
                              ZMLUVA O  NÁJME č.2011_MRK_PO_PO_003 

 

                uzavretá podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových 

                           priestorov v platnom znení medzi zmluvnými stranami: 

 

 

 

 

1. Obchodné meno:                      AG Edit s.r.o. 

    Sídlo :                                       Bukurešťská 26, 040 01 Košice 

    Zastúpený:                                Miroslavom Balčákom, konateľ spoločnosti    

    IČO:                                          36 215 783 

    IČ DPH:                                    2021683444 

    Bankové spojenie:                     Tatra banka a.s. 

    Číslo účtu /kód banky/:             2627710531/1100    

    Zapísaný v OR:                         Okresný súd Košice I., odd. Sro vložka č. 13436/V 

  

(ďalej len „prenajímateľ") 

 

 

2. Obchodné meno:                     Metodicko-pedagogické centrum 

    Sídlo:                                       Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava 

    Zastúpený:                               PaedDr.Ivan Pavlov,PhD., generálny riaditeľ 

    IČO:                                         00164348 

    Bankové spojenie:                   Štátna pokladnica 

    Číslo účtu /kód banky:            7000318707/8180  

 

(ďalej len „nájomca") 

 

 

 

                                                           Článok I 

                                              Vyhlásenia zmluvných strán 

 

  1. Zmluvné strany vyhlasujú,  že sú riadne založenými a riadne  prevádzkovanými 

spoločnosťami v súlade s právnymi predpismi SR. 

  2. Zmluvné strany vyhlasujú a potvrdzujú, že sú oprávnené na podpísanie  tejto zmluvy a na 

splnenie práv a povinností z nej vyplývajúcich. 

  3. Každá zo zmluvných strán menuje svojho splnomocneného zástupcu (ďalej  len 

„splnomocnenec"), ktorý je oprávnený uplatňovať zodpovedajúce práva a  povinnosti 

zastúpenej zmluvnej strany a ktorý bude vystupovať ako výlučný  kontaktný partner: 

      

    1. Splnomocnenec prenajímateľa: Miroslav Balčák, ul. Lipová č.1 Prešov, konateľ 

spoločnosti    

     2. Splnomocnenec nájomcu: Ing. Eva Kaduková, manažér projektu MPC .  

V prípade potreby sú zmluvné  strany povinné vzájomne sa písomne informovať o zmene 

svojho splnomocnenca. 

 

Všetky úkony, ktoré sú v súlade s touto zmluvou prípustné alebo  potrebné (ďalej „zásielky"), 

budú vykonané v písomnej forme. Písomnosti  musia byť doručené prenajímateľovi, resp. 



nájomcovi, na meno  splnomocnenca vo forme doporučeného listu na poslednú známu adresu 

zmluvnej  strany. Pokiaľ nebude oznámená zmena adresy, platia pre zmluvné strany  adresy 

uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Za deň doručenia zásielky sa pre účely tejto zmluvy považuje 

aj deň odmietnutia prevzatia písomnosti, ako aj  posledný deň úložnej lehoty na príslušnej 

pošte, aj keď sa adresát s jej  obsahom neoboznámil.Za platné sa považujú aj úkony vykonané 

faxom alebo  e-mailom s tým, že musia byť do troch dní potvrdené písomne. Takýto  

dokument musí byť odoslaný ako doporučená zásielka. 

 

Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto zmluvy na webovej stránke nájomcu v zmysle 

uznesenia vlády SR č. 491/2010. 

 

                                                           Článok II 

                                                    Budova a jej poloha 

 

  1. Prenajímateľ je nájomcom nehnuteľnosti  na ul. Levočská, súpisné číslo 11 nachádzajúcej 

sa v okrese Prešov, obci Prešov, katastrálne územie Prešov, zapísanom na liste vlastníctva 

č.12014,  na parcele č. 3220/3 – servis a skladovacie priestory a na parcele 3220/8 – obchodné 

priestory. 

  2. Nájom sa zriaďuje v budove na vyššie uvedených parcelách na ul. Levočská č.11, o 

zastavanej  ploche 448 m2 ,na prvom nadzemnom podlaží. 

