
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH !PRIESTOROV 

uzatvorená v súlade s ustanoveniami zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov 
v znení neskorších predpisova ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení 

1. Článok: ZMLUVNÉ STRANY 

1.1. Prenajímate!' 

AC - RO lO, s. r. o. 
So sídlom: Ružová dolina 10, Bratislava 821 09 
IČO: 44 628 226,IČ DPH : SK 2022764689 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Orlrliel: Sro, Vložka č. : 56751/R 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
Štatutárny orgán : Ing. Gabriela Kuzmová, Ing. Tomáš Hanták - konatelia 
Kontaktná osoba: Ing. Gabriela Kuzmová 
Kontaktv 
Tei.: 
E-mail: kuzmova(a}acrd.sk 
(ďalej len "Prenajímater") 

1.Z. Nájomca 

Úrad pre verejné obstarávanie 
So sídlom: Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24 
IČO: 31 797 903 
DiČ: 2021511008 
Bankové spojenie: 
Štatutárny orgán: 
Kontaktná osoba: 
Kontakty 
Tei.: . 

Štátna pokladnica 
Ing. Zita Táborská· predsedníčka úradu 
Ing. Anna Benčeková - riaditerka odboru ekonomického 

E-mail: anna .bencekova(a)uvo.gov.sk 

(ďalej len "Nájomca") 

(ďalej spolu aj ako "zmluvné strany") 

2. Článok: ÚVODNÉ USTANOVENIA 

Z.l. Prenajímatel' je výlučným vlastníkom budovy Administratívneho centra, so suplsným číslom 606, 
nachádzajúcej sa na ui. Ružová dolina 10 v Bratislave, postavenej na pozemku KN C s parc. č. 9383/4 
v katastrálnom území Nivy, obec Bratislava, m.č. Ružinov zapísaných na LV č. 662, vedenom Okresným 
úradom Bratislava, katastrálny odbor (ďalej len "Budova AC RO"). 

Z.Z. Prenajímatel' vyhlasuje, že je oprávnený poskytnúť Nájomcovi do nájmu nebytové priestory 
nachádzajúce sa v Budove AC RD, ako aj priestory pre parkovanie vozidiel, všetko bližšie špecifikované 
v bode 3.1. 

Z.3. Nakorko Nájomca prejavil záujem o prenájom priestorov v Budove AC RD, dohodli sa zmluvné strany 
po vzájomných rokovaniach na uzavretí tejto Zmluvy o nájme nebytových priestorov (ďalej tiež 

"Zmluva"). 
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3. Článok: PREDMET ZMLUVY 

3.1. Nebytové priestory. Zmluvné strany sa dohodli, že Prenajímateľ prenecháva touto Zmluvou Nájomcovi 

do užívania za odplatu ("Nájomné"), nebytové priestory nachádzajúce sa na časti prízemia Budovy AC 
RO, na 1., 2.,4. a 6. poschodí Budovy AC RO, o celkovej výmere 4 000,36 m', z čoho predstavuje: 

3.1.A výmera kancelárskych priestorov 3138,63 m', 
3.1.B výmera priestorov súvisiacich (t.j. sociálne priestory, chodby a pomocné) 861,73m'. 

Kancelárske priestory (3.1.A) a súvisiace priestory (3.1.B) budú v ďalšom texte Zmluvy označované 

spoločne ako "Nebytové priestory". 

3.2. Spoločné priestory a zariadenia. Spoločné priestory a zariadenia Budovy AC RO je Nájomca oprávnený 
užívať v primeranom rozsahu, pričom sa jedná najmä o vestibul na prízemí, schodisko a výťahy 
v Budove AC RO, za ktorých užívanie sa nájomné neplatí, resp. ich užívanie je zahrnuté v nájomnom 

podra článku 7. tejto Zmluvy. 

3.3. Garáž a parkovisko. Zmluvné strany sa dohodli, že Prenajímater prenecháva touto Zmluvou Nájomcovi 

do užívania za odplatu, vyhradenú časť nebytového priestoru Budovy AC RO, a to v priestoroch garáže 
Budovy AC RO spolu 3 (tri) stojiská označené Č. 029, 029A a 031 (ďalej spolu tiež .. Garážové státia"). 
Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že Prenajímater prenecháva touto Zmluvou Nájomcovi do užívania 
za odplatu, vyhradenú časť parkoviska Budovy AC RO, a to spolu 10 (desať) parkovacích stojísk, a to: 
6 parkovacích miest s označením Č. 2, 9, 11, 12, 20, 20A, na parkovisku Budovy AC RO v priestore 
oddelenom závorou od verejnej komunikácie - parkovisko s označením IIA", so zavedeným režimom 
parkovania s pridelenýmí parkovacími miestami, 
4 parkovacie miesta na parkovisku Budovy AC RO v priestore oddelenom závorou od verejnej 

komunikácie - parkovisko S označením: "B", so zavedeným režimom parkovania s rubovorným 

výberom vorného parkovacieho miesta (ďalej spolu tiež "Parkovacie státia"). 

3.4. Predmet nájmu. Predmetom nájmu podra tejto Zmluvy sú Nebytové priestory (3.1.), Garážové státia 
(3.3.) a Parkovacie státia (3.3.). Predmet nájmu je podrobne špecifikovaný v Prílohe Č. 1 tejto Zmluvy. 

3.5. Bezodplatné vypožičanie nábytku. Zmluvné strany sa dohodli, že odo dňa začatia doby nájmu podra čl. 
6 bod 6.1. tejto zmluvy prenajímater bezodplatne poskytne nájomcovi do výpožičky kancelársky 
nábytok. Odovzdanie a prevzatie kancelárskeho nábytku bude zmluvnými stranami vykonané 
na základe obojstranne podpísa ného odovzdávacieho a preberacieho protokolu, v ktorom bude jeho 

presná špecifikácia. 

3.6. Zmluvné strany sa dohodli, že Prenajímater na svoje náklady uvedie Nebytové priestory do stavu 
požadovaného Nájomcom, ako je bližšie špecifikované v Prílohe Č. 2 tejto Zmluvy. Prenajímater 
pre nechá Nájomcovi do užívania Nebytové priestory v kvalite a so zariadením uvedeným v Prílohe 
Č. 3 • "Štandardy nebytových priestorov" a v Prílohe Č. 4 . " IT a iné technické požiadavky", ktoré 

tvoria neoddeliternú súčasť tejto Zmluvy. 

4. Článok: ÚČEL NÁJMU 

4.1. Užívanie Nebytových priestorov. Nájomca je oprávnený užívať Nebytové priestory na administratívne 
účely v súvislosti s jeho činnosťou. Prípadná zmena účelu podlieha predchádzajúcemu písomnému 
súhlasu Prenajímatera. Nájomca je oprávnený užívať Garážové státia a Parkovacie státia na účely 
odstavenia vozidiel Nájomcu a/alebo návštev Nájomcu. 

4.2. Umiestnenie sídla. Nájomca je oprávnený zapísať si do relevantného registra adresu Budovy AC RO 

ako sídlo Nájomcu. Nájomca je však povinný požiadať o výmaz tohto zápisu po skončení Ooby nájmu 
podľa tejto Zmluvy, a to bez zbytočného odkladu. 
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5. Článok: ODOVZDANIE NEBYTOVÝCH PRIESTOROV/PREDMETU NÁJMU 

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Prenajímater odovzdá Nájomcovi Nebytové priestory v stave spôsobilom 
na dohodnuté užívanie, čisté a vymarované v deň začatia nájmu pod!'a čl. 6. tejto Zmluvy. Prenajímater 
odovzdá Nájomcovi Garážové státia a Parkovacie státia v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie, 
v deň začatia nájmu podra čl. 6. tejto Zmluvy. Termíny odovzdania sú bližšie dohodnuté v čl. 6 tejto 
Zmluvy. 

