívanie dohodnuté nájomné a prevádzkové náklady. 

 

1.4. Predmet nájmu sa nachádza v užívaní Nájomcu na základe zmluvy podľa bodu 7.8. tejto  

Zmluvy, jeho stav, ako aj stavy meračov energií sú Prenajímateľovi známe a preto z dôvodu 

plynulého pokračovania nájomného vzťahu nie je potrebné jeho vrátenie Prenajímateľovi a 

následné odovzdanie Nájomcovi. 

 

1.5. Pokiaľ v tejto Zmluve (jej prílohách) nie je určené inak, Nájomca má právo v primeranom 

rozsahu užívať spoločné priestory Budovy, t.j. vnútorné komunikačné priestory, výťahy, 

sociálne zariadenia a pod. (ďalej len „Spoločné priestory“). Nájomca sa zaväzuje Spoločné 

priestory užívať v súlade s ich stavebno-technickým určením, pričom Spoločné priestory musia 

byť užívané tak, aby výkonom tohto práva zo strany Nájomcu nedochádzalo k neprimeranému 

obmedzovaniu či rušeniu práv ostatných nájomcov alebo návštevníkov Budovy. Prenajímateľ 

má právo kedykoľvek užívať alebo dať do nájmu tretej osobe ľubovoľnú časť Spoločných 

priestorov (za účelom zriadenia akýchkoľvek dočasných alebo trvalých zariadení, informačných 

pultov, reklamných a informačných tabúl, zariadení pre oddych, organizovania spoločenských 

a kultúrnych podujatí, prezentácií a výstav atď.). 

 

 

II. 

Účel nájmu a doba nájmu 

 

2.1. Nájomca sa týmto zaväzuje Predmet nájmu 

 

a) uvedený v bode 1.2. písm. a) tejto Zmluvy využívať výhradne ako „administratívne/ 

kancelárske priestory“ a „výstavné priestory“ v súlade s predmetom činnosti Nájomcu.  

b) uvedený v bode 1.2. písm. b) tejto Zmluvy využívať výhradne na „parkovanie osobných 

motorových vozidiel“ Nájomcu, zástupcov Nájomcu, zamestnancov Nájomcu alebo osôb 

vykonávajúcich určité činnosti pre Nájomcu, ako aj pre návštevníkov Nájomcu. 

 

2.2. Nájomca nemá bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa právo na zmenu účelu 

využitia Predmetu nájmu a jeho označenia, pod ktorým je prevádzkovaný (ak takto bude 

označený). Porušenie vymedzeného účelu zakladá pre Prenajímateľa právo na odstúpenie od 
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Zmluvy, pričom účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia odstúpenia Nájomcovi, pokiaľ 

Prenajímateľ v písomnom odstúpení neurčí účinnosť odstúpenia na neskorší termín.   

 

2.3. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, na obdobie 2 roky,  pričom táto doba začína plynúť 

od 01.01.2022 a skončí uplynutím dňa 31.12.2023 (ďalej len „Doba nájmu“). 

 

2.4. Nájomca má právo na predĺženie doby nájmu o ďalší rok, za podmienok dohodnutých 

dodatkom k tejto Zmluve (opcia), ak o to Nájomca  písomne požiada v lehote najmenej 6 

(slovom: šesť) mesiacov pred uplynutím dohodnutej doby nájmu, inak toto právo Nájomcovi 

zaniká.     

 

III. 

Cena nájmu a ďalšie peňažné záväzky Nájomcu 

 

3.1. Na základe tejto Zmluvy sa Nájomca zaväzuje platiť: 

 

a) Nájomné (Článok III, bod 3.2. tejto Zmluvy), 

b) Podiel na spoločných prevádzkových nákladoch (Článok IV, bod 4.4. tejto Zmluvy), 

c) Vlastné prevádzkové náklady (Článok IV, bod 4.5. tejto Zmluvy).  

 

3.2. Nájomné sa stanovuje dohodou Zmluvných strán nasledovne: 

 

- za nebytové priestory/Budova vo výške  4,45 EUR bez DPH /m2/mes., výmera 2557 m2 

spolu 11.378,65 EUR bez DPH /mes. 

- parkovacie státia vo výške 36,23 EUR bez DPH /1 park. státie/mes., počet 15, spolu 

543,45 EUR bez DPH /mes. 

 

Nájomné sa stanovuje dohodou Zmluvných strán za celý Predmet nájmu vo výške  11.922,10 

EUR mesačne bez DPH  ( slovom:  jedenásťtisíc deväťstodvadsaťdva eur desať centov) (ďalej 

len „Nájomné“). K Nájomnému sa pripočíta daň z pridanej hodnoty podľa príslušných aktuálne 

platných právnych predpisov. V Nájomnom nie sú zahrnuté prevádzkové náklady podľa Článku 

IV. tejto Zmluvy.  

 

3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že Nájomné je splatné mesačne vopred, vždy najneskôr k 

dvadsiatemu piatemu (25.) dňu mesiaca predchádzajúceho mesiacu, za ktorý sa Nájomné platí, a 

to na základe faktúr vystavených Prenajímateľom. Prenajímateľ vystaví faktúru na vyúčtovanie 

Nájomného za každý kalendárny mesiac najneskôr do 15. dňa mesiaca predchádzajúceho 

mesiacu, za ktorý sa Nájomné platí. Povinnosť Nájomcu uhradiť Nájomné za príslušný mesiac 

sa považuje za splnenú dňom pripísania určenej sumy na účet, na ktorý má byť podľa Zmluvy 

poukázaná. 

 

3.4. V prípade, že sa Nájomca dostane do omeškania s úhradou platieb podľa tejto Zmluvy, je 

Nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi úrok z  omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky 

za každý deň omeškania. 

 

3.5. V prípade, že nedôjde k ukončeniu nájomného vzťahu k 31.12.2022 podľa bodu 6.5. tejto 

Zmluvy, je Prenajímateľ oprávnený jednostranne upraviť výšku nájmu pre rok 2023, a to 

zvýšením Nájomného dohodnutého podľa bodu 3.2. tejto Zmluvy o 3,5%. Písomné oznámenie 

o úprave výšky Nájomného doručí Prenajímateľ Nájomcovi najneskôr s faktúrou, ktorou po 

prvý krát vyúčtuje Nájomcovi upravené Nájomné.   
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IV. 

Prevádzkové náklady 

 

4.1. Prevádzkové náklady vzniknuté v súvislosti s prevádzkou a správou Budovy, v ktorej sa 

nachádza Predmet nájmu (ďalej len „Prevádzkové náklady“) znášajú všetci Nájomcovia 

v Budove v súlade s touto Zmluvou a uhrádzajú ich Prenajímateľovi nižšie uvedeným 

postupom. 

 

4.2. Prevádzkovými nákladmi sa rozumejú: 

a) všetky náklady uvedené v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy (ďalej len „Spoločné prevádzkové 

náklady“ alebo „SPN“) a 

b) všetky náklady vzniknuté alebo merané v Predmete nájmu, najmä cena za dodávku 

elektriny, plynu, vody, prípadne iných energií, médií, výkonov, tovarov a služieb napr. 

telekomunikačných služieb (ďalej len „Vlastné prevádzkové náklady“ alebo „VPN“), 

ktoré nie sú zahrnuté v SPN. 

 

4.3. Zmluvné strany sa dohodli, že Nájomca bude platiť svoj podiel na SPN v Budove, ktorý je 

určený podľa pomeru plochy Predmetu nájmu voči celkovej prenajímateľnej ploche budovy. 

 

4.4. Podiel Nájomcu na Spoločných prevádzkových nákladoch 

 

4.4.1. Nájomca sa zaväzuje platiť podiel na SPN určený Prenajímateľom podľa bodu 4.3. tohto článku 

(ďalej len „Podiel Nájomcu na SPN“). Podiel Nájomcu na SPN nie je zahrnutý v Nájomnom.  

 

4.4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Podiel Nájomcu na SPN bude Nájomca uhrádzať formou 

mesačných zálohových platieb vo výške  3.554,23 EUR bez DPH/mes.. K Podielu Nájomcu 

na SPN sa pripočíta daň z pridanej hodnoty podľa príslušných aktuálne platných právnych 

predpisov. Mesačné zálohové platby sú splatné spolu s mesačným Nájomným, na základe 

faktúry, ktorú Prenajímateľ vystaví podľa článku III. bodu 3.3. tejto Zmluvy.  

