
   
Nájomná zmluva ÚZ ŠDaJ STU o prenájme pozemku               

                      č. 9702/0002/21      č............/2021 R-STU 

 
uzavretá v zmysle § 8 a nasl. zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom  

verejnoprávnych inštitúcií v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej 
rady  Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení 

zákona  č. 464/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov,  
§ 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov, § 17 a nasl. zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 
doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov  

 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

 

1. Prenajímateľ:  Slovenská technická univerzita v Bratislave 

Sídlo:    Vazovova 5 

812 43 Bratislava  

Štatutárny orgán:  Dr. h. c., prof. h. c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík 

rektor 

 Oprávnený na podpísanie 

 zmluvy:   Mgr. Rastislav Igliar 

poverený výkonom funkcie kvestora 

            Oprávnený rokovať vo veciach 

            technických:   Ing. Peter Krč, riaditeľ ŠD Mladá Garda 

Právna forma: verejnoprávna inštitúcia zriadená na základe zákona 

č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 Bankové spojenie:  Štátna pokladnica  

   Číslo účtu:   7000084015/8180 – úhrada nájomného 

IBAN:    SK66 8180 0000 0070 0008 4015 

BIC:    SPSRSKBA 

 IČO:    00397687 

 DIČ:    2020845255 

 IČ DPH:   SK2020845255 

(ďalej len „prenajímateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

2. Nájomca:   Študentský cech strojárov SjF STUBA 

Sídlo: Námestie slobody 2910/17  

812 31 Bratislava – Staré Mesto 

Právna forma:   Občianske združenie 

Zápis v: evidencii občianskych združení, vedenom Ministerstvom 

vnútra Slovenskej republiky,  pod   č. VVS/1-900/90-9498 

Štatutárny orgán:  Armín Kamhal  

                                                predseda  

 Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a. s. 

Číslo účtu:   2894285453/0200 

IBAN:    SK49 0200 0000 0028 9428 5453 

SWIFT:   SUBASKBX 

IČO:    30 815 975 



DIČ:     2020303945 

 (ďalej len „nájomca“ v príslušnom gramatickom tvare) 

             („prenajímateľ“ a „nájomca“ ďalej spoločne ako „zmluvné strany“ v príslušnom 

 gramatickom tvare) 

 

Zmluvné strany uzatvárajú v zmysle ustanovenia § 663 a nasl.Občianskeho zákonníka, túto 

Zmluvu o prenájme pozemku. 

 

Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, zapísanej na liste vlastníctva č.45,            

pre katastrálne územie Bratislava – Nové Mesto, súpisné číslo III.-3544 na ulici Račianska č.103 

v Bratislave. 

 

Čl. II 

     Predmet a účel nájmu 

 

1. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania pozemok označený ako ostatná plocha 

v areáli  ŠD Mladá Garda, na ulici Račianska č.103 v Bratislave medzi blokmi K a F 

o rozlohe 48 metrov štvorcových. 

2. Celková výmera prenajatej plochy  je 48,00 metrov štvorcových. 

3. Nájomca bude predmetný pozemok využívať ako vonkajšie športové ihrisko                 

pre študentov ubytovaných v ŠD Mladá Garda.  

 

Čl. III 

Doba nájmu 

 

       1.   Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od  01.01.2022  do  31.01.2022. 

2. Nájomca sa zaväzuje najneskôr v posledný deň doby nájmu prenajatý pozemok uvoľniť, 

ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 

Čl. IV 

Nájomné a úhrada za služby 

 

1. Dňom vzniku nájmu je nájomca povinný platiť prenajímateľovi nájomné určené podľa 

bodu 2. tohto Čl. 

2. Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom za 1 meter štvorcový pozemku ročne vo výške           

1,00 € :                                                                    

                                                           

Ročná výška nájomného je 48,00 €                                              

(slovom: štyridsaťosem eur)  

 

Štvrťročná výška nájomného je 12,00 €       

(slovom: dvanásť eur) 

 

3. Nájomné za mesiac január 2022 vo výške 4,00 € bude uhradené  pod variabilným 
symbolom č. ........................., a to najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tejto zmluvy na číslo účtu prenajímateľa uvedeného   v záhlaví tejto zmluvy. 
Peňažný záväzok sa považuje za splnený až po pripísaní platenej sumy na účet 

prenajímateľa.  

4. V zmysle §38 odsek (3) Zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení zmien 

a doplnkov je nájomné od DPH oslobodené. 

5. Nájomné nebude fakturované, Zmluva nahrádza faktúru. 



6. Ak nájomca neuhradí nájomné alebo úhradu   vo výške a v lehote uvedenej v tomto Čl. je 

povinný platiť úrok z omeškania vo výške podľa všeobecne záväzných právnych 

predpisov.. 