5.2. Zápisnica o odovzdaní. O odovzdaní Nebytových priestorov a Predmetu nájmu zo strany Prenajímatera 
Nájomcovi podpíšu Zmluvné strany zápisnicu o odovzdaní v deň odovzdania Predmetu nájmu, pričom 
dátum podpísania tejto zápisnice sa považuje za deň vzniku povinnosti platiť Nájomné a úhrady za 
služby podra tejto Zmluvy. Prípadné vady a nedorobky Nebytových priestorov, ktoré nebránia ich 
užívaniu, nie sú dôvodom brániacim odovzdaniu Nebytových priestorov Nájomcovi, pokiaľ sa 
Prenajímater zaviaže na ich odstránenie v dohodnutej lehote. Tieto prípadné vady a nedorobky 
Nebytových priestorov sa uvedú do Zápisnice o odovzdaní, v ktorej sa uvedie aj lehota ich odstránenia 
Prenajímaterom. 

5.3. Krúče. Pri odovzdaní Predmetu nájmu Prenajímater odovzdá Nájomcovi bezodplatne potrebné krúče, 
s tým, že jeden si ponechá pre prípad potreby neodkladného vstupu do Nebytových priestorov, ktorý 
starostlivo uschová v zapečatenej obálke. V prípade zmeny krúča je Nájomca povinný odovzdať 
Prenajímatel'ovi náhradné krúče od dverí označené číslom dverí v zapečatenej obálke. 

6. Článok: DOBA NÁJMU 

6.1. Doba nájmu. Nájom Nebytových priestorov je dohodnutý na dobu 60 (šesťdesiat) mesiacov, ktorá 
začína plynúť odo dňa prevzatia prvej časti Nebytových priestorov Nájomcovi (ďalej len "Doba 
nájmu"), t.j. od 01.12.2016; Zmluvné strany sa zároveň dohodli na nasledovnom časovom 

harmonograme prevzatia príslušných častí Predmetu nájmu: 
6.1.A: prízemie, 6. poschodie, Garážové státia a Parkovacie státia: 01.12.2016, 
6.1.8: 2. poschodie: najneskôr 10.12.2016, 
6.1.C: 1. a 4. poschodie: najneskôr 20.12.2016. 
Pokiar by úpravy príslušných častí Predmetu nájmu umožnili skoršie prevzatie častí uvedených v bode 
6.1.8 a/alebo 6.1.C, Prenajímater vyzve Nájomcu na prevzatie v skoršom termíne, zaslaním e-mailovej 
správy aspoň 2 (dva) dni pred plánovaným termínom. 

6.2. Prolongácia Zmluvy. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že pokiar Nájomca oznámi Prenajímaterovi 
svoj záujem predfžiť túto Zmluvu, a to doručením písomného a podpísaného oznámenia Nájomcu 
o uplatnení práva opcie na prolongáciu Zmluvy, Zmluva sa predlžuje, výlučne o ďalších 60 (šesťdesiat) 
mesiacov, pokiar Nájomca uplatní túto opciu najneskôr 6 (šesť) mesiacov pred uplynutím Doby nájmu, 
ak sa zmluvné strany pred uplynutím Doby nájmu písomne nedohodnú inak. Zmluvné strany zhodne 
vyhlasujú, že opciu na prolongáciu Zmluvy je Nájomca oprávnený využiť jednorázovo, t.j. nie 
opakovane. 

7. Článok: NÁJOMNÉ, PLATOBNÉ PODMIENKY 

7.1. Výška nájomného. Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom nasledovným spôsobom určenia: 

- nájomné za kancelárske priestory (3.l.A) predstavuje: 
- nájomné za súvisiace priestory (3.1.8) predstavuje: 
- nájomné za Garážové státia (3.3) predstavuje: 
- nájomné za Parkovacie státia (3.3) predstavuje: 

Druh priestoru Výmera Počet lC 

vm2 státí v EUR/m2 
/mes. 

Kancelárie I 3138,63 I I 8,90 
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8,90 EUR/m2/mesiac bez DPH, 
2,92 EUR/m2/mesiac bez DPH, 
122,- EUR/státie/mesiac bez DPH, 
40,- EUR/státie/mesiac bez DPH, 

JC státie Cena celkom v 
v EUR/mes. EUR 

27933,81 
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Sociálne priest. 150,38 2,92 439,11 
Chodby 599,38 2,92 1750,19 

Pomocné pries. 111,97 2,92 326,95 

Garážové státie 3 122,00 366,00 

Park. Státie 10 40,00 400,00 
Spolu 4000,36 13 31216,06 

Mesačné nájomné za Predmet nájmu predstavuje spolu 31 216,06 EUR bez OPH. K mesačnému 
nájomnému za Garážové státia a za Parkovacie státia bude pripočítaná OPH v súlade s platnými 
právnymi predpismi. Mesačné nájomné bude v ďalšom texte Zmluvy označované ako nNájomnéll. 

7.2. Vystavenie faktúry a splatnosť. Nájomné bude Nájomca uhrádzať na základe faktúry vystavenej 

Prenajímaterom najneskôr do 10. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, za ktorý sa 
Nájomné platí, so splatnosťou 14 dní odo dňa doručenia faktúry. Ná jomné za prvý mesiac Ooby nájmu 
uhradí Náiomca na základe faktúry vystavenei Prenajímateľom podra skutočného prevzatia oríslušných 

častí Predmetu náimu Dodľa článku 6 bod 6.1. tejto Zmluvy. t. j. vo výške zodpoveda júcej Nm častiam 
Predmetu náimu a tej dobe. počas ktorej Ná jomca v mesiaci December 2016 príslušné časti Predmetu 
ná jmu prevezme podra bodu 6.1. te jto Zmluvy. 

7.3. Spôsob platby. Nájomca sa zaväzuje platiť Nájomné prevodom na účet Prenajímatera uvedený v bode 
1.1. tejto Zmluvy a Nájomné sa považuje za uhradené v deň jeho pripísania na účet Prenajímatera. 

7.4. Úrok z omeškania. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania Nájomcu so zaplatením 
Nájomného, je Prenajímater oprávnený účtovať Nájomcovi úroky z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej 
sumy, a to za každý deň omeškania. 

7.5. Zábezpeka. Zmluvné strany sa dohodli, že Nájomca poukáže po podpise Nájomnej zmluvy na účet 
Prenajímateľa finančnú zábezpeku - kauciu vo výške jednomesačného Nájomného a Úhrady za služby, 
a to do 14 dní odo dňa doručenia faktúry. Prenajímater je povinný vrátiť túto zábezpeku najneskôr do 
30 dní odo dňa ukončenia nájomného vzťahu založeného touto Zmluvou, avšak za predpokladu 
vyrovnania všetkých záväzkov Nájomcu voči Prenajímateľovi, prípadne ak sa zmluvné strany 
nedohodnú inak. V prípade, ak kaucia bude odo dňa uzavretia tejto Zmluvy čiastočne alebo úplne 
spotrebovaná na účely a za podmienok uvedených v tejto Zmluve, Nájomca sa zaväzuje doplniť ju do 
výšky podra prvej vety tohto bodu v lehote do 7-ich dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o jej 
spotrebovaní. Čerpanie kaucie Prenajímaterom je možné v prípade nezaplatenia faktúr, resp. faktúry, 
resp. náhrady škody v lehote riadnej splatnosti a omeškania Nájomcu s úhradou o viac ako 10 (desať) 

dní. 

