
ZMLUVA 

o nájme nebytových priestorov 

ev. č. Prenajímateľa FPEDAS-LET/2022 

ev. č. nájomcu. 20073/2022/OLP/RP-3 

 

uzavretá v súlade s § 17 ods. 1, ods. 2 zákona  č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov,  

podľa § 663 až 684 zákona č.  40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

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

a zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zmluva“), 

medzi zmluvnými stranami: 

 

Prenajímateľ:  Žilinská univerzita v Žiline 

 

sídlo :   Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina  

zastúpený :  prof. Ing. Ján Čelko, PhD., rektor 

IČO :   00397563     

IČ DPH :    

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

č. účtu pre nájomné:  SK68 8180 0000 0070 0008 0778 

č. účtu pre služby spojené s užívaním: SK43 8180 0000 0070 0024 0890 

právna forma:  verejnoprávna inštitúcia zriadená zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších  

   predpisov ako verejná vysoká škola                      

 

(ďalej len „Prenajímateľ“)   

 

Osoba zodpovedná za odovzdanie a prevzatie nájmu a kontaktná osoba vo vzťahu k predmetu nájmu v mene Prenajímateľa: 

 

 

        a         

 

Nájomca :  Dopravný úrad  

zastúpený:   Pavol Hudák, MSc.  

sídlo:    Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava  

IČO:   42 355 826  

IČ DPH:         

Č. účtu:    SK75 8180 0000 0070 0049 9595 

právna forma: štátna rozpočtová organizácia zriadená zákonom č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu 

elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov         

 

(ďalej len „Nájomca“)  

 

Osoba zodpovedná za odovzdanie a prevzatie nájmu a kontaktná osoba vo vzťahu k predmetu nájmu v mene Nájomcu:  

 

 

(Prenajímateľ a Nájomca ďalej spoločne len ,,zmluvné strany“ a každá z nich samostatne aj ako „zmluvná strana“) 

 

Článok 1 

Predmet zmluvy  

 

1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti: stavba „Školská stavba“, súpisné č. 420, zapísanej na LV č. 597 

ako budova, situovanej na parcele č. 1223/3,  katastrálne územie Dolný Hričov, obec Dolný Hričov, okres Žilina,  

vedenej na katastrálnom odbore Okresného úradu Žilina, ktorá sa nachádza na adrese: Dolný Hričov 420. Kópia 

čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 597 vytvoreného cez portál OverSi tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy. 

2. Prenajímateľ touto  zmluvou prenecháva Nájomcovi do dočasného užívania za odplatu  nebytové priestory - dve 

prepojené kancelárske miestnosti č. LA118 a LA119 o rozlohe spolu 22,36 m2 nachádzajúce sa na 1. poschodí v 

nehnuteľnosti uvedenej v odseku 1 tohto článku, ktoré sú  vybavené nábytkom vo vlastníctve Prenajímateľa, ktorý je 

súčasťou predmetu nájmu, a ktoré sú vyznačené na situačnom pláne a tento tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 tejto zmluvy 

(ďalej len ,,predmet nájmu“ alebo ,,prenajaté priestory“). 



3. Nábytok vo vlastníctve prenajímateľa, ktorý je súčasťou predmetu nájmu bude uvedený v preberacom protokole v 

zmysle čl. 5 bod 1. tejto zmluvy, ktorého súčasťou bude vyhotovená fotodokumentácia predmetného nábytku. 

4. Okrem prenajatých priestorov uvedených v bode 2. tohto článku je Nájomca oprávnený užívať aj spoločné priestory 

nevyhnutné na prístup k predmetu nájmu (komunikačné priestory) a spoločné sociálne zariadenia, ako aj  spoločnú 

kuchynku nachádzajúcu sa v nehnuteľnosti uvedenej v bode 1. tohto článku (za účelom odstránenia pochybností 

myslia sa priestory mimo priestorov, ktoré sú predmetom nájmu) /ďalej len „spoločné nebytové priestory“/.  

5. Prenajímateľ sa zaväzuje zabezpečiť a poskytnúť aj plnenia spojené s predmetom nájmu, a to: elektrickú energiu, 

vodné, stočné, vykurovanie (teplo) (ďalej spolu len ,,energie“), odvoz komunálneho odpadu, jedno pripojenie na 

internet s jednou verejnou IP adresou, zabezpečenie ochrany objektu a pravidelné upratovanie kancelárií vrátane 

spoločných priestorov.  

6. Prenajímateľ nezabezpečuje nájomcovi v prenajatom priestore zriadenie telefonickej prípojky. Uvedené si v prípade 

potreby zabezpečí Nájomca samostatne a na vlastné náklady počas celej doby nájmu.   

7. Pravidelné upratovanie kancelárií vrátane spoločných priestorov zahŕňa upratovacie služby, čistiace a dezinfekčné 

práce s použitím Prenajímateľom zakúpených čistiacich prostriedkov a vlastnej techniky, ktorých vykonávanie je 

ďalej špecifikované v čl. 6  bod 6. tejto zmluvy. 