 

 

Čl. V 

Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu 

 

1. Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať nájomcovi pozemok v stave spôsobilom na riadne 

užívanie a v tomto stave ho na svoje náklady udržiavať. 

2. Prenajímateľ je povinný umožniť nájomcovi,  užívať pozemok za podmienok 

dohodnutých touto Zmluvou a zabezpečiť mu plný a nerušený výkon prác spojených 

s nájmom. 

3. Prenajímateľ je oprávnený vykonávať stavebné úpravy, alebo iné podstatné zmeny na 

pozemku len so súhlasom nájomcu. To neplatí, ak je prenajímateľ povinný na príkaz 

príslušného orgánu štátnej správy (orgánu samosprávy) vykonať stavebné úpravy alebo 

iné podstatné zmeny na pozemku. V takomto prípade je nájomca povinný vykonanie 

stavebných prác umožniť a strpieť. 

4. Prenajímateľ umožní nájomcovi a študentom, ktorí sú ubytovaní v ŠD Mladá Garda, 

vstup na prenajatý pozemok. 

5. Nájomca sa zaväzuje, že vonkajšie športové ihrisko  bude vybudované odbornou firmou, 

ktorá má oprávnenie na vykonávanie tejto činnosti. 

6. Nájomca doručí prenajímateľovi odborné stanovisko kompetentných inštitúcií 

o prevádzkyschopnosti ihriska.  

7. Nájomca  je povinný užívať pozemok len na účel dohodnutý touto Zmluvou a len         

pre svoje potreby.  

8. Nájomca zabezpečí udržiavanie čistoty na prenajatom pozemku a jeho okolí na vlastné 

náklady. 

9. Nájomca  je povinný zabezpečiť, aby prevádzkovaním činnosti, na ktorú sa pozemok 

prenajal, nebola rušená prevádzka prenajímateľa. 

10. Nájomca nesmie vykonávať stavebné úpravy a iné podstatné zmeny na pozemku, a to ani 

na svoj náklad, bez písomného súhlasu prenajímateľa. 

11. Nájomca nie je oprávnený predmet nájmu prenechať inému do nájmu, podnájmu alebo 

výpožičky. 

12. Nájomca nemá prednostné právo na kúpu predmetu nájmu, nemôže zriadiť naň záložné 

právo ani inak tento majetok zaťažiť. 

13. Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi potrebu tých 

opráv a prác, ktoré má prenajímateľ urobiť a umožniť ich vykonanie, inak zodpovedá     

za škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti vznikne. 

14. Nájomca je povinný riadne a včas platiť nájomné. 

15. Nájomca za činnosti vykonávané na prenajatom pozemku zodpovedá v plnom rozsahu. 

16. Nájomca preberá plnú zodpovednosť za prípadné škody na pozemku prenajímateľa, ktoré 

vzniknú konaním alebo opomenutím nájomcu, študentov,  ako i iných osôb konajúcich 

pre nájomcu. 

17. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca preberá plnú zodpovednosť za prípadné škody   

na hnuteľnom majetku inštalovanom nájomcom na pozemku. 

18. Nájomca je povinný po ukončení nájmu všetky stavebné úpravy , vykonané so súhlasom 

prenajímateľa počas doby nájmu, demontovať a prenajatý pozemok uviesť do pôvodného 

stavu. 

19. Nájomca sa zaväzuje dodržiavať Ubytovací poriadok ŠD. 

 

Čl. VI 

Skončenie nájmu 



 

1. Nájom pozemku skončí uplynutím dojednanej doby. 

2. Pred jej uplynutím môžu účastníci písomne vypovedať Zmluvu z dôvodov uvedených 

v ustanovení § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka.  

3. Zmluvné strany sa dohodli, že dôvodom odstúpenia od Zmluvy, prípadne vypovedania    

zo strany prenajímateľa môžu byť nasledovné skutočnosti: 

ak nájomca nedodrží ustanovenie uvedené v Čl. V bod 5., bod 6. a bod 19. môže sa táto 

skutočnosť považovať za hrubé porušenie tejto Zmluvy. 

Nájomca je uzrozumený s tým, že v prípade okamžitého zrušenia Zmluvy mu môže byť 

zamedzený vstup na prenajatý pozemok. 

4. Na zabezpečenie zaplatenia nájomného sa vzťahuje ustanovenie § 672 Občianskeho 

zákonníka. 

5. Po ukončení doby nájmu je nájomca povinný odovzdať predmetný pozemok vyprataný.     

Ak nájomca túto povinnosť nesplní riadne a včas, je povinný uhradiť prenajímateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 100,- €  za každý začatý týždeň omeškania až do dňa, kedy 

povinnosť splnil. 