8. Článok: SLUŽBY PRENAJíMATHA, ÚHRADA ZA SLUŽBY 

8.1. Služby zabezpečované Prenajímaterom. Prenajímate!' sa zaväzuje v súvislosti s nájmom Nebytových 

priestorov zabezpečiť pre Nájomcu nasledovné služby: 
a) dodávku elektrickej energie do Nebytových priestorov, 
b) dodávku tepla Nebytových priestorov, 
c) dodávku teplej vody a studenej pitnej vody v spoločných priestoroch Budovy AC RO, 
d) odtok a likvidáciu odpadovej vody z Budovy AC RO, 
e) odvoz a likvidáciu triedeného odpadu, ktorý sa Nájomca zaväzuje ukladať do kontajnerov 

označených Prenajímateľom, 

f) upratovanie spoločných priestorov Budovy AC RO, 
g) deratizáciu suterénu Budovy AC RO, 
h) plynulú prevádzku a údržbu výťahov v Budove AC RO, 

i) nepretržitú strážnu službu v Budove AC RO, 
j) údržbu a opravy Nebytových priestorov (vrátane zariadenia poskytnutého Prenajímaterom), 
k) údržbu a opravy Spoločných priestorov a zariadení v Budove AC RO, 
I) zimnú službu (odstraňovanie snehu a radu) na pozemku okolo Budovy AC RO, 

m) čistenie komunikácií na pozemku okolo Budovy AC RO, 
n) PO AB a BOZP v spoločných priestoroch Budovy AC RO 

(ďalej len "Služby"). 
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8.2. Úhrada za služby. Za riadne poskytnuté Služby sa Nájomca zaväzuje popri Nájomnom platiť úhradu vo 
výške 2,80 EUR/m'/mesiac výmery Nebytových priestorov t.j . mesačná úhrada za služby predstavuje 
sumu 11 201,00 EUR + DPH (ďalej len "Úhrada za služby"). Úhrada za služby bola dohodnutá ako 
pevná, t.j. paušálna suma, ktorá nepodlieha vyúčtovaniu a nemení sa počas celej Doby nájmu. K sume 
Úhrady za služby bude uplatnená DPH vo výške podra platných právnych predpisov. 

8.3. Analogické použitie ustanoveni o Nájomnom. Úhrada za služby sa platí spolu s Nájomným 
a ustanovenia článku 7. body 7.2. až 7.4. tejto Zmluvy sa vzťahujú na Úhradu za služby obdobne. 

9. Článok: POISTENIE 

9.1. Poistenie Prenajímatera. Prenajímatel" je povinný počas celej Doby nájmu poistiť na vlastné náklady 
Budovu AC RO proti nasledovným poistným rizikám: 
a) zodpovednosť za škodu vzniknutú v súvislosti s vlastníctvom a prevádzkou Budovy AC RO, 
b) požiaru a živelným pohromám, 
c) vandalizmu. 

10. Článok: PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

10.1. Pokojné užívanie. Prenajímater sa zaväzuje zabezpečiť Nájomcovi pokojné a ničím nerušené užívanie 
Nebytových priestorov a Predmetu nájmu. 

10.2. Prístup Nájomcu do Nebytových priestorov. Prenajímater sa zaväzuje umožniť Nájomcovi vstup do 
Nebytových priestorov nepretržite podra nasledovného režimu : v pracovných dňoch od 6.00 hod. do 
22.00 hod., v dňoch pracovného pokoja vstup do budovy od 7.00 do 18.00 hod. Vstup zamestnancov 
Nájomcu do Nebytových priestorov nad rámec uvedený vyššie bude umožnený len na základe 
písomného oznámenia Nájomcu o určení oprávnených osôb s povoleným vstupom nad dohodnutý 
rámec. Bližšie určenie podmienok prístupu a užívania Nebytových priestorov upravuje dokument 
s názvom "Prevádzkový poriadok Nájomcu v Budove AC RO", ktorý bude odsúhlasený Zmluvnými 
stranami najneskôr dňa 01.12.2016. 

10.3. Spôsob užívania. Nájomca je povinný užívať Nebytové priestory a spoločné priestory a zariadenia 
Budovy AC RO v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, normami ako aj 
hygienickými, bezpečnostnými a protipožiarnymi predpismi tak, aby nevznikla škoda a nesmie 
skladovať ani používať látky, postupy a zariadenia poškodzujúce majetok Prenajímatera a životné 
prostredie výparmi, hlukom a vibráciami alebo inak, nad hranicu prípustnú podra príslušných noriem. 
Nájomca je tiež povinný zabezpečiť, aby boli uvedené obmedzenia striktne dodržiavané i 10 strany 
tretích osôb, ktoré sa budú zdržiavať v Nebytových priestoroch pri plnení pokynov Nájomcu alebo 
s jeho vedomím. 

10.4. Dodržiavanie poriadku. Nájomca sa zaväzuje dodržiavať v Budove AC RO poriadok a nerušiť 
ostatných nájomcov užívajúcich iné nebytové priestory v Budove AC RO. Nájomca je povinný 
rešpektovať užívacie práva tretích osôb vo vzťahu k tým priestorom Budovy AC RO ako aj vo vzťahu 
k tým garážovým státiam a parkovacím státiam, ku ktorým Nájomca nemá užívacie právo. 

10.5. Zodpovednosť Prenajímatefa. Prenajímater nezodpovedá za škody spôsobené Nájomcom, jeho 
zamestnancami alebo inými osobami na predmetoch umiestnených v Nebytových priestoroch alebo 
osobám v ňom sa nachádzajúcich. 

10.6. Zodpovednosť Nájomcu. Nájomca je zodpovedný za všetky škody na Nebytových priestoroch a na 
spoločných priestoroch a zariadeniach Budovy AC RO, ktoré spôsobí sám alebo jeho zamestnanci, 
alebo tretie osoby, ktorým Nájomca umožnil prístup do Nebytových priestorov. 

10.7. Vstup Prenajímatera do Nebytových priestorov. Prenajímater alebo ním poverená osoba je počas 
trvania Doby nájmu oprávnená v sprievode tretej osoby vykonať prehliadku Nebytových priestorov 
po dohode s Nájomcom a v sprievode Nájomcom poverenej osoby, najmä z dôvodu kontroly 
zariadení a príslušenstva, zistenia spôsobu užívania Nebytových priestorov, prípravy 
a uskutočňovania prác potrebných pre stavebné úpravy a opravy Nebytových priestorov 

Zmluva o nájme nebytových priestorov strana Č. 5 



a odstránenia akejkoľvek škody a prekážky. Pokiaľ nejde o havarijný stav, Nájomca je povinný na 
požiadanie Prenajímateľa umožniť prehliadku do troch (3) dní od doručenia výzvy Prenajímatera. 
Prenajímateľ sa zaväzuje prehliadky vykonávať tak, aby v čo najmenšej možnej miere obmedzil 
Nájomcu v užívaní Nebytových priestorov. 