  3. Kolaudačné rozhodnutie umožňujúce užívanie budovy bolo vydané dňa  15.5.1990 pod. č. 

j.333/1990-sa  a nadobudlo právoplatnosť dňa15.6.1990. Budova má pridelené súpisné číslo 

11 a orientačné číslo 11432. 

 

                                                        Článok III 

                                                     Predmet nájmu 

 

  1. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca prijíma od prenajímateľa 

nebytové priestory umiestnené na prvom nadzemnom podlaží budovy o výmere 448 m2  (5 

samostatných kancelárskych priestorov, kuchynky a sociálnych zariadení, dvoch parkovacích 

miest pri budove)  nazývané ďalej spolu „predmet nájmu". Uvedené priestory budú slúžiť po 

dobu 40 mesiacov / od 10/2011 do 1/2015 / ako kancelárske priestory pre 35 osôb zapojených 

do projektu „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných 

rómskych komunít“. 

2. Základné vybavenie tvorí: vybavenie kancelárskym nábytkom ( stoly, stoličky, skrinky pre 

35 osôb, sieťové pripojenie, pripojenie na internet, tlačiareň a kopírka), ktoré budú 

špecifikované v prílohe k preberaciemu protokolu o prevzatí a odovzdaní nebytových 

priestorov. Základné vybavenie je v cene nájmu, ako aj všetky réžie ( voda, teplo, svetlo, 

odvoz  odpadu). 

   3. Prenajímateľ vytvorí v budove spoločný orientačno-informačný systém, ktorý bude 

umiestnený vo vstupnej hale i na jednotlivých poschodiach. 

  

                                                           Článok IV  

                                                          Účel nájmu 

 

  1. Nájomca má právo predmet nájmu -počas trvania zmluvy  užívať výlučne iba na účely: 

kancelárskych priestorov, pričom prenajímateľ alebo iný  subjekt ho nesmie rušiť, s výnimkou 

prípadov dohodnutých v tejto nájomnej zmluve. 

  2. Za splnenie úradných požiadaviek (stavebného povolenia, užívacieho povolenia, 

kolaudačného rozhodnutia, živnostenských, hygienických  a predpisov o odpadoch a pod.), 



vyplývajúcich zo schváleného užívania, je  zodpovedný prenajímateľ. 

 

Nájomca sa zaväzuje v predmete nájmu dodržiavať na úseku požiarnej ochrany povinnosti 

vyplývajúce zo zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších 

predpisov, ako aj z Domového poriadku, pri užívaní postupovať v súlade s touto zmluvou a 

príslušnými právnymi predpismi. Nájomca sa zaväzuje pred začatím a počas prevádzky 

vykonávať všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku požiaru, havárie a iných 

škodových udalostí. 

 

  1.1. Príp. zmeny užívania podľa článku IV bodu 1  si vyžaduje predchádzajúci písomný 

súhlas prenajímateľa. Nevyžaduje sa súhlas prenajímateľa, ak  sa tým nemení spôsob užívania 

predmetu  nájmu, resp. ak to neohrozuje  riadne a bezpečné užívanie budovy ostatnými 

nájomcami. 

  1.2.Nájomca je povinný dohodnutý spôsob užívania predmetu  nájmu dodržiavať nepretržite 

počas celého trvania nájomného vzťahu a   predmet nájmu starostlivo chrániť, udržiavať, 

dostatočne temperovať a  predchádzať poškodeniu vlhkosťou, mrazom a inými nepriaznivými 

vplyvmi. 

  1.3. Vo vzťahu k ostatným nájomcom je nájomca povinný  dodržiavať zásady korektného a 

ohľaduplného prístupu 

  1.4. Nájomca zodpovedá za škody, ktoré príp. vzniknú v predmete nájmu v súvislosti s 

vlastným nasťahovaním sa, skladovaním, používaním  vlastných zariadení, vybavení a vecí. 