8. Prístup do budovy je monitorovaný vrátnicou, ktorá je v prevádzke non-stop 24hod.  

 

Článok 2 

Účel nájmu 

 

1. Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu podľa čl. 1 bod 2. tejto zmluvy užívať ako administratívny priestor (kancelárie) 

pre zamestnancov Dopravného úradu, divízie civilného letectva.   

2. Nájomca je oprávnený užívať predmet nájmu len na administratívne účely, spôsobom a v rozsahu dohodnutom v 

zmluve. Porušenie uvedenej povinnosti Nájomcu oprávňuje Prenajímateľa odstúpiť od tejto zmluvy.  

  

Článok 3 

Doba nájmu 

 

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to odo dňa nadobudnutia jej účinnosti do 30. septembra 2023. 

 

Článok 4 

Cena nájmu a služieb 

spojených s užívaním prenajatých priestorov 

 

1. Cena nájmu v zmysle predmetu tejto zmluvy je určená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov v spojení s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje dohodnutú cenu za užívanie predmetu nájmu, a to za 

prenajatú plochu  22,36 m2 na celú dobu nájmu v súlade s čl. 3 tejto zmluvy vo výške 1788,80 € bez DPH (slovom: 

tisíc sedemsto osemdesiatosem eur  a osemdesiat centov) (ďalej len  ,,nájomné”). 

==================================================================================  

2. Cena za služby spojené s užívaním prenajatých priestorov na celú dobu nájmu v súlade s čl. 3 tejto zmluvy sa 

nájomcovi bude fakturovať nasledovne:   

a) za teplo                        -   na celú dobu nájmu spolu v sume   418,00 € bez DPH 

b) za elektrickú energiu   -   na celú dobu nájmu spolu v sume   418,85 € bez DPH 

c) za vodu a stočné          -   na celú dobu nájmu spolu v sume   96,5 € bez DPH  

(ďalej spolu len ,,prevádzkové náklady”) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------  

Spolu za prevádzkové náklady je na celú dobu nájmu v súlade s čl. 3 tejto zmluvy cena  933,35 € bez DPH (slovom: 

deväťstotridsaťtri eur a tridsaťpäť centov),  

       ==============================================================================  

3. Celková cena za predmet zákazky (nájom +prevádzkové náklady) za celú dobu trvania tejto zmluvy je stanovená vo 

výške 2722,15 eur bez DPH (slovom: dvetisícsedemstodvadsaťdva eur a pätnásť centov), s DPH vo výške    

3266,58 € (slovom: tritisícdvestošesťdesiatšesť eur a päťdesiatosem centov).  

4. Platby za nájom a za prevádzkové náklady sú splatné štvrťročne na základe faktúr prenajímateľa - daňových 

dokladov, v lehote splatnosti a podľa bankového spojenia uvedeného na faktúrach. Každý štvrťrok budú vystavené dve 

faktúry, a to jedna za nájomné a druhá za služby spojené s užívaním prenajatých priestorov (prevádzkové náklady). 

Nájomca bude uhrádzať nájomné aj prevádzkové náklady bezhotovostným prevodom na bankové účty prenajímateľa 

uvedené na faktúre a v záhlaví tejto zmluvy.  

5. Nájomca je povinný uhrádzať Prenajímateľovi dohodnutú cenu vopred za príslušný kalendárny štvrťrok na základe 

faktúr vystavených Prenajímateľom.  

6. Nájomca je povinný uhrádzať Prenajímateľovi fakturovanú cenu v zmysle tohto článku za celé obdobie trvania tejto 



zmluvy za každý kalendárny štvrťrok. 

7. Splatnosť faktúry vystavenej Prenajímateľom je štrnásť dní (14) odo dňa jej riadneho doručenia Nájomcovi. Platba sa 

realizuje bezhotovostným prevodom na účty Prenajímateľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy. Za deň úhrady sa 

považuje deň pripísania ceny/sumy vo výške stanovenej na faktúre na účet Prenajímateľa uvedeného v záhlaví tejto 

zmluvy.  

8. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa platných a účinných účtovných a daňových predpisov Slovenskej 

republiky a musí byť priraditeľná k plneniu podľa tejto zmluvy. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky 

náležitosti alebo bude obsahovať nesprávne údaje, je Nájomca oprávnený túto faktúru Prenajímateľovi v lehote jej 

splatnosti vrátiť s uvedením dôvodu na prepracovanie. Vrátením sa prerušuje pôvodná lehota splatnosti a nová lehota 

splatnosti začína plynúť až odo dňa doručenia opravenej faktúry na poštovú adresu Nájomcu.  

9. Prenajímateľ si vyhradzuje právo úpravy cien nájmu a služieb spojených s užívaním prenajatých priestorov podľa   

vývoja miery inflácie SR vykazovanej Štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok, a to jednostranným 

písomným oznámením nájomcovi. Prenajímateľ je oprávnený upraviť cenu za služby spojené s užívaním prenajatých 

priestorov a výšku preddavkov aj v prípade zmeny cien energií od svojich dodávateľov.  Prenajímateľ je povinný uviesť 

(vo faktúre resp. jej prílohe) dôvody zvýšenia cien a spôsob ich výpočtu.  