10.8. Vstup Prenajímateľa pri haváriách. Nájomca je povinný bezodkladne po vyrozumení Prenajímatera 
alebo ním poverenej osoby o vzniku havárie v predmetnej časti Budovy AC RO, v ktorej sa Nebytové 
priestory nachádzajú, umožniť Prenajímaterovi a zodpovedným osobám prístup k dôležitým 
zariadeniam (rozvodom, elektrine a pod.) tvoriacich súčasť Budovy AC RO. Inak je Prenajímater 
v nevyhnutnom rozsahu oprávnený použiť náhradný krúč. Prenajímater sa zaväzuje v prípadoch 
havárie alebo ak nastane iná skutočnosť, v dôsledku ktorej je potrebný okamžitý vstup Prenajfmateľa 
do priestorov, resp. iná dôležitá skutočnosť, ktorá sa týka Nebytových priestorov a ich užívania, 
okamžite informovať Nájomcu o takejto havárii alebo skutočnosti. 

10.9. Zápisnica o vstupe Prenajfmatera. Zmluvné strany sa dohodli, že o každom vstupe Prenajímatera do 
Nebytových priestorov sa spíše písomný protokol, v ktorom sa uvedie dôvod vstupu, osoby ktoré sa 
ho zúčastnili, dátum a čas začatia a skončenia vstupu, úkony vykonané v Nebytových priestoroch, 
prípadne dôvod, prečo nebol pri vstupe prítomný zástupca Nájomcu a protokol bude podpísaný 
všetkými zúčastnenými osobami. 

10.10. Súčinnosť Nájomcu. Nájomca sa zaväzuje poskytovať Prenajímateľovi potrebnú súčinnosť vrátane 
sprístupnenia Nebytových priestorov pri výkone opráv, úprav a údržby a znášať obmedzenia 
v nájme v rozsahu nevyhnutnom na vykonanie týchto činnosti. V opačnom prípade zodpovedá za 
škodu vzniknutú Prenajímaterovi neposkytnutím uvedenej súčinnosti v potrebnom čase a rozsahu. 

10.11. Opravy a údržba priestorov. Prenajímateľ sa zaväzuje zabezpečiť opravy a údržbu: 
a) opravy a servis spoločných priestorov, zariadení (vrátane technologických zariadení 

a rozvodových sietí) a konštrukčných prvkov Budovy AC RO. V prípade ak nevyhnutnosť takejto 
údržby, opráv alebo servisu preukázaterne vznikne z dôvodu zavinenia Nájomcu, vykoná 
Prenajímater uvedené zásahy na ťarchu Nájomcu (v celosti alebo pomerne, podra miery 
zavinenia). 

b) údržbu, opravy a servis Nebytových priestorov (vrátane všetkých inštalácii, príslušenstva 
a vybavenia umiestneného v Nebytových priestoroch). 

10.12. Oznámenie potreby opráv. Nájomca je povinný oznámiť Prenajímaterovi bez zbytočného odkladu 
potreby opráva doplnenf, ktoré má vykonať Prenajímater. Pri porušení tejto povinnosti zodpovedá 
Nájomca za škodu tým spôsobenú. 

10.13. Zariadenia Nájomcu. Nájomca je oprávnený zabudovať do Nebytových priestorov dodatočné 
technické, zabezpečovacie, interiérové a iné zariadenia (napr. kamerový systém), s tým, že sa túto 
skutočnosť zaväzuje vopred písomne (postačuje e-mail) oznámiť Prenajímaterovi. Pri inštalácii 
zariadení je Nájomca povinný postupovať s odbornou starostlivosťou a v súlade s platnými 
právnymi predpismi. 

10.14. Revízie zariadení Nájomcu. Nájomca je povinný vykonať revízie vlastných elektrických zariadení 
a spotrebičov padľa príslušnej normy s následným bezodkladným odstránením prípadných závad. 
V prípade, ak Nájomca chce vykonať akékol'vek úpravy, zmeny alebo zásahy da vyhradených 
technických zariadení, alebo chce do jestvujúcej elektrickej inštalácie pripojiť ďalší elektrospotrebič 
s príkonom väčším ako jeden kW (okrem rýchlovarnej kanvice, kávovaru, umývačky riadu, 
mikrovinnej rúry a obdobných malých spotrebičov), môže to vykonať len po predchádzajúcom 
písomnom súhlase Prenajímatera. Po ich realizácii je Nájomca povinný odovzdať Prenajímateľovi: 
a) projektovú dokumentáciu, prípadne zakreslenie skutkového vyhotovenia, 
b) doklad o odbornej spôsobilosti osoby (fyzickej alebo právnickej osoby), ktorá predmetné práce 

vykonala, 
c) revíznu správu. 
Pokiar túto dokumentáciu Nájomca neodovzdá, je povinný uviesť prenajaté Nebytové priestory do 
pôvodného stavu. 
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10.15. Podnájom. Nájomca nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímatera 
prenechať Nebytové priestory alebo ich časť do podnájmu či iného užívania ďalším fyzickým alebo 
právnickým osobám. Nájomca nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Prenajímateľa prenechať Garážové státia a/alebo Parkovacie státia do podnájmu či iného užívania 
ďalším fyzickým alebo právnickým osobám; tým nie je dotknuté právo Nájomcu využivať 

Parkovacie státia a/alebo Garážové státia pre potreby svojich zamestnancova/alebo návštev. Po 
skončení tejto Zmluvy sa Nájomca zaväzuje zabezpečiť výmaz adresy Budovy AC RD ako sídla 
zapísaného v príslušnom registri, a to tak, aby sídlo zaniklo ku dňu skončenia Doby nájmu. 
V prípade porušenia tejto povinnosti sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu 3D,' EUR za každý deň 
omeškania. 

10.16. BOZP a PO. Nájomca je povinný a zodpovedá za dodržiavanie potrebných opatrení na zachovanie 
bezpečnosti a ochrany zdravia osôb, ktoré sa v čase trvania tejto Zmluvy budú nachádzať 

v Nebytových priestoroch, ako aj opatrení na ochranu majetku nachádzajúceho sa v Nebytových 
priestoroch. Nájomca zodpovedá v plnom rozsahu za proti požiarnu ochranu prenajatých 
Nebytových priestorov a zaväzuje sa vykonať všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku 
požiaru alebo inej havárie. Nájomca je zodpovedný za nedodržanie záväzkov, ktoré mu ukladajú 
všeobecne záväzné právne predpisy. Pre odstránenie pochybností Požiarnu ochranu v Budove AC 
RD ako celku zabezpečuje Prenajímater. 

10.17. Úpravy Nájomcu. Po prevzatí Nebytových priestorov moze Nájomca vykonávať zmeny 
v Nebytových priestoroch, najmä stavebné a ,ne upravy (interiérové úpravy . fit out), len 
s predchádzajúcim písomným súhlasom Prenajímatera. 

10.18. Logo Nájomcu. Pre označenie obchodného mena/názvu Nájomcu sa predpokladá umiestnenie 
informačnej tabule Nájomcu pri vstupe do Budovy AC RD a na recepcii. Za týmto účelom sa 
Nájomca zaväzuje odovzdať Prenajímaterovi na odsúhlasenie do 30 dní odo dňa podpisu tejto 
Zmluvy v elektronickej podobe manuál loga (logo, logotyp písma, farba, atď.) v dohodnutom, inak 
obvyklom formáte. Nájomca je oprávnený označiť svojím logom aj Nebytové priestory. 

