
Z M L U V A SNM-BOJ-NZ-2015/2613 
o nájme nebytových priestorov 

 
uzatvorená podľa zák. č. 116/1991 Zb. v platnom znení v súlade s ust. § 663 a nasl.  

zák. č. 40/1964 Zb.  platnom znení a ust.  § 13 zák. č. 278/1993 Z. z. v platnom znení  

 
Čl. I.  

Zmluvné strany 

 

Prenajímateľ:  Slovenská republika (ako vlastník) 
SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM - Múzeum Bojnice (ako  

správca)  
Oprávnené konať na základe Rozhodnutia MK SR č. MK 1062/2002-1 zo dňa 1. 7. 2002 v znení 

Rozhodnutia MK SR o zmene zriaďovacej listiny SNM č. MK 1792/2002-1 zo dňa 23. 12. 2002, 
Rozhodnutia MK SR č. MK- 299/2004-1 zo dňa 25. 3. 2004, Rozhodnutia MK SR o zmene zriaďovacej 

listiny SNM č. MK-3177/2006-110/10859 a č. MK-5631/2006 - 110/21651, Rozhodnutia MK SR č. MK-

1113/2011-10/3940 o zmene a doplnení zriaďovacej listiny SNM zo dňa 29. apríla 2011 a Rozhodnutia 
MK SR č. MK-2045/2014-110/10904 o zmene a doplnení zriaďovacej listiny SNM zo dňa 23. júna 2014. 

 
Sídlom:   Ul. Zámok a okolie č. 1, 972 01 Bojnice 

Štatutárny zástupca: PhDr. PaedDr. Viktor Jasaň, generálny riaditeľ SNM 

Právna forma: príspevková organizácia 
Zastúpené:  Mgr. Jánom Papcom, riaditeľom SNM - Múzea Bojnice na základe  

menovacieho dekrétu GR SNM 
Zamestnanec oprávnený  

konať vo veciach 

realizácie zmluvy: RNDr. Mgr. Kamila Píšová 
IČO:   00164721 

DIČ:    2020603068 
IČ DPH:  SK 2020603068 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo bank. účtu: 7000243688/8180 

Kontakty:  046 / 543 06 33, 543 06 24 

   (ďalej len Prenajímateľ) 
 

Nájomca :    
Zaregistrovaný na:  ALEF FILM & MEDIA 

Právna forma:  s.r.o.   

Štatutárny zástupca: Marian Urban, konateľ  
Sídlo:   Tekovská 7, 821 09 Bratislava   

Bankové spojenie: SBERBANK   
Číslo účtu:  SK58 3100 0000 0040 2002 0090. SK68 3100 0000 0040 2002 0007 

IČO:   35 718 463 
DIČ:   20 20 25 13 32 

IČ DPH:  SK 20 20 25 13 32 

Kontakty:  02/ 20 90 26 48 
                          (ďalej len Nájomca) 

 
 

 

Preambula 
 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a aktuálne. 
Zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by 

mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Sú si vedomé, že pri neoznámení takejto 

skutočnosti budú znášať následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto 
údajov vzniknúť.  

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v plnej miere a prejavujú vôľu 
uzavrieť zmluvu o nájme nebytových priestorov v nasledovnom znení:  

 
Čl. II.  

Predmet zmluvy 

 



2.1. Prenajímateľ, ako správca nehnuteľného majetku štátu, nachádzajúceho sa v katastrálnom 
území Bojnice, na parc. č. 1, LV 676, prenecháva Nájomcovi do dočasného užívania za 

podmienok dojednaných v tejto zmluve nasledovné priestory NKP – Zámku Bojnice (ďalej 
„zámok“):  

 Spálňa 1. poschodie, Modrý salón 1. poschodie, Spálňa 2. poschodie, Schodisko 

Stredného hradu s predsieňou, Plochu pozdĺž prístupovej cesty  (ďalej spolu len 
„predmet nájmu“). 

2.2.   Priestory sú prenajímané v stave a s inventárom, ktorý sa v nich nachádza počas normálnej 
prevádzky múzea, t.j. vrátane zbierkových predmetov, pokiaľ nie je ďalej dohodnuté inak.  

