
   Z M L U V A   O   N Á J M E  

 č. 1-99/2022-CPKE-ON  

uzatvorená v zmysle § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) 

a § 13 zákona  Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku  štátu 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 278/1993 Z.z.“)  

(ďalej len „zmluva“) 

 

Zmluvné strany  

                                                                           

Prenajímateľ:  Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra                                          

Slovenskej republiky  
Sídlo:    Pribinova 2 

             812 72 Bratislava   

V zastúpení:    Mgr. Ladislav Eperješi, riaditeľ Centra podpory Košice, na základe    

plnomocenstva č.p.: SL-OPS-2021/001914-214 zo dňa 24. 11. 2021                                      

Adresa doručovania:  Centrum podpory Košice, Kuzmányho 8, 041 02  Košice  

IČO:                      00151866 

DIČ:                             2020571520 

Bankové spojenie:           

IBAN:                               
(ďalej len „prenajímateľ“) 

a 

 

Nájomca:  INGELAND s.r.o.   

     Sídlo:  Opátska 13, Košice  040 18 

     V zastúpení:                  Milan Hegedüš, konateľ 

 IČO:  47 537 566 

     DIČ:  2023942415 

     IČ DPH:                         SK2023942415 

     Bankové spojenie:  

     IBAN:   
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I s dátumom 20. 11. 2013, oddiel: 

Sro, vložka číslo: 34328/V 

 (ďalej len „nájomca“) (ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 

Čl. I 

Predmet zmluvy 

 

1. Slovenská republika je výlučným vlastníkom v spoluvlastníckom podiele 1/1 nehnuteľnosti - 

pozemku parcely registra „C“ parc. č. 2 o výmere 1129 m2 – zastavaná plocha a nádvorie, 

nachádzajúceho sa v obci Hýľov, okres Košice-okolie, v katastrálnom území Hýľov, zapísaného 

v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Košice-okolie na liste vlastníctva číslo 323, 

ktorý je v správe  Ministerstva vnútra SR (ďalej len „predmet nájmu“). 

2. Prenajímateľovi na základe tejto zmluvy vzniká záväzok prenechať nájomcovi do dočasného 

užívania - nájmu za odplatu predmet nájmu uvedený v bode 1. tohto článku tejto zmluvy.  

3. Predmet nájmu je na základe Rozhodnutia o dočasnej prebytočnosti nehnuteľného majetku štátu č.p.: 

CPKE-ON-2022/003715-001 zo dňa 05. 12. 2022 dočasne prebytočným majetkom štátu, pričom sú 

splnené podmienky podľa zákona č. 278/1993 Z.z.. 

4. Na predmete nájmu je postavená stavba - budova, druh stavby „Administratívna  budova“, so 

súpisným číslom 4, zapísaná v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Košice-okolie na 

liste vlastníctva číslo 181, ktorá je vo výlučnom vlastníctve nájomcu (ďalej len „budova“). 

5. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za užívanie predmetu nájmu nájomné podľa čl. III. tejto 

zmluvy. 

6. Nájom sa uskutočňuje v súlade s ustanovením § 13 ods. 5 zákona č. 278/1993 Z.z. 
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 Čl. II 

                                                                    Účel nájmu    

      

 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi predmet nájmu do užívania na podnikateľské účely. 

 

                                                                         Čl. III 

      Výška nájomného, predpokladané prevádzkové náklady  

 

1. Nájomné za predmet nájmu je stanovené v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky             

č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na základe Znaleckého posudku č. 145/2022 

zo dňa 30. 08. 2022, vyhotoveného Ing. Ľudmilou Jurovou, znalcom pre odbor Stavebníctvo, 

odvetvie Pozemné stavby, Oceňovanie nehnuteľností, ev. č. znalca: 912042, vo výške 4.400,- € 

(slovom: štyritisícštyristo eur) /kalendárny rok. Nájomné je oslobodené od dane z pridanej hodnoty 

(DPH) v zmysle § 38 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov. 

2. Nájomca je povinný uhrádzať nájomné mesačne vo výške 366,67 € (slovom: tristošesťdesiatšesť eur 

a šesťdesiatsedem centov)/kalendárny rok, a to vždy k 30. dňu nasledujúceho mesiaca bez potreby 

vystavenia faktúry, bezhotovostným prevodom na účet prenajímateľa č.:                                                                                               

, VS: 178371522. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ je oprávnený jednostranne, bez potreby uzatvorenia 

písomného dodatku k tejto zmluve meniť každoročne k 01. 01. výšku nájomného dohodnutého              

v tejto zmluve o výšku miery inflácie stanovenej Štatistickým úradom SR za bezprostredne 

predchádzajúci kalendárny rok a zverejnenú Štatistickým úradom SR v januári nasledujúceho roka, 

pričom prvýkrát bude uplatnená v roku 2024. Zvýšené nájomné bude nájomcovi písomne oznámené 

najneskôr do šesťdesiatich (60) dní odo dňa doručenia oznámenia o výške inflácie prenajímateľovi 

od Štatistického úradu SR.  