 

Skutočnú cenu Podielu Nájomcu na SPN po zohľadnení zaplatených zálohových platieb 

vyúčtuje Prenajímateľ Nájomcovi formou faktúry do konca mesiaca apríl nasledujúceho 

kalendárneho roku, pričom splatnosť faktúry je do 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa jej 

vystavenia. Ak pri vyúčtovaní Podielu Nájomcu na SPN po zohľadnení zaplatených preddavkov 

vzniknú nedoplatky, je Nájomca povinný rozdiel uhradiť. Ak pri vyúčtovaní vzniknú preplatky, 

Prenajímateľ vráti preplatky Nájomcovi alebo budú započítané oproti nasledujúcej mesačnej 

zálohovej platbe Podielu Nájomcu na SPN k úhrade. 

 

4.4.3. Nájomca súhlasí s tým, že Prenajímateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch upravovať 

sumu Podielu Nájomcu na SPN na príslušné obdobie (najmä v prípade zmeny cien alebo 

spotreby energií, služieb a ďalších položiek SPN). Suma Podielu Nájomcu na SPN môže byť 

okrem toho upravená formou dobropisu alebo ťarchopisu vystaveného Prenajímateľ, a to pri 

vyúčtovaní SPN podľa bodu 4.4.2. tohto článku. 

 

4.4.4. Ak v súvislosti s Budovou alebo touto Zmluvou vznikne daňová alebo poplatková alebo 

obdobná povinnosť (na základe všeobecne záväzného právneho predpisu a/alebo nariadenia 

mesta Bratislavy a/alebo mestskej časti alebo z akéhokoľvek iného verejno-právneho titulu), 

táto daň alebo poplatok bude súčasťou SPN (okrem prípadov akýchkoľvek daní a poplatkov 

majúcich charakter daní z príjmu Prenajímateľa). 

 

4.5 Vlastné prevádzkové náklady 
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4.5.1 VPN sú oddelené od SPN, teda pre odstránenie akýchkoľvek pochybností nie sú zahrnuté ani 

v SPN a ani v Nájomnom. Vlastné prevádzkové náklady vzniknuté alebo merané v Predmete 

nájmu vyúčtuje Prenajímateľ raz ročne do 30. apríla nasledujúceho kalendárneho roku za 

predchádzajúci kalendárny rok podľa skutočnej spotreby. Faktúry sú splatné do 14 (slovom: 

štrnástich) dní odo dňa ich vystavenia. 

 

4.5.2 Nájomca sa zaväzuje VPN uhrádzať nasledovne: 

 

 

a) Náklady na spotrebu elektrickej energie, plynu a vody bude Nájomca uhrádzať formou 

mesačných zálohových platieb vo výške  1.134,46 EUR bez DPH/mes. K nákladom 

podľa predchádzajúcej vety sa pripočíta daň z pridanej hodnoty podľa príslušných 

aktuálne platných právnych predpisov. Mesačné zálohové platby sú splatné spolu s 

mesačným Nájomným, na základe faktúry, ktorú Prenajímateľ vystaví podľa článku III. 

bodu 3.3. tejto Zmluvy. 

 

Skutočnú cenu za spotrebu elektrickej energie, plynu a vody po zohľadnení zaplatených 

zálohových platieb vyúčtuje Prenajímateľ Nájomcovi formou faktúry do konca mesiaca 

apríl nasledujúceho kalendárneho roku, pričom splatnosť faktúry je do 14 (slovom: 

štrnástich) dní odo dňa jej vystavenia. Ak pri vyúčtovaní po zohľadnení zaplatených 

preddavkov vzniknú nedoplatky, je Nájomca povinný rozdiel uhradiť. Ak pri vyúčtovaní 

vzniknú preplatky, Prenajímateľ vráti preplatky Nájomcovi alebo budú započítané oproti 

nasledujúcej mesačnej zálohovej platbe k úhrade. 

 

b) Ostatné vlastné prevádzkové náklady vzniknuté alebo merané v Predmete nájmu vyúčtuje 

Prenajímateľ Nájomcovi do 30 (slovom: tridsiatich) dní odo dňa ich vzniku, resp. raz 

ročne do 30. apríla nasledujúceho kalendárneho roku za predchádzajúci kalendárny rok 

podľa skutočnej spotreby. Faktúry sú splatné do 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa ich 

vystavenia. 

 

4.6 Prenajímateľ nezaručuje, že dodávky energií a služieb prostredníctvom tretích osôb budú 

neprerušené, za čo Prenajímateľ nenesie žiadnu zodpovednosť, preto sa Nájomca zaväzuje, že 

voči Prenajímateľovi v tejto súvislosti nebude domáhať zľavy na Nájomnom a/alebo náhrady 

škody alebo inej ujmy. Nájomca sa zaväzuje, že sa nebude domáhať zľavy na Nájomnom ani 

náhrady na ušlom zisku, ak príde ku krátkodobému výpadku (do dvadsaťštyri hodín) dodávky 

elektrickej energie, tepelnej energie, vody, vzduchotechniky, telefónneho spojenia, odvozu 

odpadu alebo funkčnosti kanalizácie. 

 

                                                                                   V. 

Práva a povinnosti Zmluvných strán 

 

 

 

5.1 Nájomca je oprávnený užívať prenajaté priestory len na účel dohodnutý v Zmluve. Nájomca 

prehlasuje, že si Predmet nájmu obhliadol a tento je v stave spôsobilom na  užívanie k účelu, na 

ktorý sa Zmluva uzatvorila. 

 

5.2. Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu, výlučne na vlastné náklady zabezpečovať údržbu, 

opravy a úpravy Predmetu nájmu súvisiace s prevádzkovou činnosťou Nájomcu. Všetky 

stavebné úpravy, modernizáciu  rekonštrukciu   a opravy väčšieho rozsahu nad 500,00 EUR, 

môže vykonávať  Nájomca len s predchádzajúcim písomným súhlasom Prenajímateľa. 
Akúkoľvek údržbu, opravu a úpravu Predmetu nájmu nesúvisiacu s Prevádzkovou činnosťou 

Nájomcu (nevzťahuje sa na prevádzkové náklady podľa odseku IV. Prevádzkové náklady )  je 

povinný uhradiť Prenajímateľ. 
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5.3. Úprava zabezpečovacích a iných zariadení vo vlastníctve Nájomcu alebo ich výmenu je 

Nájomca povinný s Prenajímateľom písomne vopred odsúhlasiť tak, aby bola zaistená prime-

raná potreba utajenia týchto zariadení Nájomcu, kompatibilita so zariadeniami Prenajímateľa a 

ďalších nájomcov a zároveň zaistená potrebná informovanosť Prenajímateľa pre prípad 

mimoriadnych udalostí a pre zabezpečenie riadnej prevádzky Predmetu nájmu a Budovy. 

 

5.4. Prenajímateľ môže na Budove a Predmete nájmu kedykoľvek uskutočniť vylepšenia, stavebné 

zmeny, prístavby, nadstavby, vstavby a podobne. Nájomca je povinný umožniť 

Prenajímateľovi, resp. ním povereným osobám v potrebnom rozsahu prístup do Predmetu nájmu 

a nesmie priebeh prác nijako obmedzovať ani zdržiavať. Vylepšenia, stavebné zmeny, 

prístavby, nadstavby, vstavby a podobne na Predmete nájmu pri ktorých dôjde k obmedzeniu 

užívania Predmetu nájmu Nájomcom, je Prenajímateľ oprávnený realizovať na základe dohody 

o časovom harmonograme prác uzatvorenej medzi Prenajímateľom a Nájomcom. Nájomca je 

povinný umožniť Prenajímateľovi, resp. ním povereným osobám v potrebnom rozsahu prístup 

do Predmetu nájmu a nesmie priebeh prác Prenajímateľa obmedzovať ani zdržiavať.  

