
Zmluva 
o nájme školiacej miestnosti 

uzatvorená v zmysle § 3 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v 
znení neskorších predpisov . 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 
Študentská 2, 911 50 Trenčín 
IČO : 31118259 
DIČ : 2021376368 ^ 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu: 7000065420/8180 

V zastúpená doc. Ing. Jozef Habánik, rektor TnUAD 

( ďalej len prenajímateľ) 
AGILOR, s.r.o., Panenská 24, 811 03 Bratislava 
IČO: 45 904 341 
IČ DPH: SK2023128547 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
Číslo účtu: 2928867241/1100 
V zastúpení: Ing. Vladimírom Pekárom, konateľom 

( ďalej len nájomca) 

uzatvárajú túto zmluvu o nájme nebytových priestorov : 

ČI. I. 
1. Prenajímateľ je vlastník nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v Trenčíne Študentská 2, 911 50. 

ČI. II. 
1. Prenajímateľ prenajíma a nájomca berie do nájmu PC učebňu č. 303 s požadovaným 

technickým vybavením, uvedený v ČI. I. tejto zmluvy. 
2. Miestnosť PC učebne sa prenajíma za účelom konania školení v rámci národného 

projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím 
elektronického testovania", kód ITMS: 26110130546 (ďalej len „projekt vzdelávania"). 

ČI. III. 
1. Nájom sa uzatvára na dobu určitú na dni : 

11.12.2014 
12.12.2014 
18.12.2014, 

v čase 8,00 - 16,30, z toho 8 hodín školenia a prestávka v dobe trvania jednej hodiny, a 
to za podmienky, že bude v dobe nájmu projekt vzdelávania realizovaný. V prípade, ak by 
bol projekt vzdelávania prerušený a/alebo zrušený z akéhokoľvek dôvodu, ktorý nebude 
môcť nájomca ovplyvniť, zmluvné strany sa dohodli, že k realizácii tejto zmluvy nedôjde. 
Túto skutočnosť je nájomca povinný oznámiť prenajímateľovi minimálne 2 pracovné dni 
pred začatím doby nájmu. 

Zmluvné strany 
Prenajímateľ: 

Nájomca: 

i 



ČI. IV. 

1. Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 210,- € s DPH/ deň. 
2. Nájomca uhradí nájomné na účet prenajímateľa vedený v Štátnej pokladnici, na účet 

uvedený v záhlaví tejto zmluvy , najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia faktúry. 

ČI. V. 
1. Nájomca nemôže dať predmet nájmu do podnájmu bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu prenajímateľa. 
2. Prenajímateľ má právo kedykoľvek za prítomnosti zodpovedného zástupcu nájomcu 

vykonať obhliadku predmetu nájmu. 

ČI. VI. 

1. Prenajímateľ sa touto zmluvou zaväzuje umožniť nájomcovi nerušené užívanie 
prenajímanej nehnuteľnosti. 

2. Nájomca zodpovedá za dodržiavanie bezpečnostných, protipožiarnych a hygienických 
predpisov na prenajímanej nehnuteľnosti a zodpovedá za prípadné škody, ktoré by vznikli 
z nedodržania alebo porušenia týchto povinností na predmete nájmu a dá škody odstrániť 
na svoje náklady. 

3. Nájomca je oprávnený nainštalovať na počítače prenajímateľa, ktoré sa nachádzajú v 
predmete nájmu, programové vybavenie pre účely školenia súvisiace s projektom 
vzdelávania s tým, že po skončení nájmu je nájomca povinný predmetné programové 
vybavenie odstrániť na svoje náklady. Po ukončení nájmu je nájomca povinný odovzdať 
predmet nájmu prenajímateľovi v uspokojivom stave s prihliadnutím na bežné 
opotrebenie spojené s účelom nájmu. 

4. Túto zmluvu je možno doplniť alebo meniť iba písomnými dodatkami k tejto zmluve, 
ktoré budú tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť. 

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po 
dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv SR.. 

6. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých 1 obdrží prenajímateľ a 1 nájomca. 
7. Na ostatné vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia 

Občianskeho zákonníka. 
8. Zmluvné strany boli s obsahom tejto zmluvy oboznámené a na znak súhlasu ju 

vlastnoručne podpísali. 

V Trenčíne, dňa: V Bratislave, dňa: 

prenajímateľ nájomca 


