
Zmluva o nájme nebytových priestorov 
 

uzatvorená podľa § 13 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení 

neskorších predpisov . 
 
 

Prenajímateľ: Slovenská republika 
Správca: Úrad priemyselného vlastníctva SR  
 Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica  
Zastúpený:   JUDr. Richard Messinger ,  predseda  
IČO:  30 810 787 
DIČ:  2021105724 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
Číslo účtu:   
 Nájomné:    SK25 8180 0000 0070 0006 0697 

  Prevádzkové náklady:  SK93 8180 0000 0070 0006 0734 
 
 

Nájomca: Branislav Sršeň 
 Rudlovská cesta1639/104 
 974 01  Banská Bystrica 
IČO: 46 471 324 
 
 

 
Čl. I 

Predmet zmluvy 
 
1. Prenajímateľ je podľa listu vlastníctva č. 1843 evidovaného správou katastra: Banská 

Bystrica, okres: Banská Bystrica, katastrálne územie: Radvaň, správcom nehnuteľnosti – 
prevádzkovej  budovy,  súpisné  číslo  1394  nachádzajúcej  sa  na  parcele č.1339 zastavané 
plochy a nádvoria, na ulici  Švermova  č.  43 v Banskej Bystrici (ďalej len “budova 
prenajímateľa”). Budova prenajímateľa je vo vlastníctve Slovenskej republiky. 

 
2. Predmetom tejto zmluvy je nájom nebytového priestoru bufetu, skladu bufetu, skladu výdaja 

jedál a umyvárne riadu (spolu 4 miestnosti) nachádzajúceho sa na prízemí budovy prenajímateľa, 
č. miestností: 89, 94, 95 a 96 o celkovej podlahovej výmere 36,55 m² podľa prílohy č.1. (ďalej len 
“nebytové priestory”). 

 
3. Prenajímateľ prenajíma nájomcovi nebytové priestory za podmienok stanovených touto zmluvou. 

Okrem  nebytových priestorov je nájomca oprávnený užívať spoločné priestory budovy 
prenajímateľa – chodby prístupné  pre  verejnosť,  sociálne  zariadenia,  parkovacie  plochy,  
smetné kontajnery. 

 
4. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu nebytové priestory za účelom prevádzky bufetu 

(predaj jedál, potravinárskych výrobkov a nealkoholických nápojov) pre zamestnancov úradu a 
okolitú verejnosť. 
 

5. Nájomca sa zaväzuje za predmet nájmu platiť nájomné a hradiť prevádzkové náklady. 



Čl. II 
Doba nájmu 

 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu 5 rokov a začína plynúť odo dňa účinnosti tejto zmluvy. 

 
2. Prenajímateľ i nájomca sú oprávnení vypovedať zmluvu písomne z dôvodov uvedených v 

§ 9 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov. Výpovedná doba je tri mesiace a začína plynúť od 1. dňa mesiaca nasledujúceho 
po doručení výpovede. 
 

3. Nájom sa skončí tiež písomnou dohodou zmluvných strán, a to aj bez udania dôvodu. 
 
 
 

Čl. III 
Cena nájmu a spôsob úhrady 

 
1. Výška nájomného sa určuje dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov a je stanovená v súlade s § 13 zákona č. 278/1993 
Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a je nasledovná: 

 
- nájom: 
prenajatá plocha: 36,55 m² 
cena za nájom za jeden m² ročne 60,00 € 
t.j. 36,55 m² x 60 €/m²/ročne 2193,00 €/ročne 
mesačný nájom za celkovú prenajatú plochu  182,75 € 

 
2. Popri dojednanom nájomnom sa nájomca zaväzuje uhrádzať prevádzkové náklady za služby, 

poskytnutie ktorých je spojené s užívaním prenajatých nebytových priestorov o celkovej 
výmere 36,55 m² za príslušný mesiac. Ide o náklady za nasledovné služby: za elektrickú 
energiu, tepelnú energiu, vodné a stočné, zrážky, odvoz a likvidácia odpadu, strážnu službu, 
ktoré predstavujú za ÚPV SR sumu cca 13321,33 € mesačne. 
Za spotrebu vody (vodné a stočné), elektrickú energiu, tepelnú energiu, zrážky, za odvoz a 
likvidáciu odpadu a za strážnu službu sa nájomca zaväzuje hradiť alikvotnú časť 
nákladov  prenajímateľa, zodpovedajúcu  percentuálnemu  podielu plochy prenajatých a 
nájomcom užívaných nebytových priestorov z celkovej plochy 9 112,00 m² priestorov 
prenajímateľa, t. j. 0,40 %.  Prenajímateľ  zašle mesačne faktúru za  uvedené služby 
nájomcovi vyčíslenú vo výške 0,40 % podielu z faktúry t.j. cca 53,29 €, ktorú obdržal od svojich 
dodávateľov, vždy po ukončení príslušného kalendárneho mesiaca – do 10 dní po doručení faktúr 
od dodávateľov. 
Telekomunikačné poplatky budú nájomcovi fakturované v plnej výške podľa výpisov z 
telefónnej ústredne. 

 
3. Prvá platba bude stanovená ako alikvotná čiastka zo sumy platenej za 1 kalendárny mesiac a 

vypočítanej podľa odseku 2 tohto článku za obdobie odo dňa účinnosti tejto zmluvy do 
posledného dňa mesiaca, v ktorom zmluva nadobudla účinnosť. Posledná platba bude 
stanovená ako alikvotná čiastka zo sumy platenej za 1 kalendárny mesiac a vypočítanej podľa 
odseku 2 tohto článku za obdobie od prvého dňa v mesiaci, v ktorom končí táto zmluva do 
posledného dňa platnosti a účinnosti tejto zmluvy. 