2.3. Každá zmluvná strana zodpovedá výlučne sama za záväzky a právne vzťahy, do ktorých 
vstúpi v súvislosti s touto zmluvou vo vzťahu k iným fyzickým, či právnickým osobám, pokiaľ 

v tejto zmluve nie je dohodnuté inak.   

 
Čl. III.  

Účel nájmu 
 

3.1.  Predmet zmluvy podľa čl. II tejto zmluvy prenecháva Prenajímateľ Nájomcovi za účelom 

prípravy a likvidácie kulís, rekvizít a techniky pre nakrúcanie rozprávkového príbehu, ktorý 
využíva atraktívne autentické historické prostredie pre umocnenie významu filmu (ďalej len 

„akcia“). 

3.2. Nájomca vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že má oprávnenie na vykonávanie 

činností, na ktoré si predmet nájmu prenajal. 

3.3. Výpis z obchodného registra, ako doklad preukazujúci existenciu Nájomcu ako právnickej 

osoby je prílohou č. 1 tejto zmluvy. 

3.4.  Nájomca nie je oprávnený meniť účel nájmu podľa bodu 3.1. tohto článku.  

3.5.  Nájomca sa zaväzuje užívať predmet nájmu výlučne na dohodnutý účel podľa bodu 3.1 

tohto článku, spôsobom a v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve tak, aby nebola 
akýmkoľvek spôsobom narušená alebo obmedzená prevádzka a činnosť Prenajímateľa nad 

dohodnutý rámec a poškodené dobré meno Prenajímateľa. 

  
 

Čl. IV. 
Doba prenájmu 

 

4.1.  Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, t.j. od 24. 8. 2015 do 28. 8. 2015, pričom rozpis doby 
prenájmu jednotlivých priestorov je nasledovný : 

   

Priestor Doba prenájmu 

1. poschodie: SPÁLŇA 

 

 

24.8.2015:  07:00 – 15:00 
s obmedzením prevádzky  

28.8.2015:  01:00 – 05:00 

bez obmedzenia prevádzky 

1. poschodie: MODRÝ SALÓN 

 

27.8.2015: 17:00 – 22:00 

bez obmedzenia prevádzky 

      2.   poschodie: SPÁLŇA 

 
 

24.8.2015: 10:00 – 21:00 
s obmedzením prevádzky  

25./26.8.2015: 17:00 – 06:00 
bez obmedzenia prevádzky 

SCHODISKO S PREDSIEŇOU 
 

27.8. / 28.8.2015: 18:00 - 01:00 

(t.j. do 24 hodín) 
 

PLOCHA POZDĹŽ PRÍSTUPOVEJ CESTY 

 

24.8.2015: 7:00 – 21:00 

25.8./26.8.2015: 17:00 – 06:00  
27.8./28.8.2015: 17:00 – 06:00 

(t.j. do 24 hodín) 

 
4.2.  Doba nájmu pre účely tejto zmluvy sa rozumie doba trvania samotnej akcie. 

 
 

Čl. V.  



Nájomné, úhrada služieb a ušlej tržby 
 

5.1. Nájomné je stanovené v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. v platnom znení, dohodou 
účastníkov zmluvy vo výške 2 880,00 € (slovom dvetisícosemstoosemdesiat Eur), podľa 

cenového výmeru č. 59/2011. Rozpis podľa jednotlivých položiek je uvedený v kalkulácii, 

ktorá je prílohou č. 2 tejto zmluvy. 
5.2. Prevádzkové náklady (dozor, technik, požiarny technik, odborná odinštalácia inventáru 

a zbierkových predmetov a ich opätovná inštalácia, elektrická energia, voda) sú stanovené 
vo výške 822,00 € (slovom Osemstodvadsaťdva Eur), z toho základ bez DPH je 685,00 € a 

20 % DPH je 137,00 €. Rozpis podľa jednotlivých položiek je uvedený v kalkulácii, ktorá je 
prílohou č. 2 tejto zmluvy. 