10.19. Zmluvná pokuta za porušenie Zmluvy. Ak ktorákorvek zmluvná strana porušuje podmienky tejto 
Zmluvy a neodstráni toto porušenie ani v dodatočnej 15 dňovej lehote po predchádzajúcom 
písomnom upozornení druhou zmluvnou stranou a zároveň ak sa na dané porušenie nevzťahuje iná 
sankcia podl'a tejto Zmluvy (napr. úroky z omeškania). je poškodená zmluvná strana oprávnená 
žiadať od druhej zmluvnej strany zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z mesačného Nájomného, a to za 
každý deň porušovania podmienky tejto Zmluvy. 

11. Článok: SKONČENIE NÁJMU 

11.1. Spôsoby skončenia. Nájom Nebytových priestorov podl'a tejto Zmluvy zaniká: 
a) uplynutím Doby nájmu, 
b) písomnou dohodou zmluvných strán, 
c) zánikom Nebytových priestorov, resp. Predmetom nájmu, 
d) zánikom Nájomcu, 
e) výpoveďou niektorej zo zmluvných strán v zmysle príslušných ustanovení zákona Č. 116/1990 Zb. 

o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, pričom výpovedná doba 
je 3 (tri) mesiace a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 
výpoveď druhej strane doručená, 

f) odstúpením niektorou zo zmluvných strán v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho 

zákonníka. 

11.2. Vypratanie Predmetu nájmu a Nebytových priestorov po skončení nájmu. V prípade skončenia 
nájomného vzťahu založeného touto Zmluvou je Nájomca povinný vypratať Predmet 
nájmu/Nebytové priestory do 2 (dvoch) dni od posledného dňa Doby nájmu a uviesť Nebytové 
priestory do stavu zodpovedajúceho stavu pri ich odovzdaní do užívania Nájomcovi. O vrátení 
Predmetu nájmu/Nebytových priestorov spíšu zmluvné strany protokol. Nájomca je povinný do 
30 dní po skončení nájmu nahradiť Prenajímaterovi všetky škody, ktoré mu spôsobil. V prípade, 
ak bude Nájomca v omeškani s vrátením Nebytových priestorov, môže Prenajímater od Nájomcu 
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požadovať zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku denného nájomného, a to za každý deň 

omeškania. 

12. Článok: DÔVERNÉ INFORMÁCIE 

12.1. Dôvernosť informácii. Informácie, ktoré si zmluvné strany poskytnú počas trvania Zmluvy, sú 
dôvernými informáciami bez ohradu na to, či takéto záležitosti, informácie, údaje alebo 
komunikácia sú obchodného, marketingového, finančného, organizačného, technického alebo 
bezpečnostného charakteru a či sa tejto Zmluvy týkajú priamo alebo nepriamo. 

12.2. Povinnosť mlčanlivosti. Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany nevyužijú pre seba a/alebo pre 

tretie osoby, neposkytnú tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k dôverným 
informáciám. Za tretie osoby sa nepokladajú členovia orgánov strán, audítori alebo právni 
poradcovia zmluvných strán, ktorí sú ohradne im sprístupnených informácií viazaní povinnosťou 

mlčanlivosti na základe Príslušných právnych predpisov. Záväzok zmluvných strán obsiahnutý 
v tomto článku nezaniká ani po ukončení účinnosti tejto Zmluvy. Za porušenie povinnosti 
zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách podra tohto článku tejto Zmluvy sa nepokladá 
použitie potrebných Dôverných informácií v prípadoch súdnych, rozhodcovských, správnych 
alebo iných konaniach. Ustanovenie bodu 13.1. týmto nie je dotknuté. 

13. Článok: ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

13.1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

B.2. Táto Zmluva je vypracovaná v 3 rovnopisoch v slovenskom jazyku, pričom Prenajímateľ obdrží 
jeden rovnopis a Nájomca dva rovnopisy. 

B.3.Za účelom odstránenia prípadných pochybností v doručovaní sa zmluvné strany dohodli, že 
písomnosť ktorejkorvek zo zmluvných strán sa považuje za doručenú druhej zmluvnej strane 
najneskôr v piaty deň odo dňa jej odoslania jednou zo zmluvných strán na adresu druhej 
zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy aj vtedy, ak sa písomnosť vráti späť odosielaterovi 

ako adresátom neprevzatá, resp. nedoručiterná. 

13.4. V prípade akéhokorvek nedorozumenia, sporu alebo sporného nároku sa obe strany zaväzujú 
riešiť ich prednostne rokovaním o vzájomnej dohode. 

13.5. Túto Zmluvu možno meniť a dopfňať len písomne, a to na základe dohody zmluvných strán 
vyhotovenej vo forme datovaného a črslovaného dodatku podpísaného obidvoma zmluvnými 

stranami. 

13.6. Pokiar v tejto Zmluve nie je uvedené inak, akákorvek zmluvná pokuta stanovená za porušenie 

povinnosti niektorej zmluvnej strany sa nedotýka nároku druhej strany na náhradu škody 
spôsobenej daným porušením, avšak len v rozsahu prevyšujúcom zmluvnú pokutu . 

13.7. V prípade, že akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným, neúčinným 
a/alebo nevykonaterným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť 

ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiar to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov 
samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po 
tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné, neúčinné a/alebo 
nevykonaterné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo 

najväčšej miere zodpovedať vôli zmluvných strán v čase uzatvorenia tejto Zmluvy. 
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B.S.Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a ten 
predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôru zbavenú akéhokorvek omylu. Svoje prejavy vôle 
obsiahnuté v tejto Zmluve zmluvné strany považujú za určité a zrozumiterné, vyjadrené nie 
v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvným stranám nie je známa žiadna 
okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení tejto Zmluvy. Zmluvné strany 
na znak svojho súhlasu s obsahom tejto zmluvy túto zmluvu podpísali. 

Prílohy: 
1 - Vymedzenie Predmetu nájmu podľa druhu plochy 5 podrobnou špecifikáciou priestorov, 
2 - Pôdorysy Nebytových priestorov, 
3 - Štandard Nebytových priestorov, 
4 - IT a iné technické požiadavky na Nebytové priestory, 
5 - Ust vlastníctva č. 662, 

6 - Výpis z Obchodného registra Prenajímateľa 

Prenajímater: 

. . it, /0 
V Bratislave, dna: ................ .. 

Zmluva o nájme nebytových priestorov 

Nájomca: 

V Bratislave, dňa : -k;::.&,.:.,1d.6' ------. 

-------
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Príloha Č. 1 k Nájomnej zmluve 

Miestnosť číslo Výmera v m2 Charakter miestnosti 

31 15.67 Kancelárske priestory 

32 17.69 Kancelárske priestory 

33 18.93 Kancelárske priestory 
34 18,76 Kancelárske priestory 

35 138.41 Kancelárske priestory 
40 18.67 Kancelárske priestory 
41 27, 72 Kancelárske priestory 

42 9.01 Kancelárske priestory 
43 27,17 Kancelárske priestory 

95 25,7 Chodbové priestory 
Prízemie spolu 317,73 

Miestnosť číslo Výmera v m2 Charakter miestnosti 

/07 7,85 Servervvňa 

/08-/09 /8.38 Sociálne prieslOry 
1/0-11/ /8,38 Sociálne priestory 

112A 19.20 Kancelárske priestory 

112 19,20 Kancelárske priestory 

113 19,23 Kancelárske priestory 

114 18.70 Kancelárske priestory 
115 18.63 Kancelárske priestory 

116 19.35 Kancelárske priestory 

117-118-119 57, 15 Kancelárske priestory 
120-121-122 47,16 Kancelárske priestory 