 

5.5. Nájomca je povinný oznámiť Prenajímateľovi bez zbytočného odkladu potreby všetkých opráv 

(ďalších potrebných zásahov), ktoré podľa tejto Zmluvy zabezpečuje Prenajímateľ a umožniť 

mu vykonanie týchto opráv alebo zásahov. Pri porušení tejto povinnosti zodpovedá Nájomca za 

škodu tým spôsobenú a nemá nároky (napr. na zľavu z nájomného), ktoré by mu inak 

prináležali pre nemožnosť alebo obmedzenú možnosť užívať Predmet nájmu v súlade s touto 

Zmluvou. Nájomca sa zaväzuje poskytovať Prenajímateľovi a ďalším osobám potrebnú 

súčinnosť pri výkone takýchto opráv a zásahov a znášať obmedzenia v nájme v rozsahu 

nevyhnutnom na vykonanie týchto činností, v opačnom prípade zodpovedá za škodu vzniknutú 

Prenajímateľovi porušením príslušnej povinnosti. 

 

5.6. Nájomca je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na Predmete nájmu. V prípade 

porušenia tejto povinnosti zodpovedá za vzniknutú škodu. Takúto škodu odstraňuje Nájomca na 

ťarchu vlastných nákladov. Ak tak Nájomca neurobí najneskôr do 30 (slovom: tridsiatich) dní 

od vzniku škody, má Prenajímateľ nárok požadovať náhradu škody v peniazoch. Nájomca 

zodpovedá za škodu aj v prípade, ak bola spôsobená tretími osobami, ktorým Nájomca umožnil 

vstup do Predmetu nájmu.  

 

5.7. Nájomca nie je oprávnený po Dobu nájmu dať Predmet nájmu do podnájmu tretej osobe bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa.  

 

5.8. Ak dôjde k zmene vlastníctva Budovy (jej časti) alebo Predmetu nájmu, vstupuje nadobúdateľ 

Budovy (jej časti) alebo Predmetu nájmu do právneho postavenia Prenajímateľa a právne 

postavenie Nájomcu sa nemení a nadobúdateľ (nový Prenajímateľ) ani Nájomca nie sú 

oprávnení z tohto dôvodu túto Zmluvu vypovedať ani od nej odstúpiť. 

 

5.9. Nájomca je oprávnený umiestniť v recepčnej hale v Budove svoje logo, a to na mieste určenom 

Prenajímateľom, v dizajne a prevedení schválených Prenajímateľom, a to za podmienok 

uvedených v tejto Zmluve (ďalej len „Logo“). Nájomca je povinný (i) v plnom rozsahu znášať 

všetky náklady spojené s prevádzkou Loga, (ii) zabezpečiť všetky potrebné povolenia od 

príslušných miestnych orgánov, (iii) zabezpečiť splnenie všetkých nariadení miestnych orgánov 

a (iv) Logo umiestnené v recepčnej hale Budovy na svoje náklady udržiavať a opravovať. 

 

S výnimkou značenia v recepčnej hale na prízemí Budovy organizovaného Prenajímateľom nie 

je možné na žiadne z miest, ako sú napr. fasáda Budovy alebo okná alebo akékoľvek iné miesta, 

ktoré slúžia na reklamné a propagačné účely, umiestniť alebo vystaviť žiadne nápisy, svetelné 

logá, reklamné bannery ani reklamné tabule bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

Prenajímateľa. V prípade, že Prenajímateľ udelil svoj súhlas, Nájomca je povinný zabezpečiť 

všetky potrebné povolenia od príslušných miestnych orgánov a tiež zabezpečiť splnenie 

všetkých nariadení miestnych orgánov. Akékoľvek a všetky náklady, ktoré v súvislosti s tým 
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vzniknú, vrátane nákladov na výrobu, inštaláciu, prevádzku a údržbu týchto nápisov, svetelných 

lôg, reklamných bannerov a reklamných tabúľ, znáša Nájomca. 

 

V deň skončenia nájmu podľa tejto Zmluvy je Nájomca povinný na vlastné náklady odstrániť 

všetky nápisy a reklamné tabule umiestnené na/alebo v Budove. Ak Nájomca neodstráni tieto 

nápisy a tabule v lehote pätnásť (15) dní odo dňa ukončenia tejto Zmluvy, Prenajímateľ je tieto 

nápisy oprávnený (nie však povinný) odstrániť, pričom Nájomca je povinný uhradiť náklady, 

ktoré pri tom Prenajímateľovi vznikli, a to najneskôr do 30 (slovom: tridsať) dní od doručenia 

príslušnej faktúry vystavenej Prenajímateľom. 

 

5.10. Nájomca berie na vedomie a uznáva, že poistná Zmluva na majetok, uzatvorená 

Prenajímateľom sa nebude vzťahovať na majetok Nájomcu, bez ohľadu na skutočnosť, či je 

tento majetok zabudovaný do nehnuteľnosti alebo nie. Poistenie majetku vneseného do 

Predmetu nájmu si zabezpečí Nájomca sám na vlastné náklady. V prípade poistnej udalosti je 

Nájomca povinný Prenajímateľa o tejto skutočnosti bezodkladne informovať. Náklady 

v súvislosti s poistením Budovy sú zahrnuté do SPN. V prípade, ak z dôvodov na strane 

Nájomcu vznikne riziko, ktoré má za následok zvýšenie poistného Prenajímateľa, Nájomca sa 

zaväzuje uhradiť vzniknutý rozdiel v príslušných (pomerne k takto vzniknutému rozdielu) 

zvýšených splátkach Podielu Nájomcu na SPN. Nájomca sa zaväzuje, že bude Prenajímateľa o 

vzniku takéhoto rizika vopred písomne informovať. 

 

5.11. Nájomca umožní Prenajímateľovi vykonávať odbornú prehliadku predmetu nájmu v priebehu 

trvania Doby nájmu, a to aj v sprievode iných osôb, najmä z dôvodu kontroly zariadení 

a príslušenstva Predmetu nájmu, zistenia užívania Predmetu nájmu ako aj v prípade prípravy 

a uskutočňovania potrebných stavebných úprav a opráv nehnuteľností a Predmetu nájmu 

a odstraňovania akejkoľvek škody, havárie alebo inej prekážky. Prenajímateľ je povinný 

Nájomcu vopred informovať o potrebe vstupu do Predmetu nájmu. 

 

5.12. Nájomca je povinný v prípade poruchy alebo havárie umožniť Prenajímateľovi prístup k  

dôležitým zariadeniam Predmetu nájmu ako napr. prístupy k stupačkám a pod. Nájomca sa 

zaväzuje poskytovať Prenajímateľovi a ďalším osobám potrebnú súčinnosť pri výkone takýchto 

opráv a zásahov a znášať obmedzenia v nájme v rozsahu nevyhnutnom na vykonanie týchto 

činností. V opačnom prípade zodpovedá za škodu vzniknutú Prenajímateľovi nesplnením tejto 

súčinnosti.  

 

5.13. Nájomca je povinný užívať Predmet nájmu v súlade so všeobecne záväznými predpismi, 

slovenskými technickými normami a hygienickými, bezpečnostnými a protipožiarnymi 

predpismi aktuálne platnými na území Slovenskej republiky tak, aby nevznikla škoda na 

majetku alebo živote a zdraví osôb a nesmie používať látky, postupy a zariadenia poškodzujúce 

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

príslušných noriem platných na území Slovenskej republiky. Nájomca sa najmä zaväzuje 

udržiavať trvale voľné núdzové východy, únikové cesty, prístupy k požiarno-technickým 

zariadeniam, ktoré súvisia s Predmetom nájmu a zabezpečiť, aby požiarno-technické zariadenia, 

výstražné tabuľky, schémy a nápisy inštalované Prenajímateľom neboli v užívaných nebytových 

priestoroch poškodené alebo zničené. 

 

5.14. Nájomca je povinný užívať a prevádzkovať Predmet nájmu a užívať spoločné priestory v súlade 

s touto Zmluvou, všeobecne platnými právnymi predpismi, platnými na území Slovenskej 

republiky, s internými predpismi Prenajímateľa a jeho prevádzkovým poriadkom, ktorý tvorí 

Prílohu č. 4 tejto Zmluvy, aby Nájomca svojou prevádzkou a užívaním predmetu nájmu 

nespôsoboval Prenajímateľovi, ďalším Nájomcom v Budove a jej areály ani tretím osobám 

vznik škody ani hrozbu vzniku škody a neobmedzoval ich podnikanie. 