5.3. Ušlé tržby spojené s uzatvorením časti NKP - Zámok Bojnice  pre účel podľa čl. III bodu 3.1. 

tejto zmluvy boli stanovené na čiastku 822,00 € (slovom Osemstodvadvadsaťdva Eur), 
pričom základom pre ich vyčíslenie je pomerná časť vstupného za príslušné obdobie 

predchádzajúceho roku. 

5.4. Nájomca je povinný uhradiť nájomné, prevádzkové náklady a ušlé tržby 

v celkovej výške 4 524,00 € (slovom Štyritisícpäťstodvadsaťštyri Eur) najneskôr 7 dní 

pred začatím akcie. 

5.5. Nájomné, prevádzkové náklady a ušlé tržby budú uhradené prevodným príkazom na účet 

Prenajímateľa alebo poštovou poukážkou. Pokiaľ nájomca uhradí nájomné, prevádzkové 
náklady a ušlé tržby podľa bodu 5.4. tohto článku bezhotovostne, tieto sa považujú za 

uhradené dňom pripísania na účet Prenajímateľa. Po ukončení akcie prenajímateľ vyhotoví 
nájomcovi daňový doklad podľa platnej legislatívy SR. 

5.6. Neuhradením nájomného v zmysle čl. V, bodov 5.1. až 5.5. vzniká Prenajímateľovi právo na 

okamžité odstúpenie od zmluvy. 
 

Čl. VI.  
Ostatné dojednania 

 

6.1.     Vstup do priestorov 
6.1.1. Prístup do prenajatých priestorov je zabezpečený komunikačným koridorom: 

vstupná brána, I., II., III. a IV. nádvorie. 

6.1.2.   Vstup do priestorov Prenajímateľa je Nájomcovi povolený len v období uvedenom 

v čl. IV., bod 4.1. tejto zmluvy. Vstup mimo tohto času je možný len po 

predchádzajúcom písomnom súhlase zodpovedného zamestnanca Prenajímateľa, 
bez písomného súhlasu vstup umožnený nebude.  

6.1.3. Vozidlá Nájomcu, dovážajúce alebo odvážajúce materiál na akciu, majú v dobe 
prenájmu povolený vjazd do zámku po zahlásení a zapísaní sa na vrátnici múzea až 

na II. nádvorie. Vjazd vozidiel je povolený len za účelom dovozu alebo odvozu 
materiálu a na nevyhnutý čas vyloženia a naloženia materiálu. Potom musia vozidlá 

urýchlene opustiť objekt zámku. Vozidlá Nájomcu, ktoré zostanú po vyložení alebo 

naložení materiálu v objekte zámku, považujú sa za vozidlá parkujúce v objekte 
zámku. Parkovanie v objekte zámku sa považuje za závažné porušenie tejto zmluvy. 

Prenajímateľ je oprávnený skontrolovať náklad vozidiel Nájomcu, ktoré vchádzajú 
do objektu zámku alebo z neho vychádzajú. 

6.1.4. Nájomca je povinný zabezpečiť zreteľné označenie účastníkov akcie pre 

ich identifikovanie. V prípade, že tak neurobí, účastníkom akcie nebude 
umožnený vstup do objektu zámku. Nájomca je tiež povinný na vlastné náklady 

zabezpečiť službu, ktorá bude kontrolovať vstup takto označených osôb do ním 
prenajatých priestorov. 

6.1.5. Účastníkmi akcie sa pre účely tejto zmluvy rozumejú všetky osoby, ktoré sa 
akýmkoľvek spôsobom podieľajú na príprave a realizácii akcie: organizátori, 

pomocný personál a pod. 

 
 

Čl. VII.  
Práva a povinnosti účastníkov zmluvy 

 

7.1. Práva a povinnosti Prenajímateľa : 



7.1.1. Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať Nájomcovi predmet zmluvy v stave spôsobilom 
na dohodnutý účel, t.j. v stave podľa čl. II. bodu 2.2. tejto zmluvy upravenom 

podľa scénosledu. Protokol o odovzdaní priestorov Nájomcovi s uvedením 
ponechaných zbierkových predmetov bude podpísaný po prevzatí jednotlivých 

prenajatých priestorov podľa rozpisu uvedenom v Čl. IV., bode 4.1. Nájomcom 

v prvý deň doby prenájmu. Vzor Protokolu č. 1 o odovzdaní a Protokolu č. 2 vrátení 
zbierkových predmetov tvorí prílohu č. 4 tejto zmluvy.  