Nájomca je povinný konať tak, aby v  predmete nájmu neboli skladované alebo používané 

žiadne nebezpečné  chemikálie, látky alebo materiály, ktoré by mohli v budove spôsobiť 

 nebezpečné alebo škodlivé výpary. 

 

                                                               Článok V 

                                 Prevoditeľnosti  užívacieho práva k predmetu nájmu 

 

   Pokiaľ prenajímateľ  neudelí svoj písomný súhlas, nájomca   nemá právo počas trvania 

tohto vzťahu dať predmet nájmu do užívania tretím osobám. 

 

                                                             Článok VI 

                                          Čas trvania nájomného vzťahu 

 

  1. Podnájomca má právo užívať predmet nájmu odo dňa 01.10.2011. Nájomný vzťah sa 

uzatvára na dobu určitú, a to na 40 mesiacov, t.j. do 31.01.2015. 

  2. Prenajímateľ je povinný odovzdať  nájomcovi predmet  nájmu v termíne do 01.10.2011, 

ktorým dňom sa začína  nájomný vzťah. Za účelom prípravy predmetu nájmu na užívanie   

 (zariaďovanie kancelárií, montážne práce IT technológii a pod.) sa prenajímateľ zaväzuje 

poskytnúť nájomcovi predmetné priestory minimálne 3 pracovné dni pred začiatkom 

nájomného vzťahu, 

   3.Nájomca preberá predmet nájmu do užívania  okamihom jeho odovzdania prenajímateľom 

(ďalej len „prevzatie" ), v stave  akom sa nachádza, ak je spôsobilý na obvyklú prevádzku 

nájomcu. Ak budú pri prevzatí predmetu nájmu zistené príp. drobné nedostatky,  uvedie ich 

nájomca v preberacom protokole. Prenajímateľ zodpovedá v plnom  rozsahu za to, že predmet 

nájmu je v súlade s realizačným projektom. 

   4. Pri odovzdaní predmetu spíšu prenajímateľ a nájomca  protokol, v ktorom okrem príp. 

zistených nedostatkov predmetu nájomnej  zmluvy zaznamenajú stavy meračov jednotlivých 

médií atď. Protokol musí byť   podpísaný obidvoma zmluvnými stranami. Predmet podnájmu 

sa považuje za  riadne prevzatý, v bezvadnom stave vhodnom na používanie podľa tejto 



zmluvy,  ak nájomca príp. zjavné nedostatky neuvedie najneskôr pri prevzatí v   preberacom 

protokole. Nedostatky, ktoré nie sú zjavné, môžu byť nájomcom   písomne oznámené do 

štyroch týždňov od prevzatia. 

  5. Ak v protokole nebudú uvedené žiadne nedostatky a márne uplynie aj 4-týždňová lehota 

na ich oznámenie, má sa za to, že predmet  nájmu bol odovzdaný na užívanie nájomcovi bez 

nedostatkov a nájomca  nemá z toho dôvodu právo na zníženie nájomného alebo na náhradu 

škody, ani právo na výpoveď z tejto zmluvy. To neplatí, ak prenajímateľ zámerne  zamlčal 

nedostatky alebo ak tieto nájomca zistil až po tom, čo predmet  nájmu prevzal a začal užívať a 

oznámil zistené nedostatky bez zbytočného odkladu prenajímateľovi. 

  6. Nedostatky menšieho rozsahu, ktoré ešte existujú v čase  po prevzatí, je prenajímateľ 

povinný odstrániť bez zbytočného odkladu. 

  7. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomný vzťah možno po  uplynutí dojednanej doby nájmu 

predĺžiť na ďalšie obdobie za podmienky, že nájomca minimálne 6 mesiacov pred skončením 

nájmu prenajímateľa o  tomto zámere písomne upovedomí a uzavrie dohodu o predĺžení 

najneskôr 3   mesiace pred uplynutím doby nájmu dohodnutej v bode 1 tohto článku. 

  8. Nájomný vzťah zaniká, ak 

                    1. sa zmluvné strany na tom písomne dohodnú, 

                    2. dôjde k zničeniu predmetu nájmu, 

                    3. ho oprávnená osoba vypovie, 

                    4. uplynie doba nájmu. 