 

5.15. Nájomca je povinný zabezpečiť, aby on, jeho zamestnanci a jeho dodávatelia i zmluvní partneri 

využívali výhradne Parkovacie státia Nájomcu uvedené v tejto Zmluve a nie iné Parkovacie 
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státia vyhradené pre návštevníkov alebo ostatných nájomcov Budovy. Nájomca je povinný 

poskytnúť (a aktualizovať) Prenajímateľovi do 7 (slovom: siedmich) dní od podpisu tejto 

Zmluvy zoznam vozidiel (vrátane evidenčného čísla vozidla) patriacich Nájomcovi a jeho 

zamestnancom, ktorí budú využívať možnosť parkovania na Parkovacích státiach Nájomcu. V 

prípade porušenia pravidiel parkovania Nájomcom alebo jeho zamestnancami, Prenajímateľ má 

právo nechať vozidlá porušujúce pravidlá parkovania odtiahnuť na riziko a náklady Nájomcu. 

 

5.16. Nájomca sa zaväzuje akceptovať formu preukazovania sa svojich zamestnancov a návštevníkov 

vstupujúcich do Budovy, v ktorom sa nachádza Predmet nájmu, podľa požiadaviek 

Prenajímateľa. 

 

5.17 Prenajímateľ zabezpečí Nájomcovi plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užívaním 

Predmetu nájmu za podmienok dohodnutých touto Zmluvou. 

 

5.18. Nájomca je povinný ku dňu skončenia nájmu z akéhokoľvek dôvodu Predmet nájmu odovzdať 

Prenajímateľovi vyprataný (vrátane odborným spôsobom opravených/odstránených škôd na 

Predmete nájmu, spôsobené Nájomcom) v stave, v akom sa Predmet nájmu nachádzal ku dňu 

odovzdania Predmetu nájmu do užívania Nájomcovi podľa článku I. tejto Zmluvy, 

s prihliadnutím na amortizáciu a obvyklé opotrebenie podľa dĺžky doby používania. Pri vrátení 

Predmetu nájmu bude spísaný preberací protokol. V prípade, ak si Nájomca nesplní včas svoje 

povinnosti podľa predchádzajúcej vety, je tento povinný zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 100,- EUR ( slovom: jednosto eur) za každý deň omeškania s vyprataním 

Predmetu nájmu, a to ihneď ako si Prenajímateľ uplatní nárok na zmluvnú pokutu u Nájomcu. 

Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Prenajímateľa na náhradu škody. 

 

 

 

VI. 

Skončenie nájmu 

 

6.1. Nájom skončí uplynutím dohodnutej Doby nájmu. 

 

6.2. Nájom môže skončiť písomnou dohodou Zmluvných strán i pred uplynutím Doby nájmu. 

 

6.3. Prenajímateľ môže písomne vypovedať túto Zmluvu, ak: 

a) Nájomca prenechá Predmet nájmu alebo jeho časť do podnájmu v rozpore s ustanovením 

článku V. bod 5.7. Zmluvy; 

b) bolo rozhodnuté o odstránení Budovy alebo o zmenách Budovy, čo bráni užívať Predmet 

nájmu; 

c) Nájomca alebo osoby, ktoré s ním užívajú Predmet nájmu, napriek písomnému 

upozorneniu hrubo porušujú pokoj alebo poriadok; 

d) Nájomca užíva Predmet nájmu v rozpore so Zmluvou alebo právnymi predpismi; to 

znamená ak Nájomca poruší niektorú zo svojich povinností prevzatých touto Zmluvou 

alebo právnymi predpismi. 

 

6.4. Nájomca môže písomne vypovedať túto Zmluvu, ak: 

a) stratí spôsobilosť vykonávať činnosť, na ktorú si Predmet nájmu prenajal; 

b) Predmet nájmu sa stane bez zavinenia Nájomcu nespôsobilý na dohodnuté užívanie; 

c) Prenajímateľ hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z § 5 ods. 1 zákona č. 

116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, 

d) bez udania dôvodu podľa bodu 6.5 tohto článku Zmluvy. 

 

Nájomca sa zaväzuje riadne vykonať všetky právne úkony potrebné k tomu, aby počas 

celej dohodnutej doby nájmu nedošlo k strate jeho spôsobilosti vykonávať činnosť, na 

ktorú si Predmet nájmu prenajal. 
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6.5. Nájomca môže písomne vypovedať túto Zmluvu aj bez udania dôvodu, avšak len do 

01.04.2022. Ak Nájomca doručí Prenajímateľovi písomnú výpoveď bez udania dôvodu do 

01.04.2022, nájomný vzťah skončí ku dňu 31.12.2022. V ostatných prípadoch, uvedených 

v bodoch 6.3. a 6.4. tohto článku Zmluvy je výpovedná lehota  trojmesačná (3) a počíta sa od 

prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede príslušnej Zmluvnej strane.  

 

6.6. Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade ak:  

a) Nájomca je viac ako 15 (slovom: pätnástich) dní v omeškaní s úhradou splatného 

Nájomného, SPN a/alebo VPN alebo akéhokoľvek peňažného záväzku voči 

Prenajímateľovi, 

b) Nájomca začal bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa užívať Predmet 

nájmu v rozpore s účelom nájmu podľa tejto Zmluvy, 

 

 Účinnosť odstúpenia a zánik nájmu je daný dňom doručenia odstúpenia Nájomcovi, pokiaľ 

Prenajímateľ v písomnom odstúpení neurčí účinnosť odstúpenia na neskorší termín.   

 

6.7. Nájom zaniká: 

a) zánikom Predmetu nájmu; 

b) zánikom Nájomcu alebo Prenajímateľa, ktorý je právnickou osobou, bez právneho 

nástupcu; 

c) smrťou Nájomcu, ktorý je fyzickou osobou, pokiaľ dedičia po poručiteľovi, ktorý bol 

Nájomcom, do tridsať (30) dní od jeho smrti neoznámia Prenajímateľovi, že pokračujú 

v nájme. 

 

V prípade zániku Nájomcu alebo Prenajímateľa s právnym nástupcom sa Zmluvné strany ku 

dňu zániku príslušnej Zmluvnej strany dohodli, že nájom nezaniká, pričom žiadna zo 

Zmluvných strán nemá právo Zmluvu z tohto dôvodu vypovedať a príslušný právny nástupca 

Zmluvnej strany v celom rozsahu vstupuje do práv a povinností zaniknutej Zmluvnej strany.  

 

 

VII. 

Záverečné ustanovenia 

 

7.1 Práva a povinnosti medzi Prenajímateľom a Nájomcom vyplývajúce z tejto Zmluvy sa riadia 

zákonom č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení, 

príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení, 

a ostatných súvisiacich právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. V prípade 

akéhokoľvek nedorozumenia alebo sporu sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť ich prednostne 

cestou vzájomnej dohody. Spory, ktoré sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, bude riešiť 

súd príslušný v zmysle platných právnych predpisov. 

 

7.2. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení Zmluvy je neplatné alebo neúčinné, takáto neplatnosť 

alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení Zmluvy. 

V takomto prípade sa obe Zmluvné strany zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto 

ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný uzavretím Zmluvy a dotknutým 

ustanovením. 

 

7.3. Zmluvné strany sú povinné udržovať v tajnosti všetky informácie, ktoré sa dozvedeli v 

súvislosti s uzavretím tejto Zmluvy a so svojou činnosťou podľa tejto Zmluvy, nezverejňovať 

ich vo vzťahu k tretím osobám a nepoužiť takéto informácie vo svoj či cudzí prospech nad 

rámec plnenia Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany.  

 

7.4 Pokiaľ sa v tejto Zmluve hovorí o doručení, potom platí, že zásielka sa považuje za doručenú, 

ak ju adresát prevzal, ale tiež v prípade, ak ju neprevzal, hoci bola zaslaná na adresu uvedenú v 
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tejto Zmluve, resp. na inú poslednú známu adresu, ktorú druhá Zmluvná strana písomne 

oznámila ako novú kontaktnú adresu alebo ktorá má adresát zapísanú v obchodnom registri ako 

sídlo spoločnosti. V prípade neprevzatia zásielky adresátom sa táto považuje za doručenú dňom, 

keď sa vrátila odosielateľovi ako nedoručená, resp. nedoručiteľná. 

 

7.5. Kontaktné údaje: 

 

Prenajímateľ Meno a priezvisko, Telefónne číslo, e-mail 

Zmluvné veci Monika Nagyová: 

Technicko – organizačné veci Michal Pobežal: 

 

Nájomca Meno a priezvisko, Telefónne číslo, e-mail 

Zmluvné veci Marta Križániová: 

Technicko – organizačné veci Martin Smeja: 

 

7.5. Zmluva bola vyhotovená v  dvoch  rovnopisoch v slovenskom jazyku pre každú Zmluvnú stranu 

po jednom vyhotovení. 