7.1.2.   Prenajímateľ ustanovuje zodpovedného zamestnanca Prenajímateľa, ktorým je 
zamestnanec oprávnený konať vo veciach realizácie zmluvy na strane Prenajímateľa 

podľa čl. I. tejto zmluvy, a ktorý počas akcie kontroluje dodržiavanie podmienok 
dohodnutých v zmluve, kontroluje dodržiavanie smerníc o ochrane majetku SNM - 

Múzea Bojnice, kontroluje dodržiavanie smerníc BOZP a smerníc PO a je oprávnený 

podávať Nájomcovi pripomienky zo strany Prenajímateľa, ukladať Nájomcovi 
opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, za účasti ďalších odborne 

spôsobilých zamestnancov Prenajímateľa vykonávajúcich dozor. Títo odborne 
spôsobilí zamestnanci Prenajímateľa, ako aj ďalší zamestnanci Prenajímateľa 

vykonávajúci dozor sú podriadení zodpovednému zamestnancovi Prenajímateľa. 

7.1.3. V prípade porušenia zmluvy zo strany Nájomcu je Nájomca povinný, na základe 
výzvy zodpovedného zamestnanca Prenajímateľa, okamžite urobiť nápravu a svoju 

činnosť uviesť do súladu so zmluvou. Ak tak Nájomca ihneď neurobí, alebo ak 
opakovane porušuje podmienky tejto zmluvy, považuje sa takéto počínanie za 

závažné porušenie zmluvy. 

7.1.4.  V prípade opakovaného závažného porušenia tejto zmluvy alebo ak počínanie 

účastníkov akcie smeruje k spôsobeniu škody na majetku Prenajímateľa, 

zodpovedný zamestnanec Prenajímateľa je povinný zabezpečiť nápravu, pričom je 
oprávnený použiť: výzvu, vykázanie z objektu, predčasné ukončenie akcie, 

privolanie hliadky polície. 
 

 

7.2. Práva a povinnosti Nájomcu : 
7.2.1. Nájomca má právo užívať priestory na dohodnutý účel. Nájomca nesmie použiť 

prenajatý priestor na účely prezentácie politických strán a hnutí a zaväzuje sa 
predchádzať všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a 

ostatným prejavom intolerancie. 

7.2.2. Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu podľa čl. II. tejto zmluvy, ani 
jeho časť do nájmu, podnájmu alebo výpožičky, ani do užívania tretím osobám. Ak 

tak urobí, je táto zmluva neplatná.  

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

záložné právo ani ho inak zaťažiť. 

7.2.4. Nájomca je povinný chrániť predmet nájmu pred poškodením, nadmerným 

opotrebovaním a zničením, neznehodnocovať ho a zabezpečovať celkovú a riadnu 

starostlivosť o predmet nájmu. 

7.2.5. Nájomca je povinný predložiť Prenajímateľovi pred podpisom zmluvy scénosled 

akcie za účelom jeho odsúhlasenia Prenajímateľom. Zmluvu je možné podpísať až 
po písomnom  odsúhlasení scénosledu. Scénosled tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy. 

7.2.6. Scénosled musí obsahovať časový rozpis akcie, zoznam použitej techniky 

a rekvizít. Scénosled tiež musí obsahovať požiadavky Nájomcu na 
presuny, resp. odstránenie inventáru a zbierkových predmetov 

z prenajatých priestorov, ktoré odborne zrealizujú zamestnanci 
Prenajímateľa. 

7.2.7.  Nájomca je povinný určiť vedúceho akcie, t.j. osobu, ktorá je prítomná na 
celej akcii, zodpovedá za dodržiavanie podmienok zmluvy, je oprávnená prijímať 

pripomienky zo strany Prenajímateľa a operatívne ich riešiť. Vedúci akcie je tiež 
oprávnený preberať v mene Nájomcu akékoľvek písomnosti zo strany 

Prenajímateľa. 

7.2.8.  Vedúcim akcie podľa bodu 7.2.7. tohto článku je zamestnanec oprávnený 

konať vo veciach realizácie zmluvy na strane Nájomcu podľa čl. I. tejto 

zmluvy. 