 

                                                             Článok VII 
                                           Skončenie nájomného vzťahu 

 

  1. Prenajímateľ je oprávnený  vypovedať nájomný vzťah okrem v zákonom stanovených 

prípadoch  aj vtedy, ak: 

                          1.1. bolo proti nájomcovi zahájené konkurzné  konanie. Nájomca je povinný   

prenajímateľa informovať o každom súdnom alebo inom konaní zahájenom proti nemu, 

týkajúcom sa jeho statusu ako nájomcu, ktoré by mohlo mať za následok skončenie nájmu 

                          1.2. je nájomca v omeškaní s úhradou  nájomného, prevádzkových a 

vedľajších nákladov, resp. DPH o viac než  jeden (1) mesiac. 

   

2. Nájomca má právo vypovedať nájomný vzťah   pred uplynutím zmluvne dohodnutej doby 

ak: 

                          2.1. sa predmet nájmu bez zavinenia nájomcu  stane nepoužiteľný pre účely 

nájmu a prenajímateľ ani do 15 dní po  prijatí písomnej výzvy nájomcu nezačne riešiť 

odstránenie dôvodu tejto   nepoužiteľnosti a ani do 3 mesiacov od prijatia písomnej výzvy 

dôvod    nepoužiteľnosti predmetu nájmu pre účely nájmu neodstráni, 

                          2.2. prenajímateľ iným závažným spôsobom porušil  zmluvu a ani do 15 dní 

po písomnej výzve  nájomcu nezačal odstraňovať   následky protiprávneho konania resp. 

neprestal porušovať zmluvu. 

                         2.3.nájomca odovzdá prenajaté priestory prenajímateľovi v úplne vypratanom 

a čistom stave (vrátane umytia okien, vytepovania kobercov) a v stave primeranom jeho 

opotrebeniu. 

                       2.4. všetky škody spôsobené nájomcom musia byť ním odstránené uvedením do 

pôvodného stavu 

                       2.5. ak nájomca neodovzdá späť predmet podnájmu podľa článku VII bodu                                                     

2.4. môže prenajímateľ nechať vykonať potrebné práce na  náklady  nájomcu. 

 

                                                          



                                                                ČlánokVIII 

 

            Nájomné, prevádzkové náklady, vedľajšie náklady a platobné podmienky 

 

 

  1. Nájomca je povinný  platiť nájomné, ktoré bolo podľa prieskumu trhu u firmy AG Edit 

s.r.o. Košice najvýhodnejšie a to spolu s DPH :   15 €  za m2   prenajatej plochy vrátane 

vybavenia kancelárií podľa  zadávacích podmienok obstarávateľa a všetkých prevádzkových 

nákladov, čo mesačne predstavuje sumu za 448 m2 : 6 720 € sDPH  

 2. Do prevádzkových nákladov patrí: strážna služba, správa budovy,  servis  kominárske 

služby, deratizácia, údržba a čistenie komunikácii, klimatizácia, kúrenie, spotreba elektrickej 

energie a spotreba vody. 

3. Ak sa po dobu trvania nájomného vzťahu zmenia prevádzkové náklady na údržbu predmetu 

nájmu, je nájomca povinný ich znášať, ak dôvodom takéhoto zvýšenia je zvýšenie 

dodávateľských cien alebo zmena všeobecne záväzných právnych predpisov po vzájomnej 

písomnej dohode a predložení prenajímateľom relevantných podkladov. 

Prenajímateľ je povinný doručiť nájomcovi faktúru na zaplatenie mesačnej               

splátky nájmu, minimálne 7 pracovných dní pred uplynutím každého kalendárneho mesiaca 

po dobu účinnosti nájmu so splatnosťou faktúry 14 pracovných dní odo dňa jej doručenia. 

    Ak túto povinnosť nesplní, faktúra je splatná do štrnástich (14) pracovných dní po jej 

doručení. 

  4. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne oznámiť príp. zmeny čísla  bankového účtu, 

ktoré používajú na plnenie svojich platobných povinností  podľa tejto zmluvy. 