123 28.78 Kancelárske priestory 

124 18,65 Kancelárske priestory 
124A 19.20 Kancelárske priestory 

125 19.20 Kancelárske priestory 

125A 19,11 Kancelárske priestory 

126 19,00 Kancelárske priestory 
127 19.24 Kancelárske priestory 

127A 19.24 Kancelárske priestory 

128 18.75 Kancelárske priesto/y 

129 19,15 Kancelárske priestory 
130 19,27 Kancelárske priestory 

131 19,04 Kancelárske priestory 

132 19.04 Kancelárske priestory 

133 18,59 Kancelárske priestory 

134-135 38,49 Kancelárske priestory 

136 19.30 Kancelárske priestory 

137 38,62 Kancelárske priestory 

138-139 37,88 Kancelárske priestory 

140 19.31 Kancelárske priestory 

141 19,32 Kancelárske priestory 

142-143 37,91 Kancelárske priesto/y 

143A 14,35 Kuchynka 

143B 11,50 Kancelárske priestory 



192- 192A 123,12 Chodbové priestory 

193 19,44 Chodbové priestory 
1. poschodie spolu 918,73 

Miestnosť číslo Výmera v m2 Charakter miestnosti 

2117 8.0n Serverovňa 

lO8-l119 /8.19 Sociá/ne priestory 
21n-21f 18,19 Sociálne pl'ieslOrv 

212 18, 67 Kancelárske priestory 
213 19,04 Kancelárske priestory 

214 19,18 Kancelárske priestory 
214a 18,43 Kancelárske priestory 

215 18,38 Kancelárske priestory 
215a 18,98 Kancelárske priestory 
216 19,26 Kancelárske priestory 

216a 19,22 Kancelárske priestory 

216b 18, 18 Kancelárske priestory 
217 19,05 Kancelárske priestory 

217a 19,10 Kancelárske priestory 
218 19,06 Kancelárske priestory 

218a 19,49 Kancelárske pries/OI y 
219 18,62 Kancelárske priestory 
220 18,44 Kancelárske priestory 
221 19,25 Kancelárske priestory 
221a 18,55 Kancelárske priestory 
221b 18,98 Kancelárske priestory 

222 38,65 Kancelárske priestory 

223 18,53 Kancelárske priestory 
223a 19,16 Kancelárske priestory 

224 19,38 Kancelárske priestOly 

225 19,29 Kancelárske priestory 

225a 18,84 Kancelárske priestory 
226 18,61 Kancelárske priestory 

227a 19, 49 Kancelárske priestory 

227 19,27 Kancelárske priestory 

228 39,20 Kancelárske priestory 

228a 18,40 Kancelárske priestory 
230a 38,56 Kancelárske priestory 

230 19,18 Kancelárske priestory 

231 19,06 Kancelárske priestoYL 

232 19, 24 Kancelárske priestory 

233 18, 42 Kancelárske priestory 

234 /5,22 Kuchynka 

234a ll, 21 Kancelárske priestory 
292 1.f2,56 Cltodbowj priestory 

2.poschodie spolu 916,53 

Miestnosť číslo Výmera v m2 Charakter miestnosti 

407 9,50 Serverovňa 

408-409 19. {JO Sociálne prieslOry 



410-4// 19.00 Sociálne pr;eslory 

412A 19,00 Kancelárske priestory 

412B 19,00 Kancelárske priestOly 

4J3A 19,00 Kancelárske priestory 

413B 19,00 Kancelárske priestory 

414 19,00 Kancelárske priestOly 

415 19,00 Kancelárske priestory 

416A/B 19,00 Kancelárske priestory 

416C 19,00 Kancelárske priestory 

416D 19,00 Kancelárske priestory 

417 19, 00 Kancelárske priestory 

4l7A 19,00 Kancelárske priestory 

418 19,00 Kancelárske priestory 

418A 19,00 Kancelárske priestory 

419 19,00 Kancelárske priestory 

419A 19,00 Kancelárske priestory 

420 19,00 Kancelárske priestory 

420A 19,00 Kancelárske priestory 

421 19,00 Kancelárske priestory 

421A 19,00 Kancelárske priestory 

422 19,00 Kancelárske priestory 

423 19,00 Kancelárske priestory 

424 19,00 Kancelárske priestory 

425 19,00 Kancelárske priestory 

425A 19,00 Kancelárske priestOly 

426 19,00 Kancelárske priestoI)' 

428 57,00 Kancelárske priestory 

429a 19,00 Kancelárske priestory 

429b 19,00 Kancelárske priestOly 

430 19,00 Kancelárske priestory 

432-433 95,00 Kancelárske priestOly 

434 19,00 Kancelárske priestory 

435 19,00 Kuchynka 

436 9, 50 Kancelárske priestory 

-I05ABC 146. OO Chodba 
4,poschodie spolu 925,00 

Miestnosť číslo Výmera vm2 Charakter miestnosti 

607 8.92 Serverowía 

608-609 19.62 Sociálne priestory 

610-611 19.62 Sociálne priestory 

612 18,5 Kancelárske priestory 

613 19,03 Kancelárske priestory 

614 19,29 Kancelárske priestory 

614a 18,5 Kancelárske priestOly 

615a 18,67 Kancelárske priestory 

615 19,12 Kancelárske priestory 

616 19,42 Kancelárske priestOly 

616a 19,05 Kancelárske priestory 

616b 18,02 Kancelárske priestory 



618b 18,32 Kancelárske priestory 

618a 19,36 Kancelárske priestory 

618 19,09 Kancelárske priestory 

619 19,02 Kancelárske priestory 

619a 18,67 Kancelárske priestory 

619b 18,45 Kancelárske priestory 

620 19,3 Kancelárske p riestory 

620a 19,28 Kancelárske priestory 

620b 19,5 Kancelárske priestory 

621 19,5 Kancelárske p riestory 

622 19,05 Kancelárske priestory 

623a 18,19 Kancelárske priestory 

623 19,63 Kancelárske priestory 

623b 19,66 Kancelárske priestory 

624 19,49 Kancelárske priestory 

625 18,83 Kancelárske priestory 

626 19,17 Kancelárske priesto/y 

626a 19,41 Kancelárske priesto/y 

627 19,24 Kancelárske priestory 

627a 19,4 Kancelárske priestory 

628 19,48 Kancelárske priestory 

628a 18,67 Kancelárske priestory 

630a 18,74 Kancelárske priestory 

630 19,21 Kancelárske priestory 

631a 19,45 Kancelárske priestory 

631 19,26 Kancelárske priestory 

631b 19,41 Kancelárske priestory 

632 19,11 Kancelárske priestory 

633 20.46 Kuchynka 

633b 5,7 Pomocné priestory 

692 1-/2.56 Chodbol'é priestory 

6. poschodie spolu 922,37 
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Príloha Č. 3 - ŠTANDARDY NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 

A. KANCELÁRSKE PRIESTORY 

Podlaha: 

Povrchová úprava - štandard (t.j. ak sa Prenajímatel' a Nájomca nedohodnú inak): novo položené 

antistatické uzlíkové polyamidové koberce, s výškou vlákna minimálne 2,3 mm 

Typ, farba: Balsan - Centaure déco, farba Č. 168 (ROl) a/alebo č. 138 (Ocean) 

Soklíky - kobercové lišty 

Nosné stenv a stipy: 

Povrchová úprava nová biela mal'ovka 

Deliace steny a priečky : 

Železobetónové steny - nová biela marovka a/alebo 

Sadrokartónové priečky hr. 100 mm -1 x opláštená (1 x SDK hr. 12,5 mm + CW75 + izolácia + 1 x 