7.2.9.  Neprítomnosť vedúceho akcie počas akcie v priestoroch NKP-Zámok Bojnice, jeho 
nedostupnosť, prípadne neschopnosť operatívne riešiť vzniknuté problémy sa 

pokladá za závažné porušenie tejto zmluvy. 
7.2.10.  Vedúci akcie tiež denne, pred zahájením prác, prekonzultuje denný harmonogram 

prác so zodpovedným zamestnancom Prenajímateľa.  

7.2.11.  Jednotlivé akcie, ktoré nie sú zahrnuté v písomne odsúhlasenom scénoslede sa 
nesmú v inom čase ako je uvedené v scénoslede a v iných priestoroch zámku ako je 

určené v predmete prenájmu realizovať. Prípadné zmeny oproti scénosledu sú 
možné len po písomnom odsúhlasení zodpovedným zamestnancom Prenajímateľa. 

7.2.12. Scénografické prvky, kulisy, výzdoba, technické zariadenia nesmú byť 
inštalované v takom rozsahu, aby potláčali historický charakter 

priestorov, prekrývali zbierkové predmety a pod., pokiaľ nie je dohodnuté 

inak.  

7.2.13. Akékoľvek technické zariadenia, scénografické prvky, rekvizity a pod. 

musia byť umiestnené a zabezpečené tak, aby pri náhodnom posunutí, 
prípadne páde nepoškodili zbierkový predmet vo svojom dosahu. 

7.2.14.  Nájomca nesmie vykonať na predmete nájmu žiadne zmeny nad rámec dohodnutý 

v scénoslede, nesmie manipulovať so žiadnymi zbierkovými predmetmi, ani 
s inventárom. V prípade nutnosti operatívneho odstránenia, resp. premiestnenia 

zbierkového predmetu je potrebné osloviť zodpovedného zamestnanca 
Prenajímateľa, ktorý zabezpečí jeho odborné odstránenie, resp. premiestnenie.  

7.2.15.  Všetky scény rozprávkového príbehu odohrávajúce sa v reprezentačných priestoroch 
zámku musia svojou úrovňou  zodpovedať charakteru a významu prostredia. 

7.2.16.  Nájomca môže použiť prostriedky, na ktoré reagujú senzory v miestnosti, napr. 

suchá para, laser, pyrotechnické efekty a pod. len po písomnom odsúhlasení 
požiarnym technikom a odborným dozorom Prenajímateľa na základe písomne 

predložených certifikátov neškodnosti danej techniky. Zoznam techniky špeciálnych 
efektov je prílohou č. 5 tejto zmluvy.  

7.2.17.  Použitie otvoreného ohňa je možné len po písomnom schválení požiarnym 

technikom a odborným dozorom Prenajímateľa v Zozname techniky špeciálnych 
efektov na základe predložených certifikátov o neškodnosti jeho použitia. Zoznam 

techniky špeciálnych efektov je prílohou č. 5 tejto zmluvy.  

7.2.18.  Nájomca zodpovedá za vysporiadanie všetkých autorských práv súvisiacich s jeho 

činnosťou v zmysle platnej legislatívy. 

7.2.19.  Do objektu NKP-Zámok Bojnice nie je povolené vodiť živé zvieratá, pokiaľ nie je 
v scénoslede dohodnuté inak. 

7.2.20. V celom objekte NKP – Zámok Bojnice platí prísny zákaz fajčenia. Zákaz sa vzťahuje 
na všetky stavby, budovy a priestranstvá v rámci parkanového múru nad hradnou 

priekopou.  

7.2.21.  V areáli NKP - Zámok Bojnice sa nesmie odpaľovať ohňostroj, strieľať z kanóna a 

pod. 

7.2.22.  Nájomca je povinný udržiavať dennú čistotu a poriadok na predmete nájmu 
a prístupových komunikáciách, pokiaľ tieto môžu byť užívaním predmetu nájmu 

podľa tejto zmluvy znečistené a na vlastné náklady odstrániť odpad, ktorý je 
výsledkom jeho činnosti (vrátane činnosti personálu Nájomcu). V prípade, že 

odstránenie odpadu, alebo znečistenia prístupových komunikácií nebude vykonané 

v lehote stanovenej Prenajímateľom, je Prenajímateľ oprávnený vykonať ho 
prostredníctvom tretej osoby a je oprávnený požadovať náhradu všetkých takto 

vynaložených nákladov od Nájomcu.  