 

7.6. Zmluva sa môže meniť alebo dopĺňať výlučne formou písomných očíslovaných dodatkov 

podpísaných obidvoma Zmluvnými stranami.  

 

7.7 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  

 

7.8. Zmluvné strany sa dohodli, že dňom nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy končí platnosť 

Zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktorú  Nájomca uzatvoril dňa 11.10.2013 s 

Prenajímateľom, so spoločnosťou PARI, s.r.o. so sídlom Streženická cesta 45, 020 01 Púchov, 

IČO: 36 332 551, v znení všetkých jej príloh a dodatkov.  Z dôvodu zmeny vlastníctva k 

predmetu nájmu vstúpil dňom 01.01.2015 do práv a povinností na strane Prenajímateľa nový 

Prenajímateľ, a to spoločnosť MATADOR HOLDING, a.s. 

 

7.9. Na dôkaz toho, že Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a bez výhrad 

s ním súhlasia, prejav ich vôle je slobodný a vážny, určitý a zrozumiteľný a že ich Zmluvná 

sloboda nebola obmedzená, ju oprávnení zástupcovia Zmluvných strán vlastnoručne podpisujú. 

 

 

V  Bratislave dňa  3.11.2021   V  Bratislave dňa  24.11.2021 

 

 

 

Za Prenajímateľa :    Za Nájomcu: 

 

 

 

___________________________  ______________________________   

MATADOR HOLDING, a.s.   Centrum vedecko-technických informácií SR 

Ing. Martin Kele, generálny riaditeľ   prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc. 

       generálny riaditeľ 

 

Prílohy: 

- Príloha č. 1 - Pôdorys Predmetu nájmu 

- Príloha č. 2 - Umiestnenie parkovacích miest Nájomcu 

- Príloha č. 3 - Spoločné prevádzkové náklady 

- Príloha č. 4 - Prevádzkový poriadok Prenajímateľa 



Príloha č. 1 - Pôdorys Predmetu nájmu 

 

 
 

 



Príloha č. 2 – Umiestnenie parkovacích miest Nájomcu 
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Príloha č. 3 - Spoločné prevádzkové náklady 

 Spoločné prevádzkové náklady 

Čistenie fasády 

Vodné, stočné 

Dažďová voda 

Plyn 

Deratizácia 

Elektrická energia  

Kamerový systém 

Komíny 

Likvidácia kalu, rozbor odpadovej vody 

Likvidácia odpadu 

Servis a likvidácia odpadu lapače ORL, TL 

Likvidácia odpadu z kosenia 

Náklady na mimoriadne náklady 

Okná servis 

Opravy a údržba  materiál 

Opravy a údržba  spoločné priestory areálu 

Plynové spotrebiče, tlakové nádoby, rozvody plynu 

PO Hydranty, hasiace prístroje, požiarny vodovod 

PO-technik 

Požiarne uzávery, brány, klapky 

EPS, požiarny rozhlas 

Servis UPS 

Výťahy 

Rampy 

MaR 

Security, recepcia 

Starostlivosť o zeleň 

Technická správa a údržba 

Upratovanie spoločných priestorov, areál, hyg. materiál 

Výmena rohoží 

Vyhrievacie telesá 

VZT, kúrenie, klimatizácia 

Zimná údržba 

Turnikety, automatické dvere 

Revízia únikové svetlá 

EZS, kamerový systém, EM zámky, telekom. rozvody, serverovňa 

Prístupový systém 

Odborné skúšky a revízie technologických zariadení 

Čistenie kanalizácie 

Regulačná stanica plynu, rozvody 

Náklady spojené so správou 

Chodníky 

Prístupová cesta 

Daň z nehnuteľnosti 

Poistenie 
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GROUP 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK 

pre nájomníkov a zamestnancov v administratívnej budove 
MATADOR HOLDING, a.s. 

Na Bojnickej ulici Č. 3 v Bratislave 

Čl. I. Všeobecné ustanovenia 

1. Predmetom tohto prevádzkového poriadku je vymedzenie práv a povinností medzi 
MATADOR HOLDING, a.s. (ďalej len "MH") a osobami pracujúcimi vadministratívno
prevádzkovej budove MATADOR BUSINESS CENTER Bratislava na Bojnickej ulici Č. 3 
v Bratislave (ďalej len "MBC BA"), pokia!' nie sú osobitne upravené v nájomných 
zmluvách alebo organizačnými normami MH pre jeho zamestnancov. 

2. Tento prevádzkový poriadok sa vzťahuje na 
a) nájomcov kancelárskych priestorov MBC BA 
b) zamestnancov nájomcov 
c) zamestnancov MH 

(ďalej len "nájomníci a zamestnanci") 

3. Nájomca je povinný oboznámiť s týmto prevádzkovým poriadkom všetkých svojich 
zamestnancov a zabezpečiť jeho plnenie a dodržiavanie a následne vykonávať aj 
kontrolu dodržiavania jeho ustanovení. 

4. Všetky vzájomné vzťahy týkajúce sa prevádzky MBC BA riešia nájomníci 
a zamestnanci prostredníctvom Úseku investícií a správy majetku MH (ďalej len 
"Úsek laSM") s povereným pracovníkom Mgr. Michalom Pobežalom 

, v súlade s ustanoveniami tohto prevádzkového poriadku . 

Čl. II. Pracovný režim v budove MBC BA 

1. Pracovným režimom sa pre účely tohto prevádzkového poriadku rozumie čas, počas 

ktorého nájomníci a zamestnanci pre vstup do budovy využívajú vchody, 
v jednotlivých častiach budovy. Pre hlavný vchod "A" s recepciou sa rozumie 
pracovným časom v dňoch pondelok až piatok od 7,30 do 20,00 hod. Pre vchody v 
trakte "C" a " D" sa rozumie pracovným časom v dňoch pondelok až piatok od 7,00 do 
22,00. 

2. V ostatnom čase je prístup do budovy a jej častí " A, B, C" len v prípade použitia 
vstupných čítačiek kariet, na ktorých je zadefinované prístupové právo do budovy a 
po oznámení a požiadaní na hlavnej vrátnici vtedy vykonávajúceho zamestnanca 
spoločnosti SEPROT strážnu službu (osobne, resp. telefonicky tel. č ), 
o odblokovanie zabezpečovacieho systému spoločných priestorov. 
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3. Je zakázané zdržiavať sa na pracovisku po pracovnom čase za iným účelom ako výkon 
práce, alebo uvedeným pre účel využitia obsiahnutého v Zmluve o nájme 

Čl. III. Vstup zamestnancov, nájomcova návštevníkov do budovy 

1. Všetci nájomcovia, zamestnanci nájomcova zamestnanci MH pre vstup do priestorov 
MBC BA používajú prístupové karty, pridelené prenajímateľom, s definovanými 
prístupovými právami do jednotlivých častí budovy. 

2. Nájomníci a zamestnanci používajú vchody do budovy na prízemí MBC BA v časti 
budovy A, CaD. Označenie častí budovy s vyznačenými vchodmi sa nachádza 
v situačnom pláne budovy, ktorý je prílohou Č . 5 tohto prevádzkového poriadku. 

3. Pri vstupe osôb, ktorí nie sú zamestnancami spoločnosti MH a ani zamestnancami 
nájomníkov v MBC BA (ďalej len "návštevník") sa zaznamenávajú do evidencie 
návštev na recepcii. Pre pohyb po objekte vydá zamestnanec recepcie návštevníkom 
návštevnú kartu. Oficiálne návštevy sa nezapisujú do evidencie návštev. Návštevník je 
povinný pred opustením budovy kartu vrátiť na recepciu. Po pracovnom čase je vstup 
do budovy MBC BA tu nezamestnaným osobám povolený len v sprievode 
zamestnancova ľudí s právom prístupu 

4. Evidenciu návštev vedie v elektronickej forme službukonajúci pracovník recepcie. 

5. Väčšie zasadnutia, porady a me spoločenské podujatia, uskutočňované v 
prenajatých priestoroch budovy MBC BA, sa oznamujú na recepcii MH (po 
predchádzajúcom písomnom odsúhlasení konania podujatia povereným pracovníkom 
úseku laSM). Organizátori podujatia zabezpečia službu informátora pre pozvaných 
v priestoroch recepcie MH a zodpovedajú za nich počas pobytu a za ich odchod 
z MBC BA. V prípade konania podujatia v mimopracovnom čase, dozor zabezpečuje 
MH na náklady organizátora podujatia. 

