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CEZ ÚV SR: 208/2021 

 

 

 

PODNÁJOMNÁ ZMLUVA  

A ZMLUVA O SPOLUPRÁCI  

uzavretá podľa § 666 a § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) 

(ďalej ako „zmluva“)  

 

 

 

medzi zmluvnými stranami: 

 

 

 

 

Podnájomca: 

Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky 

Sídlo: Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 

IČO:  00 151 513 

IBAN:                                     SK96 8180 0000 0070 0006 0195 

V zastúpení: Július Jakab 

vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 

 

 

(ďalej ako „Úrad vlády SR“ alebo „ÚV“) 

 

 

a 

 

 

 

Nájomca: 

Názov: Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica 

Sídlo: Búdkova cesta 22, 811 04 Bratislava 

IČO: 35 998 407 

V zastúpení: Mgr. Kristína Hudeková, výkonná riaditeľka 

Zapísaný:  Register mimovládnych neziskových organizácií vedený 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, VVS/1-900/90-

16193-2 
 

(ďalej ako „OZ“)  

 

 

(Úrad vlády SR a OZ ďalej spoločne ako „zmluvné strany”)  

 

 

 V rámci programu Mestské včely uzatvárajú zmluvné strany túto zmluvu. 
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Článok I 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán pri odplatnom 

prenechaní troch (3) včelích úľov so včelstvom, ktoré má OZ v užívaní na základe nájomnej 

zmluvy uzatvorenej s Tomášom Blaškovičom, sídlo: Hlavná 427, 908 71 Moravský Svätý 

Ján, IČO: 53 051 581 ako prenajímateľom, do dočasného užívania Úradu vlády SR, ktoré 

budú umiestnené na pozemku  - parcela registra C-KN č. 7670/82, o výmere 8.130 m2, druh 

pozemku: ostatná plocha, k. ú. Staré Mesto, obec BA - m. č. Staré Mesto, okres Bratislava I, 

zapísaného v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálnym 

odborom na LV č. 2949 (ďalej len „pozemok“) a pri zabezpečovaní starostlivosti o včelstvo. 

 

2.  Zmluvné strany sa dohodli, že OZ so súhlasom prenajímateľa touto zmluvou prenecháva                    

do odplatného dočasného užívania za podmienok dohodnutých v tejto zmluve tri (3) úle 

(ďalej len „úle“) so včelstvami (ďalej len „včelstvo“) (ďalej len „predmet podnájmu“) 

a zároveň sa zaväzuje zabezpečovať starostlivosť o včelstvo v súlade s ustanoveniami tejto 

zmluvy a ÚV sa zaväzuje platiť OZ odplatu. 

 

3. Predmet podnájmu je OZ oprávnené prenechať do užívania ÚV na základe písomného 

súhlasu prenajímateľa. 

 

 

 

Článok II 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. OZ potvrdzuje, že je oprávnené predmet podnájmu prenechať do užívania v prospech                    

ÚV a je oprávnené prostredníctvom tretej osoby (včelára) zabezpečovať starostlivosť 

o včelstvo v súlade so zákonom č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o veterinárnej starostlivosti“), vyhláškou 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 285/2017 Z. z.                  

o identifikácii a registrácii včelstiev (ďalej len „vyhláška“) a inými predpismi v oblasti 

starostlivosti o úle a včelstvo.       

 

2.  OZ sa zaväzuje zabezpečovať riadnu starostlivosť o úle a včelstvo v súlade so zákonom                    

o veterinárnej starostlivosti, vyhláškou a inými predpismi v oblasti starostlivosti                             

o úle a včelstvo. 

 

3. ÚV sa zaväzuje umiestniť predmet podnájmu na pozemku vo svojej správe v areáli Úradu 

vlády SR, pričom OZ sa zaväzuje poskytnúť ÚV súčinnosť v súvislosti s inštaláciou 

a demontážou úľov. ÚV sa zaväzuje osadiť výstražnú tabuľu týkajúcu sa chovu včiel                        

a pravidiel správania sa v blízkosti včelstiev. 

 

4. Inštaláciu a demontáž úľov je OZ oprávnené realizovať v čase dohodnutom s kontaktnou 

osobou Úradu vlády SR. Každá zo zmluvných strán je povinná určiť kontaktnú osobu,                  

ktorá bude organizačne zabezpečovať činnosti súvisiace s plnením tejto zmluvy: 

 

 Za OZ (včelár): , ,   

 Za Úrad vlády SR: , , .  
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5. Náklady súvisiace s inštaláciou úľov (materiál, práca, dovoz a vývoz) znáša OZ.                           

OZ sa zaväzuje, že úle budú inštalované a demontované tak, aby Úradu vlády SR nevznikla 

žiadna škoda. 

 

8. Úrad vlády SR sa zaväzuje, že umožní osobe písomne poverenej OZ vstup do priestorov 

areálu Úradu vlády SR podľa dohodnutých termínov za účelom prípravy, inštalácie, 

a pravidelnej starostlivosti o úle. OZ berie na vedomie skutočnosť, že osoba poverená                  

OZ sa môže po areáli ÚV pohybovať len za prítomnosti osoby poverenej ÚV.  