4. V súvislosti s nájmom nevznikajú žiadne predpokladané prevádzkové náklady. 

5. Úhrada nájomného sa považuje za splnenú pripísaním dohodnutej sumy na príslušný bankový účet 

prenajímateľa.   

6. V prípade, že nájomca nezaplatí nájomné riadne a včas, prenajímateľ je oprávnený požadovať od 

nájomcu zaplatenie  úroku z omeškania stanoveného v zmysle § 3 Nariadenia vlády Slovenskej 

republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka 

v znení neskorších predpisov, za každý i začatý deň. 

 

Čl. IV 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Nájomca vyhlasuje, že mu je stav predmetu nájmu známy a v takom stave ho od prenajímateľa 

preberá. 

2. Nájomca je povinný udržiavať predmet nájmu v dobrom stave zodpovedajúcom účelu zmluvy 

a zaväzuje sa priebežne odstraňovať všetky nedostatky. Akékoľvek zmeny na predmete nájmu môže 

nájomca vykonať len s písomným súhlasom prenajímateľa. 

3. Nájomca môže predmet nájmu užívať len v rozsahu uvedenom touto zmluvou a nie je oprávnený ho 

prenechať do nájmu, podnájmu alebo výpožičky inej fyzickej resp. právnickej osobe, alebo inak 

zaťažiť. Ak nájomca prenechá predmet nájmu do nájmu, podnájmu alebo výpožičky, alebo ho inak 

zaťaží, je táto zmluva neplatná. 

4. Nájomca je povinný písomne oznámiť prenajímateľovi predaj budovy uvedenej v čl. I bod 4 tejto 

zmluvy, a to v lehote do 15 (pätnásť) dní po zániku vlastníckeho práva. 

5. Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu užívať len za účelom a za podmienok stanovených touto 

zmluvou. 

Čl. V 

Doba trvania zmluvy a skončenie zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie päť (5) rokov odo dňa nadobudnutia 

účinnosti tejto zmluvy.  



3 

 

2. Táto zmluva sa môže skončiť:            

    a)  uplynutím dohodnutej doby, 

    b)  písomnou dohodou zmluvných strán, 

    c) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Okresného úradu Košice-okolie, katastrálneho 

odboru, o povolení vkladu vlastníckeho práva k predmetu nájmu v prospech nájomcu, 

    d) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Okresného úradu Košice-okolie, katastrálneho 

odboru, o povolení vkladu vlastníckeho práva k budove v prospech tretej osoby, 

    d)  písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez uvedenia dôvodu, pričom zmluvné 

strany sa dohodli, že výpovedná doba je trojmesačná a začína plynúť prvým dňom  mesiaca, ktorý 

nasleduje po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane, v prípade prenajímateľa na 

adresu prenajímateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy ako Adresa doručovania. 

e) písomným odstúpením prenajímateľa od zmluvy. 

3. Prenajímateľ je oprávnený písomne odstúpiť od zmluvy v prípade porušenia podstatných      

povinností nájomcu vyplývajúcich z  tejto zmluvy. Za podstatné porušenia povinností sa považuje 

akékoľvek nesplnenie povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nadobúda 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni doručenia odstúpenia nájomcovi. 

4. V prípade pochybností sa má za to, že výpoveď alebo odstúpenie od zmluvy boli zmluvnej strane 

doručené tretí deň po ich odoslaní ako doporučených zásielok na adresu zmluvnej strany uvedenú 

v záhlaví tejto zmluvy, v prípade prenajímateľa na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy ako Adresa 

doručovania. 

Čl. VI 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva sa môže meniť alebo dopĺňať iba so súhlasom oboch zmluvných strán formou písomných 

očíslovaných dodatkov, ktoré sa po podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou 

tejto zmluvy, ak v zmluve nie je uvedené inak. 

2. Ostatné práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona     

č. 278/1993 Z. z., príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení a ostatnými 

všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jeden (1) 

rovnopisy obdrží nájomca, dva (2) rovnopisy obdrží prenajímateľ a jeden (1) rovnopis zmluvy si 

ponechá Ministerstvo financií SR pre archívne účely. 

4. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom udelenia súhlasu Ministerstvom financií SR a účinnosť dňa 

01. 02. 2023, najskôr však dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 

vedenom Úradom vlády SR. Zmluvu zverejní prenajímateľ a o nadobudnutí účinnosti zmluvy  

bezodkaldne písomne informuje nájomcu. 

5. Táto zmluva je povinne zverejňovaná 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 

neskorších predpisov.  

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, porozumeli jej obsahu               

a uzatvárajú ju vážne, určito, zrozumiteľne, na dôkaz čoho zmluvu vlastnoručne podpisujú. 

 

 

   V Košiciach, dňa                                                                               V Košiciach, dňa 

    

 

 

    Za prenajímateľa:                                                                              Za nájomcu: 

 

 

 

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

            Mgr. Ladislav Eperješi                                                               Milan Hegedüš                                                             

     riaditeľ Centra podpory Košice                                                              konateľ                                                                                   
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