6. Pre organizáciu podujatí vo vyhradených zasadacích miestnostiach a galérii platia 
osobitné prevádzkové predpisy - Prevádzkový poriadok zasadačiek a Prevádzkový 
poriadok galérie. 

7. Príchod osôb, vykonávajúcich opravy a servis pre nájomníkov, oznámi týmto 
nájomníkom pracovník recepcie . Nájomník - objednávater zodpovedá za ich pobyt 
v budove. K výkonu takýchto prác v mimopracovnom čase je potrebné túto 
skutočnosť nahlásiť strážnej službe s udaním predpokladaného času začatia 

a ukončenia prác. 

8. Vodiť psov a zvieratá (mačky, vtáky a iné) do priestorov MBC BA je zakázané. Je 
možné požiadať o výnimku, ktorú musí schváliť riaditeľ úseku laSM. 
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9. Nosiť a odkladať bicykle v priestoroch MBC BA je zakázané. Na ich odkladanie je 
potrebné využiť vyhradené stojany na parkovisku. 

ČI. IV. Zabezpečenie ochrany majetku a osôb 

1. Ochranu MBC BA ako celku zabezpečuje MH. 

2. Po pracovnej dobe pracovník strážnej služby zabezpečuje uzamknutie všetkých 
vstupných vchodov a prechodových dvier chodieb na poschodiach. 

3. Nájomníci si zabezpečujú uzamykanie nimi využívaných prenajatých priestorov sami. 

4. Prístupový kód a náhradné kl'úče, uložené na vrátnici v uzamknutej bezpečnostnej 
skrinke, môžu použiť pracovníci strážnej služby len v prípadoch odvrátenia ohrozenia 
života a vzniku škôd na majetku (zatopenie, požiar a pod .) Každý takýto vstup 
zaznamenajú do knihy hlásenia. 

5. Nájomníci a zamestnanci zodpovedajú za dodržiavanie základných bezpečnostných 
a pracovných opatrení na svojom pracovisku a pri jeho opustení sú povinní: 

v čase svojej neprítomnosti miestnosť uzamknúť, 
vypnúť elektrické spotrebiče zo siete a osvetlenie (varné kanvice, elektr. 
ohrievače a pod) 
uzatvoriť vodovodné armatúry, 
uzatvoriť okná, 
dodržiavať bezpečnostné a protipožiarne opatrenia. 

6. Používanie varičov, elektrických ohrievačov a iných elektrických spotrebičov je 
dovolené len na základe písomného súhlasu povereného pracovníka úseku laSM. 
Kontrola dodržiavania tohto ustanovenia bude vykonávaná v termínoch a za 
podmienok uvedených v bodoch 8. a 9 čl. VI. tohto prevádzkového poriadku. 

7. Nájomníci, ktorí majú v prenájme od MH inventár, sú povinní tento riadne udržiavať 
a dôsledne sa oň starať. Pri jeho poškodení alebo zničení je nájomca povinný 
vzniknutú škodu uhradiť. Vynášanie a svojvoľné premiestňovanie prenajatého 
inventára je zakázané. 

8. Vynášanie inventára nájomníkov je možné len na základe písomného povolenia 
zodpovednej osoby nájomcu, ktoré predloží na recepcii MH, kde sa doklad založí na 
archiváciu . Vynášanie inventára nájomníka po ukončení nájomného vzťahu je možné 
len po predložení dohody o ukončení nájmu alebo povolenia povereného pracovníka 
úseku laSM. 

9. Pred odchodom z pracoviska sú nájomníci a zamestnanci povinní uschovať 

písomnosti a postupovať podľa bodu 5. tohto článku. 
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10. Na pracoviská v MBC BA nie je dovolené prinášať výbušné alebo horl'avé látky, či iné 
predmety ohrozujúce životy pracovníkov MH a nájomníkov, a tiež majetok 
prenajímatel'a alebo ostatných nájomcov budovy. 

ll. Fajčiť v priestoroch MBC BA je zakázané. Fajčenie je povolené len na vyhradených 
označených miestach, vybavených stojanovými popolníkmi. 

Čl. V. Povinnosti MH ako prenajímatel'a 
(ďalej "prenajímatel'") 

l. Odstrániť nedostatky, ktoré nájomca oznámi a ktoré mu bránia v riadnom užívaní 
prenajatých nebytových priestorov bez zbytočného odkladu po ich oznámení. 

2. Vykonávať údržbu spoločných priestorov (podlahovej krytiny, umývanie okien 
najmenej raz do roka) a sociálnych zariadení. 

3. Zabezpečiť poistenie nebytových priestorov. Do poistenia nie je zahrnuté poistenie 
hnuteľných vecí patriacich nájomcovi, nachádzajúcich sa v prenajatých nebytových 
priestoroch . 

4. Na základe písomného súhlasu prenajímatel'a umožniť nájomcovi umiestniť 

označenie firmy na internej navigačnej tabuli na mieste vstupu do budovy, podra 
osobitne stanovených podmienok určených prenajímaterom. 

5. Prenajímateľ zabezpečuje revízie elektrického rozvodu objektu, revízie bleskozvodov 
objektu, revízie hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov a ostatných vyhradených 
zariadení. 

Čl. VI. Povinnosti nájomcu 

l. Najneskôr ku dňu začatia nájmu predložiť prenajímateľovi písomný menný zoznam 
zamestnancov nájomcu, oprávnených na vstup do prenajatých nebytových 
priestorov. Zamestnancom uvedeným na tomto zozname vydá zodpovedný 
zamestnanec prenajímatel'a prístupovú kartu, ktorá ich bude oprávňovať na vstup do 
objektu administratívnej budovy a pohyb po tejto budove. Rovnako vopred oznámiť 
všetky zmeny v personálnom obsadení nájomcu, s uvedením termínu účinnosti. 

2. Prenajímateľ nezodpovedá nájomcovi za škody, ktoré vzniknú vstupom 
neoprávnených osôb do nebytových priestorov prenajatých nájomcovi, pokial' 
nájomca nesplní podmienky uvedené v tomto prevádzkovom poriadku, najmä 
v tomto článku. 
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3. Pri odchode z pracoviska je nájomca povinný 
v čase svojej neprítomnosti miestnosť uzamknúť, 
vypnúť elektrické spotrebiče zo siete a osvetlenie (varné kanvice, elektr. 
ohrievače a pod) 
uzatvoriť vodné armatúry, 
uzatvoriť okná, dodržiavať bezpečnostné a protipožiarne opatrenia 

4. Vyžiadať si vopred písomný súhlas prenajímateľa na vykonanie drobných vnútorných 
úprav v prenajatých nebytových priestoroch, vrátane zavedenia poplašného 
zariadenia. Bez písomného súhlasu prenajímateľa nájomca nesmie vykonávať žiadne 
stavebné úpravy, zmeny a iné zásahy do prenajatých nebytových priestorov (žalúzie, 
priečky, kryty, radiátory, klimatizačné zariadenia a pod .) 

5. Každú škodu, ktorá vznikne v prenajatých nebytových priestorov ihneď nahlásiť 
prenajímatel'ovi. Škodu, ktorú zavinil, alebo spôsobil svojim konaním nájomca, je 
nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi v plnej výške v zmysle ustanovení nájomnej 
zmluvy. 

6. Užívať a udržiavať prenajatý nebytový priestor tak, aby nedošlo pri jeho užívaní k jeho 
nadmernému opotrebeniu alebo poškodeniu ani k obťažovaniu ostatných užívatel'ov 
budovy. 

7. Nájomca je oprávnený používať bežné kancelárske elektrické prístroje /počítač, 

chladnička/. Ostatné energetické spotrebiče môže používať len so súhlasom 
prenajímatel'a. 

8. Umožniť prenajímatel'ovi vstup do prenajatých nebytových priestorov, s cieľom 
vykonávať periodické kontroly dodržiavania zmluvných podmienok v prenajatých 
nebytových priestoroch (raz štvrťročne) a poskytnúť prenajímatel'ovi potrebnú 
súčinnosť. 