4. Spôsob úhrady: 
Nájomné vo výške 182,75 € nájomca uhradí prenajímateľovi formou bankového prevodu na základe 
faktúry, ktorá je splatná 14 dní odo dňa jej vystavenia na účet prenajímateľa č. SK25 8180 0000 0070 0006 
0697. 
Náklady podľa bodu 2. tohto článku nájomca uhradí formou bankového prevodu na základe faktúry, 
ktorá je splatná 14 dní odo dňa jej vystavenia na účet prenajímateľa č. SK93 8180 0000 0070 0006 0734. 
Faktúry vystavuje a nájomcovi doručí prenajímateľ. 

 
5. V prípade omeškania s úhradou nájomného a nákladov podľa čl. III. ods. 2 tejto zmluvy je nájomca 

povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 
 

6. Prenajímateľ si vyhradzuje právo na úpravu výšky nájomného v závislosti od rastu cien  trhového 
nájomného. 

 
 
 

Čl. IV 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Prenajímateľ odovzdáva nájomcovi nebytové priestory v stave spôsobilom na užívanie. 

 
2. Prenajímateľ sa zaväzuje udržiavať prenajaté nebytové priestory v stave spôsobilom na riadne užívanie, 

bude odstraňovať závady a poruchy - mimo obvyklej údržby.  Obvyklou  údržbou  sa  v tomto  prípade  
rozumie  napríklad  výmena  žiaroviek a žiariviek, výmena rozbitých a poškodených častí zariadení 
spôsobených bežnou prevádzkou nájomcu, upratovanie prenajatých nebytových priestorov a podobne. 

 
3. Nájomca je povinný využívať prenajaté nebytové priestory len na účely dohodnuté v čl. I bod 4 tejto 

zmluvy. 
 

4. Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi potrebu opráv, ktoré má 
prenajímateľ urobiť, a umožniť vykonanie týchto opráv – inak nájomca zodpovedá za škodu, ktorá 
nesplnením tejto povinnosti vznikla. Do týchto opráv patria opravy  stavebných  konštrukcií,  opravy  
inštalačných  sietí,  technologických  zariadení a hmotného majetku, ktorý je v správe prenajímateľa. 

 
5. Nájomca sa zaväzuje nezasahovať do inštalačných rozvodov a zariadení v prenajatých nebytových 

priestoroch. 
 

6. Nájomca sa zaväzuje, že bez písomného súhlasu prenajímateľa nevykoná v prevádzke žiadne stavebné 
úpravy. 

 
7. Upratovanie prenajatých nebytových priestorov si zabezpečuje nájomca. 

 
8. Nájomca sa zaväzuje, že neprenechá prenajaté nebytové priestory tretej osobe do užívania.  

 
9. Nájomca sa zaväzuje dodržiavať v prenajatých nebytových priestoroch predpisy bezpečnosti pri práci a 

protipožiarnej ochrany ako aj príslušné vnútorné predpisy prenajímateľa. 
 

10. O odovzdaní a prevzatí prenajatých nebytových priestorov bude  vyhotovený protokol podpísaný obidvoma 
zmluvnými stranami. 

 
 
 
 
 
 
 



Čl. V 
Záverečné ustanovenia 

 
 

1. Obsah tejto zmluvy možno meniť alebo dopĺňať len písomnou formou a so súhlasom oboch zmluvných 
strán. 

 
2. Práva a povinnosti v tejto zmluve neupravené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 

116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákona 
č.278/1993Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov  a ostatných všeobecne záväzných 
právnych predpisov. 

 
3. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých 2 rovnopisy obdrží nájomca, 3 rovnopisy  

obdrží prenajímateľ a 1 rovnopis obdrží Ministerstvo financií SR. 
 
4. Účastníci zmluvy výslovne prehlasujú, že táto zmluva bola uzatvorená podľa ich právnej a slobodnej vôle 

bez ovplyvňovania inými stranami, na dôkaz čoho ju potvrdzujú svojimi podpismi. 
 
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej odsúhlasenia Ministerstvom financií SR a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
 
 
 

      V Banskej Bystrici dňa  
 
 
 
 
            
         Nájomca          Prenajímateľ 
 
 
 

       ............................................ ……................................ 
               Branislav Sršeň                JUDr. Richard Messinger 
 
 



Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa ustanovenia§ 13 ods. 9 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe 
majetku štátu v znení neskorších predpisov 

súhlasí 

s nájmom nebytových priestorov (miestnosti č. 89, 94 - 96) o celkovej výmere 36,55 m2 na prízemí stavby so súp. 
č. 1394 (prevádzková budova), situovanej na pozemku parcela C KN č. 1339, nachádzajúcej sa v katastrálnom 
území Radvaň, obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, vedenej v katastri nehnuteľností katastrálnym 
odborom Okresného úradu Banská Bystrica na liste vlastníctva č . 1843, do odplatného užívania fyzickej osoby -
podnikateľa Branislav Sršeň, miesto podnikania: Rudlovská cesta 1639/104, 974 01 Banská Bystrica, 
IČO: 46 471 324. 

V Bratislave 
K spisu číslo: MF/9559/2018-821 

JUDr. Branislav Pokorný 
riaditeľ 

odboru majetkovoprávneho 