 

9. OZ sa zaväzuje zabezpečovať pravidelnú starostlivosť o úle a včelstvo prostredníctvom 

osoby oprávnenej na výkon tejto činnosti.  

 

11. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú vzájomne poskytovať potrebnú súčinnosť za účelom 

riadneho plnenia predmetu tejto zmluvy, a že povinnosti stanovené v tejto zmluve si budú 

plniť riadne a včas. 

 

 

Článok III 

Cena a platobné podmienky 

 

1. Celková cena je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií 

Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, ako cena 

konečná, maximálna a nemenná, za 24 mesiacov vo výške: 
  

cena bez DPH: 960,- EUR (slovom: deväťstošesťdesiat eur); 

DPH 20%: 192,- EUR (slovom: jednostodeväťdesiatdva eur); 

cena spolu s DPH: 1.152,- EUR (slovom: jedentisícstopäťdesiatdva eur) 

(ďalej len „cena“).   
 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že OZ je oprávnené vystaviť faktúru raz ročne, a to do 10 dní                  

po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bol predmet podnájmu prenajatý a služby 

starostlivosti o včelstvo poskytnuté. V prípade, ak dôjde k uzavretiu zmluvy počas 

kalendárneho roka, OZ vystaví faktúru na alikvotnú časť ceny, ktorá zodpovedá počtu 

mesiacov a dní, v ktorých bol predmet podnájmu prenajatý a služby starostlivosti o včelstvo 

poskytnuté. 

 

3. Všetky náklady spojené s umiestnením úľov s včelstvami a starostlivosťou o včely (najmä 

zakrmovanie, liečenie, prehliadky, protirojové opatrenia, rozširovanie a zužovanie včelstva, 

pohotovostné balíčky), okrem dane z nehnuteľností, sú súčasťou ceny a znáša ich OZ.  

 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia ÚV. 

 

5. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani                     

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

 

6. Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti účtovného a daňového dokladu uvedené 

v ustanovení § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov, a/alebo ak nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne 

vystavená, ÚV je oprávnený takúto faktúru vrátiť OZ na doplnenie alebo prepracovanie                 

a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vystavenej faktúry ÚV. 
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7. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania príslušnej sumy finančných prostriedkov 

z účtu ÚV v prospech účtu OZ. 

 

8. ÚV neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. 

 

 

Článok IV 

Doba trvania zmluvy a jej ukončenie 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára sa na dobu určitú, a to na dobu 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia 

účinnosti tejto zmluvy. Tým nie je dotknutá povinnosť zmluvných strán splniť si záväzky                

z tejto zmluvy, z ktorých povahy bude vyplývať, že majú trvať aj po skončení tejto zmluvy, 

až do ich splnenia. 

 

2. Túto zmluvu je oprávnená písomne vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán bez udania 

dôvodu, a to v 1 - mesačnej výpovednej lehote, ktorá začne plynúť nasledujúci mesiac                  

po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

 

3. Porušenie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tejto zmluve sa považuje za podstatné 

porušenie tejto zmluvy s právom na odstúpenie od zmluvy. 

 

 

Článok V 

Ďalšie ustanovenia 

 

1. Predmet podnájmu je vo vlastníctve prenajímateľa.  

 

2. Prípadný med a ostatné úžitky z predmetu podnájmu sú majetkom prenajímateľa. 

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že ÚV má predkupné právo na med vyprodukovaný včelstvami, 

ktoré sú predmetom tejto zmluvy. Dohodnutá cena medu je 10,- EUR/950g balenie,                           

3,- EUR/250g balenie a 10 EUR/1kg, v prípade, ak si ÚV zabezpečí vlastné balenie.                             

ÚV má právo navrhnúť alebo zabezpečiť vlastnú etiketu na jednotlivé balenia medu, na 

etikete však musí byť ako výrobca uvedený prenajímateľ a logo OZ. 

     

4. OZ vyhlasuje, že prenajímateľ s predkupným právom ÚV a označením medu etiketou                    

ÚV súhlasí. 

 

 

Článok VI 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom ÚV.  

 

2. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné vykonať len formou písomných 

číslovaných dodatkov, podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

 

3. Táto zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých 2 (dva) rovnopisy 

prevezme Úrad vlády SR a 2 (dva) rovnopisy prevezme OZ.  
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4. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou bližšie neupravené sa spravujú 

príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a príslušnými súvisiacimi právnymi 

predpismi Slovenskej republiky. 

 

5. Spory týkajúce sa tejto zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou 

a vzájomným rokovaním. Ak dohoda nie je možná, pre riešenie sporov z tejto zmluvy sú 

príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky. 

 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, predstavuje                        

ich vážnu a slobodnú vôľu a na znak svojho súhlasu ju bez výhrad podpisujú. 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa ..................... 

 

Úrad vlády SR: 

 

 

 

 

 

 

Július Jakab 

vedúci Úradu vlády SR  

 

V Bratislave dňa ..................... 

 

OZ: 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Kristína Hudeková 

výkonná riaditeľka OZ 

 