9. Umožniť prenajímatel'ovi v prenajatých a ním užívaných nebytových priestoroch 
kedykol'vek vykonať kontrolu zabezpečenia úloh požiarnej ochrany a BOZP 
a poskytnúť prenajímatel'ovi potrebnú súčinnosť. 

10. Nájomca nie je oprávnený využívať k výkonu svojej pracovnej činnosť a k jej 
prezentácii iné priestory v MBC BA (napr. vestibul) alebo pred a za MBC BA, ako 
prenajaté kancelárske priestory, ak sa s prenajímatel'om písomne nedohodne inak. 

ČI. VII. Recepcia 

1. Recepcia sa nachádza na prízemí vo vestibule pri hlavnom vchode do MBC BA 
a poskytuje svoje služby pre MH ako aj všetkých nájomcov. 

2. Prevádzkové hodiny recepcie sú v pracovných dňoch od 7,30 hod. do 16,30 hod. 
V tomto čase recepcia zabezpečuje: koordináciu návštev nájomcov, plynulý tok 
poštových zásielok, a v neposlednom rade pôsobí ako informátor. 
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3. Poštové zásielky pre MH a pre nájomcov so sídlom na Bojnickej 3, 83104 Bratislava 
sú doručované na recepciu MBC BA a distribuované na základe toho, či ide 
o obyčajnú alebo doporučenú poštu. Obyčajné zásielky (listy, časopisy, noviny, letáky, 
katalógy, atď ... ) sú vkladané zamestnancom pošty do poštových schránok nájomcov, 
označených názvom spoločnosti nájomcu. Každý nájomca obdrží kl'účik od svojej 
poštovej schránky a poštu si vyberá individuálne. O doručení zásielok väčších 

rozmerov a balíkov informuje recepcia nájomcov telefonicky alebo e-mailom. 

4. Doporučené zásielky a zásielky určené do vlastných rúk určené pre nájomcov 
recepcia nepreberá s výnimkou oznámení o ich uložení na dodávacej pošte. 
O doručení oznámenia o uložení zásielky informuje nájomcu telefonicky alebo 
uložením oznámenia do poštovej schránky nájomcu. 

5. ČSOB poisťovňa, a.s. si po vzájomnej dohode preberá všetky poštové zásielky 
(obyčajná aj doporučená pošta) osobne a vo svojich priestoroch . 

6. Recepcia MBC BA nepreberá zásielky nájomcov určené na odoslanie 

ČI. VIII. Údržba a opravy príslušenstva prenajatých priestorov 

1. Akékoľvek poruchy a nedostatky, zistené na príslušenstve, technologickom a inom 
zariadení v prenajatých priestoroch nájomca bezodkladne oznámi na recepcii MBC 
BA, pričom služba je povinná tieto zaznamenať do "Knihy porúch". 

2. V prenajatých priestoroch nie je dovolené vykonávať opravy, rekonštrukcie, ani 
úpravy na technologickom zariadení bez súhlasu povereného pracovníka Úseku laSM. 

3. Vlastné stroje a zariadenia, najmä s elektrickým pohonom smie nájomník inštalovať 
v prenajatých priestoroch iba s predchádzajúcim písomným súhlasom povereného 
pracovníka Úseku laSM. 

4. Náklady na odstránenie škôd na technologickom a inom zariadení, ktoré spôsobil 
nájomca, uhradí nájomca prenajímatel'ovi. 

ČI. IX. Dodávky služieb 

1. Dodávkami služieb v zmysle tohto prevádzkového poriadku sa rozumejú : 
a) Dodávky médií a energií, t.j. vody, tepla, elektrickej energie 
b) Upratovacie práce v spoločných priestoroch 
c) Odvoz a likvidácia odpadu s výnimkou nebezpečných odpadov 
d) Odstraňovanie porúch a nedostatkov podl'a bodu 1. predchádzajúceho článku VIII. 

- Údržba a opravy príslušenstva prenajatých priestorov 
e) Recepcia 
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2. Dodávkami služieb v zmysle tohto prevádzkového poriadku nie sú: 
a) Odvoz a likvidácia nebezpečných odpadov 
b) Poskytovanie priestorov na rokovania mimo prenajatých kancelárií (pre tieto platí 

osobitný prevádzkový poriadok) 

3. Nedostatky v poskytovaní služieb: 
Ak nájomca zistí, že služby poskytované prenajímatel'om majú nedostatky v kvalite 
alebo rozsahu poskytovanej služby je povinný bez zbytočného odkladu tieto 
skutočnosti prenajímateľovi oznámiť. 

Nájomca je povinný oznámiť zistené nedostatky písomne a doručiť prenajímateľovi 
nasledovne: 
a) poštou na doručovaciu adresu: MATADOR HOLDING, a.s., Úsek laSM, Bojnická 3, 

83104 Bratislava 

b) osobne na Úsek Investícií a Správy majetku prenajímatel'a, 

c) elektronickou poštou 
- na adresu 

4. Prenajímateľ nezodpovedá za chyby a nedostatky pri poskytovaní služieb a prípadné 
škody vzniknuté z tohto dôvodu, pokiaľ sa ich zdroj a príčina vyskytne mimo budovy 
(prerušenie dodávky vody, tepla, elektrickej energie a pod.) alebo boli zavinené inou 
osobou ako prenajímatel'om. 

Čl. X. Doprava a parkovanie 

1. Parkovacie plochy v areáli MBC BA sú vyhradené pre služobné vozidlá a tiež pre 
súkromné vozidlá zamestnancov MH, nájomcov, návštevy MBC BA a zákazníkov 
reštaurácie. Rozdelenie parkovacích miest pridelených nájomcom a ich 
zamestnancom v zmysle nájomných zmlúv, sa nachádza v navigačnej mape 
parkovania, ktorá je prílohou č . 6 prevádzkového poriadku. 

2. Na tieto parkoviská sa v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia platných predpisov 
o premávke na pozemných komunikáciách. 

3. Pohyb dopravných prostriedkov na komunikáciách MBC BA je riadený zvislými 
a horizontálnymi dopravnými značkami. 

4. Spôsob používania komunikácií MBC BA je stanovený dopravnými značkami 

a stanovenou najvyššou povolenou rýchlosťou 10 km/hod . 

5. Pre chodcov sú určené chodníky a vyznačení prechody pre chodcov. Pokial' 
v niektorých priestoroch prechody nie sú vyznačené, chodci sú povinní používať I'avý 
okraj vozovky - cesty. 
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6. Na komunikáciách MBC BA sa nesmú skladovať rôzne materiály alebo iné predmety, 
ani odstavovať vozidlá na parkovisku za iným účelom ako parkovaním. 

7. Prísne sa zakazuje parkovať a odstavovať vozidlá na komunikáciách pre chodcov a na 
chodníkoch . Pri nedodržaní tejto zásady budú vozidlá odtiahnuté na náklady majiteľa. 

8. Prístupové karty na používanie parkoviska, rovnako ako aj na vstup do budovy, sú 
neprenosné. 

ČI. XI. Záverečné ustanovenia 

1. Neoddeliteľnými súčasťami tohto prevádzkového poriadku sú prílohy: 
Príloha č . 1. Požiarno-poplachové smernice 
Príloha Č. 2. Evakuačný plán pre prípad požiaru 
Príloha Č. 3. Tabuľka varovných signálov pre prípad ohrozenia 
Príloha Č . 4. Telefónny zoznam pracovníkov MATADOR HOLDING, a.s., 
zabezpečujúcich prevádzku MBC BA 
Príloha Č . 5. Situačný plán budovy 
Príloha Č. 6. Navigačná mapa parkovacích plôch 

2. Tento prevádzkový poriadok pre nájomníkov priestorov a pracovníkov 
v administratívnej budove MATADOR HOLDING, a.s., na Bojnickej ul. Č . 3 v Bratislave 
nadobúda účinnosť dňom 1. septembra 2014. 

V Bratislave, dňa 17. septembra 2014 

Ing. Martin Kele 
Generálny riaditel' 

MATADOR HOLDING, a.s. 