SDK hr. 12,5 mm) (iné hrúbky môžu vyplynúť z požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavby) 

Povrchová úprava nová biela maľovka 

Parapetné dosky: 

Opravené a pokryté linoleom podra štandardu prenajímatera a/alebo doskou z dreva, prípadne 

imitácie dreva s povrchovo u úpravou proti premokaniu 

VVnimko platí pre nasledovné kancelárie na 1. poschodí: 

Dvere: 

o Kancelária č. 116, č. 117/118/119, 120/121/122, č. 123, 124, 124A, 133, 134/135, 136, 

137,138/139,140,141 

o v týchto kanceláriách bude použitá ako povrchová úprava - drevo, prípadne imitácia 

dreva aj s čelným prekrytím radiátorov 

Dvere a kručky bez poškodenia a škrabancov 

Zárubne bez poškodenia 

Vstupné a aj prechodové dvere medzi jednotlivými kanceláriami musia byť tieto dvere 

uzamykaterné 

VVnimka na 1. poschodí - Sklenené, uzamykaterné vstupné chodbové do kancelárskeho priestoru 

vedenia úradu (zvýraznené modrou farbou v prílohe č. 2 "Pôdorysy Nebytových priestorov",. 

Tieniace zariadenia: 

Interiérové tieniace rolety alebo žalúzie 



Chladenie a kúrenie; 

Chladenie pomocou klimatizačnej jednotky s vlastným ovládaním v každej kancelárií 

Kúrenie pomocou teplovodných radiátorov 

Umelé osvetlenie; 

Umelé osvetlenie v každej kancelárií, s intenzitou osvetlenia min. 500 luxov. 

Podhrady; 

V kanceláriách č. 120/121/122, 137, 138/139 sadrokartónové podhrady podra špecifikácie 

nájomcu 

Zásuvky; 

Minimálny počet na štandardnú kanceláriu; 4x dátová zásuvka (RJ45) a 

4x elektrická zásuvka nov 

VVnimka olatí pre nasledovné kancelárie; 

kancelária č. 43 - minimálny počet 8x dátová zásuvka (RJ45) a 8x elektrická zásuvka nov 

kancelária č. 117/118/119 - minimálny počet 6x dátová zásuvka (RJ45) a 6x elektrická zásuvka 

(220V) 

kancelária č. 120/121/122 - minimálny počet 8x dátová zásuvka (RJ45) a 8x elektrická zásuvka 

(220V) 

kancelária č. 123 - minimálny počet 4x dátová zásuvka (RJ45) a 8x elektrická zásuvka (nOV) -

z toho min. 4 elektrické zásuvky (220V) v blízkosti prívodu vody 

kancelária č. 134/135 - minimálny počet 8x dátová zásuvka (RJ45) a 8x elektrická zásuvka (220V) 

kancelária č. 137 - minimálny počet 8x dátová zásuvka (RJ45) a 8x elektrická zásuvka (220V) 

kancelária č. 138/139 - minimálny počet 8x dátová zásuvka (RJ45) a 8x elektrická zásuvka (220V) 

kancelária č. 142/143 - minimálny počet 8x dátová zásuvka (RJ45) a 8x elektrická zásuvka (220V) 

kancelária č. 143B - minimálny počet 2x dátová zásuvka (RJ45) a 4x elektrická zásuvka (220V) 

kancelária č. 222 - minimálny počet 8x dátová zásuvka (RJ45) a 8x elektrická zásuvka (nOV) 

kancelária č. 228 - minimálny počet 10x dátová zásuvka (RJ45) a 10x elektrická zásuvka (220V) 

kancelária č. 230a - minimálny počet 10x dátová zásuvka (RJ45) a 10x elektrická zásuvka (220V) 

kancelária č. 234a - minimálny počet 2x dátová zásuvka (RJ45) a 4x elektrická zásuvka (220V 

kancelária č. 428 - minimálny počet 12x dátová zásuvka (RJ4S) a 12x elektrická zásuvka (nOV) 

kancelária č. 432/433 - minimálny počet 14x dátová zásuvka (RJ4S) a 14x elektrická zásuvka 

(220V) 



B. SOCIÁLNE ZARIADENIA 

- budú na každom poschodí okrem iného vybavené aj zásobníkom na skladané papierové utierky pre 

zásobník značky CWS. 

Dvere: 

Dvere a kl'učky bez poškodenia a škrabancov 

Zárubne bez poškodenia 

C. KUCHYNKY 

Podlaha: 

Povrchová úprava - novo položené linoleum podra štandardu budovy, prípadne dlažba alebo 

parkety, ak sa už v priestoroch nachádzajú. 

Nosné steny a strpy: 

Povrchová úprava nová biela mal'ovka 

Deliace steny a priečky: 

Dvere: 

Povrchová úprava nová biela marovka 

Dvere a kručky bez poškodenia a škrabancov 

Zárubne bez poškodenia 

Zásuvky: 

Minimálny počet na kuchynku Sx elektrická zásuvka (nOV) 

Vybudovanie predprípravy na osadenie kuchynských liniek podra špecifikácie Nájomcu, prípadne 

Nájomcom vybraného dodávatel'a kuchynských liniek 



D. ARCHív 

- jedná sa o časť Prízemia, prípadne iné časti jednotlivých poschodí zvýraznené červenou farbou v 

Prílohe Č. 2 "Pôdorysy Nebytových priestorov" 

Podlaha: 

Povrchová úprava - novo položené linoleum podra štandardu budovy 

Nosné steny a stípy: 

Povrchová úprava nová biela maľovka 

Deliace stenv a oriečkv: 

Povrchová úprava nová biela maľovka 

Zásuvky: 

Minimálny počet na miestnosť 4x dátová zásuvka (RJ45) a 4x elektrická zásuvka (220V) 

E. SERVEROVNE 

Podlaha: 

Povrchová úprava - novo položené linoleum podľa štandardu budovy 

Nosné steny a stíov: 

Povrchová úprava nová biela marovka 

Deliace stenyaDriečky: 

Povrchová úprava nová biela maľovka 

Tieniace zariadenia: 

Interiérové tieniace rolety alebo žalúzie, prípade termoizolačná fólia na oknách 

Chladenie: 

Chladenie pomocou klimatizačnej jednotky s vlastným ovládaním 

F. RECEPCIA 

- zásuvky minimálny počet na miestnosť 4x dátová zásuvka (RJ45) a 4x elektrická zásuvka (220V) 



Príloha Č. 4 -IT a iné technické požiadavky 

Štruktúrovaná kabeláž: 

Funkčná štruktúrovaná kabeláž s meracím protokolom minimálne kategórie Se na všetkých 

nájomcom prenajímaných poschodiach, t.j. prízemie, 1., 2., 4. a 6. poschodie, s ukončením 

v serverovni na jednotlivých poschodiach (okrem prízemia, ktoré bude ukončené v serverovni na 

1. poschodí). 

Minimálne požiadavkv na zásuvkv: 

Podľa prílohy Č. 3 - Štandardy nebytových priestorov. 

Serverovňa: 

samostatná, uzamykateľná miestnosť bez prístupu cudzích osôb, vyčistená, so žalúziami na 

oknách, prípadne s termoizolačnými fóliami, do ktorej bude stiahnutá všetka štruktúrovaná 

kabeláž na príslušnom poschodí, s možnosťou zapojenia do ra ck-ov. 