7.2.23.  Nájomca je povinný odovzdať predmet nájmu podľa čl. II. tejto zmluvy v takom 

v stave, v akom ho prebral - nepoškodený a priestory upratané. Protokol o vrátení 
priestorov Prenajímateľovi s uvedením vrátených zbierkových predmetov bude 

podpísaný v deň vrátenia jednotlivých prenajatých priestorov podľa rozpisu 

uvedenom v Čl. IV., bode 4.1. Nájomcom v posledný deň doby prenájmu. Vzor 
Protokolu č. 1 o odovzdaní a Protokolu č. 2 vrátení zbierkových predmetov je 

prílohou č. 4 tejto zmluvy.  



7.2.24. Nájomca sa zaväzuje odstrániť z predmetu nájmu na vlastné náklady všetky 
zariadenia a iné hnuteľné veci, ktoré vniesol do priestorov prenájmu. V prípade, že 

tak nevykoná v lehote stanovenej Prenajímateľom, je Prenajímateľ oprávnený 
vykonať ho prostredníctvom tretej osoby a je oprávnený požadovať náhradu 

všetkých takto vynaložených nákladov od Nájomcu.  

7.2.25. Prípadné závady a nedostatky pri odovzdávaní priestorov po ukončení akcie, ako aj 
závady a nedostatky, ktoré sa vyskytli počas akcie, budú zapísané do protokolu o 

odovzdaní a prevzatí priestorov a podpísané vedúcim akcie zo strany Nájomcu 
a zodpovedným zamestnancom Prenajímateľa. 

7.2.26.  Nájomca je povinný o všetkých skutočnostiach vyplývajúcich z tejto zmluvy 
informovať všetkých svojich účastníkov a dodávateľov a v plnej miere za nich 

zodpovedá. 

7.2.27. Nájomca vyhlasuje, že na seba preberá všetky povinnosti vyplývajúce zo všeobecne 
záväzných právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

civilnej obrany a požiarnej ochrany (ďalej len „predpisy BOZP, CO, PO“), je povinný 
tieto predpisy a vnútorné predpisy v objektoch a priestoroch Prenajímateľa 

dodržiavať a plnenie všetkých povinností z nich vyplývajúcich zabezpečiť na vlastné 

náklady. Osobou, ktorá bude zodpovedná za dodržiavanie predpisov BOZP, CO a PO 
Nájomcom je vedúci akcie podľa bodu 7.2.7. tohto článku. Prenajímateľ zabezpečí 

vyškolenie takto určenej osoby, t.j. jej oboznámenie s platnými predpismi BOZP, 
CO, PO. 

7.2.28. Nájomca je povinný počas doby trvania nájmu umožniť Prenajímateľovi vstup do 
prenajatých priestorov za účelom kontroly dodržiavania tejto zmluvy o nájme. 

7.2.29. Prenajímateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za majetok Nájomcu vnesený do 

prenajatých priestorov, rovnako ani za majetok a veci vnesené do priestoru tretími 
osobami, ktorým bol vstup do priestorov predmetu nájmu umožnený Nájomcom. 

7.2.30. Nájomca plne zodpovedá Prenajímateľovi za škodu, ktorá vznikne na predmete 
nájmu prevádzkou, užívaním, ako aj za škodu, ktorú zaviní on sám, či niekto z jeho 

zamestnancov alebo tretia osoba, ktorá sa v predmete nájmu zdržiava v súvislosti                

s činnosťou Nájomcu. V prípade vzniku takejto škody, je Nájomca povinný uhradiť 
Prenajímateľovi skutočnú škodu. Ak však o to Nájomca požiada, Prenajímateľ po 

vzájomnej písomnej dohode môže umožniť Nájomcovi odstrániť škodu uvedením 
predmetu nájmu do pôvodného stavu v zmysle platnej legislatívy (napr. zákona 

o ochrane pamiatkového fondu, zákona o múzeách a galériách).  