6. V prípade, ak má nájomca záujem o predĺženie Zmluvy, túto skutočnosť je povinný 

oznámiť prevádzkovému riaditeľovi ŠD pred uplynutím doby nájmu. 

 

Čl. VII 

Zmluvná pokuta 

 

Za omeškanie s platením nájomného oproti dohodnutej lehote splatnosti je nájomca povinný 

zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % dlžnej  sumy  za každý deň omeškania.  

 
Čl. VIII 

Ostatné dojednania 

1. V súlade s predpismi BOZP nájomca: 

A/ - v súvislosti s prenájmom pozemku nájomca zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie  

všeobecne záväzných, ako aj   osobitných právnych predpisov, t.j. predpisov BOZP – zákon 

NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v úplnom znení, Zákonníka 

práce, nariadení vlády, hygienických a ostatných predpisov, súvisiacich s jeho činnosťou.  

Taktiež, v súvislosti s výkonom jeho činnosti, v rámci ktorej je prenajatý  pozemok prístupný 

iným osobám, prípadne verejnosti, zodpovedá i za bezpečnosť okoloidúcich osôb. K tomu si 

v súlade s § 6, zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

v úplnom znení vypracuje vlastné pravidlá a pokyny (ak je to potrebné). 

B/ -zabezpečí odstránenie nedostatkov v oblasti BOZP na vlastné náklady,  pokiaľ ich 

zapríčinil vlastnou činnosťou alebo ktorých odstránenie  je v jeho kompetencii, pričom môže 

požiadať prenajímateľa o odstránenie týchto nedostatkov za odplatu. 

C/ - je povinný upozorniť prenajímateľa na nedostatky v oblasti BOZP, ktoré zistí a ktorých 

odstránenie je v kompetencii prenajímateľa. 

D/ - v prípade vzniku pracovného alebo iného úrazu je povinný vykonať nahlasovaciu 

povinnosť v zmysle § 17 ods. 5 zákona  NR SR  č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane  

zdravia pri práci v úplnom znení na dotknuté orgány a zabezpečiť povinnosti vyplývajúce pre 

neho z uvedených predpisov. Vznik mimoriadnej udalosti je nájomca povinný bez 

zbytočného odkladu nahlásiť aj prenajímateľovi. 

2. V zmysle § 6 ods. 2 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v úplnom znení  

o ochrane pred požiarmi sa zmluvné strany dohodli na rozdelení plnenia povinnosti  

vyplývajúcich z § 4 a § 5 citovaného zákona nasledovne: 



Nájomca je povinný plniť povinnosti právnických osôb (podnikajúcich fyzických osôb) za 

účelom  zabezpečenia ochrany pred požiarmi (ďalej OPP) v plnom rozsahu ustanovenia 

citovaného zákona v prenajatých priestoroch v zmysle: 

A/ § 4 v rozsahu písm.:  h, i, j, l,     

B/ § 5  v rozsahu písm.: i, j. 

  

3. Nájomca bude rešpektovať odporučenia poverených odborných zamestnancov prenajímateľa 

na odstránenie prípadných zistených nedostatkov v oblasti dodržiavania predpisov BOZP, 

OPP a ďalších súvisiacich predpisov. 

4. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 

5. V zmysle § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka sa prenajímateľ a nájomca dohodli, že táto 

Zmluva nadobúda účinnosť dňom uvedeným v Čl. III. bod 1. tejto Zmluvy ako začiatok doby 

nájmu. V prípade, ak bude táto Zmluva zverejnená  v Centrálnom registri zmlúv vedenom 

Úradom vlády Slovenskej republiky (ďalej len „CRZ“) v deň alebo po dni jej účinnosti          

v zmysle prvej vety tohto bodu platí, že táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim 

po dni jej zverejnenia  v CRZ. 

6. Zmluvu možno meniť iba písomnou formou so súhlasom oboch zmluvných strán. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu pred jej podpisom prečítali, porozumeli jej, že 

bola uzatvorená po vzájomnej dohode a podľa ich slobodnej vôle a nie v tiesni   a za nápadne 

nevýhodných podmienok. Autentickosť tejto Zmluvy potvrdzujú svojimi podpismi. 

8. Táto Zmluva je vyhotovená v 6 exemplároch, z ktorých nájomca obdrží 2 exempláre 

a prenajímateľ 4 exempláre. 

 

 

 

V Bratislave ....................... 

 

 

 

 

 

...................................................    ................................................ 

           za prenajímateľa      za nájomcu  

 

         Mgr. Rastislav Igliar       Armín Kamhal 

poverený výkonom funkcie kvestora                                                   predseda 

                                                                                                 