Prepojenie jednotlivých poschodí s optickou kabelážou 

Serverovňa bude na každom Nájomcom prenajatom poschodí, s výnimkou prízemia 

Klimatizačná jednotka do serverovní na každom poschodí. 

Ostatné požiadavkv: 

predpríprava pre dochádzkový terminál - lxRJ4S a lx220V, s predprípravou na umiestnenie lP 

kamery nad terminál-lxRJ4S 

2xFTP umiestnené v podhl'ade nad vchodovými dverami do priestoru nájomcu na každom 

poschodí, aj s dostatočnou rezervou pre potreby montáže vstupného systému a lP kamery 



Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTí 
Okres: Bratislava" 
Obec: BA-m.č. RUŽINOV 
Katastrálne územie: Nivy 

Vytvorené cez katastrálny portál 

Dátum vyhotovenia 21 .09.2016 

Čas vyhotovenia: 12:27:59 

ČiASTOČNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTNíCTVA Č. 662 
CAs t A" MAJETKOVA PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 

9383/ 4 1188 Zastavané plochy a 16 1 
nádvoria 

9383/30 852 Zastavané plochy a 22 1 
nádvoria 

9383/31 72 Ostatné plochy 29 1 
9383/ 32 53 Ostatné plochy 29 1 
9383/ 33 38 Ostatné plochy 29 
9383/34 1484 Zastavané plochy a 22 1 

nádvoria 
9383/35 134 Ostatné plochy 34 1 
9383/36 28 Ostatné plochy 29 1 
9383/37 274 Ostatné plochy 29 1 

Legenda: 
Spôsob využívania pozemku. 

29 ~ Pozemok, na ktorom je okrasná záhrada, uličná a sídlisková zeleň, park a iná funkčná zeleň a lesný pozemok na 
rekreačné a poľovn/cke využívanie 
22 ~ Pozemok, na ktorom je postavená inžínierska stavba ~ cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, porná 
cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti 
16 ~ Pozemok, na ktorom j e postavená nebytová budova označená súpisným číslom 
34 ~ Pozemok, na ktorom je manipulačná a skladová plocha, objekt 8 stavba slúžiaca lesnému hospodárstvu 

Umiestnenie pozemku: 
1 ~ Pozemokje umiestnený v zastavanom územI obce 

Stavby 
Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby 

606 9383/ 4 20 BUDOVA 
Legenda: 
Druh stavby: 

20 - Iná budova 

Kód umiestnenia stavby: 

1 ~ Stavba postavaná na zemskom povrchu 

CASt B: VLASTN/CI A/NÉ o PRÁ. VNENÉ OSOBY 

Druh ch.n. Umiest. stavby 

1 

Por. čislo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné éislo (ltO) a Spoluvlastnícky podiel 
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastnika 

Účastník právneho vzťahu : Vlastník 

1 AC - RD 10, 8.r.O., Ružová dolina 10, Bratislava, PSČ 82109, SR 
IČO: 

Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V-5080/09 zo dňa 23.3.2009. 

čAst C: tARCHY 
Por.č. : 

1 /1 

Záložné právo v prospech Tatra banky, a.s., IČO 00686930 na stavbu s.Č. 606 na pozemku p.č.9383/4 a pozemky 
p.č. 9383/4, 9383/30, 9383/31, 9383/32. 9383/33, 9383/34, 9383/35, 9383/36, 9383/37 podľa V·19986/13 zo dňa 
3.9.2013. 

Informativny výpis 1/2 Údaje platné k: 20.09.201618:00 



Iné údaje: 

1 GP č. 29/07 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

Vysvetlenie: údaje v CASTI C:tARCHY bez uvedenia parcelného čísla alebo poradového čísla vlastnika alebo inej oprávnenej 
osoby sa týkajú v~etkých nehnuteľností a všetkých vlastníkov a iných oprávnených osôb na liste vlastníctva. 

Informatívny výpis 2/2 Údaje platné k: 20.09.201618:00 
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Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I 
Tento výpis má len informatívny charakter a níe je použiteľný pre právne úkony! 

Oddiel: Sro 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

IČO: 

Deň zápisu: 

Právna forma: 

Predmet činnosti: 

Spoločníci: 

Výška vkladu každého 
spoločníka: 

Štatutárny orgán: 

Konanie menom 
spoločnosti: 

AC - RO 10, s. r. o. 

Ružová dolina 10 
Bratislava 821 09 

44628226 

11.02.2009 

Spoločnosť s ručením obmedzeným 

kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému 
spotrebiterovi Imaloobchod! alebo iným prevádzkovatel'om 
živnosti Iverkoobchodl 

prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti 

prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných ako 
základných služieb spojených s prenájmom - obstarávatel'ská 
činnosť 

sprostredkovatarská činnosť v oblasti obchodu 

činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických 
poradcov 

GMO FINANCE, s. r. o. 
Dvory 581 
Púchov 020 01 

GMO FINANCE. s. r. o. 
Vklad: 6 000 EUR Splatené: 6 000 EUR 
Záložné právo: Na základe Zmluvy o záložnom práve na obchodný 
podiel uzatvorenej dňa 08.08. 2013 bolo zriadené záložné právo na 
celý obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veríteľa -
Tatra ~anka, akciová spoločnosť, Hodžovo námestie 3, 811 06 
Bralislava 1, IČO: OO 686 930. 

konatelia 

Ing. Gabriela Kuzmová 
Záborského 15 
Košice 040 01 
Vznik funkcie: 07.04.2009 

Ing. Tomáš Hanták 
Komenského 670/78 
Púchov 020 01 
Vznik funkcie: 06.09.2016 

Za spoločnosť koná a podpisuje každý z menovaných konateľov 
samostatne. 

http://orsr.sk/vypis.asp?lD= 14 7333&SID=2&P=0 

Vložka čislo: 5675118 

(od: 11.02.2009) 

(od: 11 .02.2009) 

(od: 11.02.2009) 

(od: 11.02.2009) 

(od: 11.02.2009) 

(od: 11.02.2009) 

(od: 11.02.2009) 

(od: 11 .02.2009) 

(od: 11 .02.2009) 

(od: 11.02.2009) 

(od: 10.12.2015) 

(od: 10.12.2015) 

(od: 11.02.2009) 

(od: 17.04.2009) 

(od: 13.09.2016) 

(od: 11.02.2009) 

18.10.2016 



Výpis z obchodného registra SR 

Základné imanie: 

Ďal~je právne 
skutočnosti: 

Dátum aktualizácie 
údajov: 

Dátum výpisu: 

6000 EUR Rozsah splatenia: 6000 EUR (od: 11.02.2009) 

Spoločnosť bola založená zakladaterskou listinou zo dňa 2.2.2009 (od: 11.02.2009) 
y zmysle príslušných ustanovoni z. Č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník. 

Rozhodnutie jediného spoločnika zo dňa 07.04.2009. (od: 17.04.2009) 

Rozhodnutie jediného spoločnika zo dňa 15.01.2013 a 30.01.2013. (od: 12.02.2013) 

Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 12.01.2015. (od: 14.01.2015) 

Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 07.08.2015 (od: 12.09.2015) 

17.10.2016 

18.10.2016 

o obchodnom registri SR I Návod na používanie ORI I Naša adresa jg) 
Vyhl'adávanie podl'a : obchodného mena I identifikačného č ís l a 

sídla I spi sovej značky I priezvi ska a mena osoby 

Aktuálne zmeny I Informácie o reg istrových súdoch 
Formuláre na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra 

http://orsr.sklvypis.asp?ID=147333&SID=2&P=0 
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