7.2.31. Nájomca sa zaväzuje pri realizovaní účelu nájmu podľa čl. III., bodu 3.1. tejto 
zmluvy dodržiavať platné právne predpisy a všeobecne záväzné nariadenia mesta 

Bojnice, a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že v prípade, ak sa na jeho činnosť 
vyžaduje osobitné povolenie orgánu verejnej správy, tak toto povolenie mu bolo 

riadne udelené. 

7.2.32.  Nájomca zodpovedá za všetky škody vzniknuté tretím osobám pri realizácii účelu 

nájmu podľa čl. III., bodu 3.1. tejto zmluvy, bez ohľadu na to, či tieto boli 

vykonané jeho zamestnancami alebo ním poverenými tretími osobami alebo 
subdodávateľmi. 

7.2.33.  Nájomca prehlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že má uzatvorené platné 
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone svojej podnikateľskej 

činnosti, a že v prípade vzniku škody spôsobenej na predmete nájmu poistné 

plnenie poukáže v prospech Prenajímateľa, pričom v prípade, že poistné plnenie 
nepokryje celú náhradu ním spôsobenej škody, zaväzuje sa Prenajímateľovi 

nahradiť vzniknutý rozdiel, a to do 3 dní odo dňa, kedy bol na úhradu vyzvaný 
Prenajímateľom. Poistná zmluva je prílohou č. 6 tejto zmluvy. 

 
 

Čl. VIII 

Skončenie nájmu 
 

8.1. Túto zmluvu o nájme možno pred dohodnutou dobou nájmu skončiť písomnou dohodou 
zmluvných strán.   

8.2. Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak: 



8.2.1. Nájomca užíva predmet nájmu v rozpore s touto zmluvou o nájme, 
8.2.2. Nájomca iným závažným spôsobom poruší ustanovenia tejto zmluvy. 

8.3. Odstúpenie je účinné okamihom doručenia písomného oznámenia o odstúpení 
Prenajímateľa Nájomcovi. Za doručené sa považuje aj také písomné oznámenie, ktoré 

Nájomca odmietol prevziať. 

 
 

Čl. IX.  
Záverečné ustanovenia 

 
9.1.  Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, rozumejú jej a na 

znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

9.2.  Právne vzťahy neupravené vyslovene touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 
zák. č. 116/1990 Zb. v platnom znení, zák. č. 278/1993 Z. z. v platnom znení a zák. č. 

40/1964 Zb. v úplnom znení. 
 Na úseku požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zodpovedá Nájomca 

za predmet nájmu v zmysle všeobecne platných právnych predpisov.  

9.3.  Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomne formou očíslovaných dodatkov, ktoré 
nadobudnú platnosť až ich podpisom oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej 
republiky. 

9.4.  Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží Prenajímateľ a jeden  
Nájomca. Každý exemplár má platnosť originálu. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha 

č. 1 – výpis z obchodného registra Nájomcu a príloha č. 2 – kalkulácia, príloha č. 3 – 

scénosled akcie, príloha č. 4 – Vzor Protokolu č. 1 o odovzdaní a Protokolu č. 2 o vrátení 
zbierkových predmetov, príloha č. 5 – Zoznam techniky špeciálnych efektov, príloha č. 6 – 

Kópia poistnej zmluvy. 

9.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami zmluvných strán 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády 

Slovenskej republiky. 

9.6. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením plného znenia tejto zmluvy v Centrálnom registri 

zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.  
 

 

V Bojniciach dňa ............................. 
 

 
 

 
 

 

...............................................    ............................................... 
Prenajímateľ       Nájomca  

Mgr. Ján Papco        
riaditeľ SNM – Múzea Bojnice      

 

 
 

 
Príloha:  

1. Výpis z obchodného registra nájomcu  
2. Kalkulácia  

3. Scénosled akcie 

4. Vzor Protokolu č. 1 o odovzdaní a Protokolu č. 2 o vrátení zbierkových 
predmetov 

5. Zoznam techniky špeciálnych efektov 
6. Kópia poistnej zmluvy  