  5. V prípade, ak bude nájomca v omeškaní s platením nájomného alebo  iných platieb, je 

povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej  sumy za každý aj začatý deň 

omeškania. Právo prenajímateľa na náhradu škody  tým nie je dotknuté. 

  Ak v dôsledku okolností, za ktoré prenajímateľ nenesie zodpovednosť,  dôjde k prechodnej 

poruche kúrenia, klimatizácie, dopravných zariadení,  zásobovania plynom, elektrickou 

energiou, vodou alebo inej obdobnej poruche  (ďalej len „prevádzková porucha"), nemá 

nájomca voči prenajímateľovi  nárok na náhradu škody a taktiež nie je oprávnený zadržať 

nájomné. 

  Prenajímateľ však podnikne bezodkladne všetky možné kroky na odstránenie  týchto 

prevádzkových porúch. V prípade, že prevádzková porucha vznikla v  dôsledku porušenia 

právnej povinnosti.    

                                                        

                                                             Článok IX  

                     Údržba a opravy predmetu nájmu, zodpovednosť za škodu 

 

  1. Prenajímateľ je povinný  prenechať prenajatú vec nájomcovi v stave   spôsobilom na 

dohodnuté užívanie a v tomto stave ju na svoje náklady  udržiavať 

  2. Nájomca je povinný  škody, za ktoré je zodpovedný, bezodkladne odstrániť uvedením do 

pôvodného stavu. Ak túto svoju povinnosť nesplní  v primeranej lehote ani po písomnom 

upozornení prenajímateľa, môže prenajímateľ vykonať potrebné práce na náklady nájomcu.  

 

                                                              Článok X 

                                     Stavebné  úpravy vykonané  nájomcom 



 

  1. Nájomca je oprávnený vykonať stavebné úpravy na predmete nájmu  (oproti stavu na 

začiatku nájomného vzťahu iba s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímateľa, bez 

ohľadu na to, či ide o konštrukčné  alebo nekonštrukčné úpravy. Nájomca predloží 

prenajímateľovi na  rozhodnutie dostatočne detailné vykonávacie plány. Prenajímateľ má 

právo neudeliť písomný súhlas so stavebnými úpravami, pričom v takomto prípade  oznámi 

nájomcovi dôvody neudelenia súhlasu. 

 

                                                             Článok XI  

                                                              Poistenie 

 

  1. Prenajímateľ uzatvorí  poistenia za všetky všeobecne poisťované škody  na budove a na 

príslušných konštrukčných jednotkách. 

  2. Prenajímateľ nezodpovedá za škody spôsobené vodou, vlhkosťou a  plesňou, ako aj 

ohňom, dymom a hasiacou vodou na nájomcom vnesených veciach bez ohľadu na druh, 

pôvod ,trvanie a rozsah pôsobenia; to neplatí ak prenajímateľ spôsobil škodu dokázateľne 

úmyselne alebo v dôsledku hrubej nedbalosti.  

 

                                                          Článok XII  

                                                Záverečné  ustanovenia 

 

     Nájomné  vzťahy z tejto zmluvy sa podriaďuje režimu zákona č 116/90Zb., o nájme 

nebytových priestorov. 

    Nájomná zmluva sa podpisuje v šiestich slovenských origináloch a  obidve strany 

potvrdzujú svojim podpisom, že obdržali: Dve vyhotovenia prenajímateľ a štyri vyhotovenia 

nájomca. 

    Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy: 

              1. Príloha 1 - Základné vybavenie; 

              2. Príloha 2 - Domový poriadok. 

   Zmluvné strany svojím podpisom potvrdzujú, že túto zmluvu  uzavreli slobodne, vážne, nie 

v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a  že sú jej obsahom viazané. 

 

Táto zmluva nadobúda platnosť  a účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami 

zmluvných strán. 

 

 

V..................... dňa ..........................                          V ................... dňa ...................... 

 

 

 

 

 

Za prenajímateľa                                                          Za nájomcu : 

 

 

 

 

 