Prevádzkový poriadok MATADOR BUSINESS CENTRA - Bojnická 3, 831 04 Brat islava 
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POŽIARNE POPLACHOVÉ SMERNICE 
L ..... ~-=-t-=-dor· MATADOR HOLDING, a.s. - Bojnická č.3 Bratislava 

1. Povinnosti zamestnanca, ktorý spozoruje požiar 
a) pokúsi sa ho uhasiť dostupnými hasiacimi prostriedkami , pod ľa charakteru horiacich látok alebo zamedzí 

jeho rozšíreníu (prenosné hasíace prístroje, uzavretíe dverí a pod.), 
b) vykoná nevyhnutné opatrenia na záchranu osôb ohrozených požiarom a poskytne im prvú zdravotnú 

pomoc, 
c) ak nie je možné požiar uhasiť dostupnými prostriedkami , požiar neodkladne ohlási: 

J> na ohlasovňu požiarov (vrätnica) č. t. - } 
J> vedúcemu protipožiarnej hliadky (ústne) 
J> jednotke Hasičského a zächranného zboru (telefonícky) 

2. Spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu 
a) pre zamestnancov a iné osoby v objekte volanim HORí" 

" b) pre jednotku Hasičského a záchranného zboru na tel. či sie 150 
3. Povinnosti zamestnancov pri vyhlásení požiarneho poplachu 

a) v prípade, že pracovisko nie je zadymené zostávajú zamestnanci na svojich miestach a vyčkajú na 
pokyny, ktoré vydá vedúci zamestnanec, resp. osoba riadiaca protipožiarny zásah, 

b) v prípade, že sa na pracovisku objaví dym, urýchlene opustia tento priestor a oznámia túto skutočnosť 
ostatným osobám, ktoré sa v postíhnutom objekte nachádzajú, 

c) podľa pokynov vedúceho zamestnanca, resp. vedúceho protipožiarnej hliadky pomáhajú prí hasení 
požíaru, záchrane osôb a evakuácii materíálu (vyvádzaním, vynášaním a pod.), 

d) z ohrozeného príestoru, pokiaľ je to možné vzhľadom na zadymenie vynášajú nebezpečné materiály 
(tlakové nádoby, horľavé kvapaliny a pod. ), informujú veliteľa zásahu o mieste vypnutia elektrického 
prúdu, plynu, vody, prípadne iných médií , 

e) po pri chode jednotky Hasičského a záchranného zboru plnia úlohy podľa pokynov veliteľa zásahu. 

4. Privolanie hasičskej jednotky 
Pri ohlasovaní požiaru jednotke Hasičského a záchranného zboru je potrebné hlásiť tieto údaje: 

J> názov a adresu organizäcie, v ktorej požiar, resp. mimoriadna udalosť vzníkla 
J> svoje meno a príezvisko 
J> druh udalosti (požiar, výbuch, únik nebezpečných lätok atď.) 
J> číslo telefónu, z ktorého sa udalosť ohlasovala 

Po ohlásení požiaru treba počkať pri telefóne na spätné overenie údajov, ktoré vykoná spojovateľ hasičskej jednotky. 

5. Dôležité telefónne čísla 
Hasičský a záchranný zbor Záchranná zdravotnícka služba Polícia 

150 155 158 

Tiesňové volanie am Integrovaný záchranný systém 

Pohotovosť Elektro 
Pohotovosť PI n } klapka 111 
Pohotovosť Voda 
HaZZ 150 
Ohlasovňa ožiarov vrátnica 

Púchov, 27.08.2014 
Spracoval : Jaroslav Celko - technik PO Schvál il: Mg. Michal PObežal, úsek R laSM 
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POŽIARNY EVAKUAČNÝ PLÁN 

1. URČENIE ZAMESTNANCOV, KTORí BUDÚ RIADIŤ EVAKUÁCIU A MIESTO, Z KTORÉHO JU 

BUDÚ RIADIŤ 

V prípade vzniku požiaru a nemožnosti jeho likvidácie hasiacimi prostriedkami dostupnými 
v objekte spoločnosti , vykoná sa evakuácia osôb a materiálu z miesta napadnutého, resp. 
ohrozeného požiarom. Evakuáciu bude riadil' zodpovedný pracovník ( správca) prislušného 
objektu alebo nim poverená osoba s veliteľom zásahovej hasičskej jednotky, z najmenej 
ohrozenej zóny (z priestoru najbližšieho vstupu do príslušného objektu). Evakuácia sa týka 
všetkých zamestnancova osôb nachádzajúcich sa v postihnutom resp. ohrozenom priestore. 

2. URČENIE ZAMESTNANCOV A PROSTRIEDKOV, S KTORÝCH POMOCOU SA BUDE 

EVAKUÁCIA VYKONÁVAŤ 

Na evakuácii sa budú podieľat' určeni zamestnanci príslušného objektu, ktorých určí príslušný 
zodpovedný vedúci pracovník. Evakuácia bude riadená pomocou telefónov. V budove je 
inštalovaná zvuková a svetelná signalizácia na vyhlásenie požiarneho poplachu ( sirény 
a zábleskové svietidlá) . Evakuácia materiálov sa bude vykonávat' fyzickým alebo mechanickým 
odsunom. 

Pri evakuácii materiálu je potrebné dodržal' nasledujúce poradie: 
tlakové nádoby a horľavé kvapaliny 
dôležitú dokumentáciu spoločnosti 
elektroniku a zariadenia veľkej hodnoty 
uskladnené hotové výrobky 

3. URČENIE SPÔSOBU EVAKUÁCIE A CIEST NA EVAKUÁCIU 

Po vyhláseni požiarneho poplachu sa od všetkých zamestnancova osôb vyžaduje , aby 
organizovane v určenom smere únikových ciest opustili postihnuté resp. ohrozené priestory. 
Evakuácia sa bude vykonával' podľa rozhodnutia veliteľa zásahovej hasičskej jednotky. 

4 . URČENIE MIESTA, NA KTOROM SA EVAKUOVANÉ OSOBY BUDÚ SÚSTREĎOVAŤ A 

URČENIE ZODPOVEDNÉHO ZAMESTNANCA, KTORÝ VYKONÁ KONTROLU POČTU 
EVAKUOVANÝCH OSÔB 

Evakuované osoby a materiál sa sústredia na určenom voľnom priestranstve v bezpečnej 
vzdialenosti od ohrozeného objektu ( spevnená betónová plocha pred objektom ). Po evakuácii 
všetkých zamestnancova osôb z postihnutého a ohrozeného priestoru vykoná zodpovedný 
určený zamestnanec kontrolu početného stavu evakuovaných a v pripade chýbajúcich osôb túto 
skutočnosI' oznámi veliteľovi zásahovej hasičskej jednotky. 

5. SPÔSOB ZABEZPEČENIA POSKYTNUTIA PRVEJ ZDRAVOTNEJ POMOCI ZRANENÝM 

OSOBÁM 

Poskytnutie prvej zdravotnej pomoci . ošetrenie zranených osôb vykonajú prítomní 
zamestnanci a súčasne zabezpečia privolanie rýchlej zdravotnej pohotovosti na I. č. 155. 
Správca príslušného objektu je povinný zabezpečit' lekárničku ktorá je v objekte na dostupnom 
mieste s označenim jej umiestnenia. 

Vypracoval: Jaroslav Čelk6 
technik pa 

V Púchove 27.08.2014 

Schválil : Mgr. Michal Pobežal 
Úsek R laSM 



Príloha č.3 

Matador - Bojnická 3, 831 04 BRATISLAVA 

Varovné signály pre prípad ohrozenia 

Varovanie obyvatel'stva sa vykonáva varovnými signálmi a signálom koniec ohrozenia. 

a) "VŠEOBECNÉ OHROZENIE" - dvojminútový kolísavý tón sirény 

Vyhlasuje sa pri vzniku mimoriadnej udalosti ako aj pri možnosti rozšírenia 
následkov mimoriadnej udalosti. 

b) "OHROZENIE VODOU" - šesťminútový stály tón sirény 

Vyhlasuje sa pri ohrození ničivými účinkami vody. 

c) "KONIEC OHROZENIA"- dvojminútový stály tón sirény 

Vyhlasuje sa bez opakovania. 

VAROVNÉ SIGNÁLY sa následne dopÍňajú hovorenou informáciou prostredníctvom 
hromadných informačných prostriedkov. 

Púchov, 27.08.2014 

Spracoval: Jaroslav Celko - technik PO 

Schválil: Mgr. Michal Pobežal , Úsek R laSM 
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