10. Ak v priebehu trvania tejto zmluvy dôjde k zmene platnej DPH alebo k zavedeniu iných daní alebo poplatkov 

legislatívou SR, ktoré nie sú uplatňované v čase uzavretia zmluvy, Prenajímateľ upraví tieto zmenené ceny v zmysle 

platnej legislatívy. 

 

Článok 5 

Odovzdanie a prevzatie predmetu nájmu 

 

1. Prenajímateľ je povinný ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy prenechať predmet nájmu Nájomcovi v stave 

spôsobilom na dohodnuté užívanie a v tomto stave ho na svoje náklady udržiavať a Nájomca je povinný predmet nájmu 

od neho prevziať, a to formou písomného preberacieho protokolu (ďalej len ,,protokol“). Protokol bude obsahovať 

definovanie stavu v akom sa predmet nájmu nachádza v čase jeho odovzdania Nájomcovi, zoznam a fotodokumentáciu 

hnuteľného nábytku Prenajímateľa. 

2. Za deň riadneho odovzdania predmetu nájmu sa považuje deň podpísania protokolu oprávnenými osobami zmluvných 

strán.  

3. Nájomca je oprávnený predmet nájmu užívať za stanovených podmienok odo dňa jeho riadneho prebratia. 

4. Prenajímateľ zodpovedá Nájomcovi za to, že kľúčmi odovzdanými Nájomcovi nedisponujú iné osoby.  Náhradné kľúče 

sú umiestnené na vrátnici v zalepenej obálke, a v prípade požiadavky je Nájomca povinný preukázať, že obálka v ktorej 

sú odovzdané kľúče nebola porušená. V prípade použitia uvedených kľúčov pri riešení mimoriadnych situácií je o tom 

povinný Prenajímateľ spísať zápisnicu, v ktorej sa uvedie dátum použitia,  priebeh použitia kľúča, prítomné osoby a ich 

podpisy. 

5. Nájomca je povinný predmet nájmu uvoľniť, vypratať majetok v správe Nájomcu a odovzdať predmet nájmu vrátane 

kľúčov od neho Prenajímateľovi formou protokolu v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé 

opotrebovanie, a súčasne Prenajímateľ je povinný umožniť Nájomcovi majetok v jeho správe vypratať z predmetu 

nájmu, a to najneskôr v lehote do 7 (siedmich) kalendárnych dní odo dňa ukončenia tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany 

nedohodnú inak. Protokol bude obsahovať definovanie stavu v akom sa predmet nájmu nachádza v čase jeho odovzdania 

Prenajímateľovi.  

 

Článok 6 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Prenajímateľ je povinný strpieť a neobmedzovať vstup osôb, ktorým udelí Nájomca súhlas na vstup do predmetu nájmu 

(zamestnanci Nájomcu, ktorý užívajú prenajaté priestory), a tieto osoby sú povinné sa zapísať na vrátnici. Ďalšie osoby 

sú povinné sa zapísať a počkať na vrátnici na zamestnanca Nájomcu, pretože po budove sa môžu pohybovať 3. osoby 

len v sprievode zamestnancov Nájomcu. 

2. Prenajímateľ je povinný odovzdať Nájomcovi predmet nájmu v stave spôsobilom na bežné užívanie a zabezpečovať 

riadne plnenie služieb, ktorých poskytovanie je s užívaním predmetu nájmu spojené.  

3. Nájomca sa zaväzuje užívať predmet nájmu riadnym a hospodárnym spôsobom, a výlučne na účel uvedený v čl. 2  tejto 

zmluvy. 

4. Nájomca v zastúpení oprávnenej osoby/jeho zamestnanca je povinný umožniť Prenajímateľovi vstup do predmetu nájmu 

za účelom overenia jeho technického stavu a spôsobu jeho užívania, a tiež kontrol, revízií a odstránenia porúch v 

predmete nájmu po predchádzajúcom informovaní Nájomcu, a to aspoň 3 pracovné dni vopred.  

5. V prípade vzniku mimoriadnych udalostí je Prenajímateľ oprávnený vstúpiť do predmetu nájmu aj bez súhlasu Nájomcu, 

pričom tento vstup a jeho dôvod bude Nájomcovi následne bezodkladne písomne oznámený vrátane odovzdania 

zápisnice z uvedeného vstupu; za iných okolností Prenajímateľ nesmie vstupovať do predmetu nájmu.   

6. Prenajímateľ sa zaväzuje vykonávať pravidelného upratovania predmetu nájmu- LA118 a LA119 za osobnej prítomnosti 



Nájomcu, ktorý je povinný poskytnúť súčinnosť. Pravidelné upratovanie znamená každodenné vyprázdňovanie 

odpadkových košov a každodenné čistenie a dezinfekciu sociálneho zariadenia a kuchynky, ktorá sa nachádza v 

spoločných priestoroch stavby uvedenej v čl. 1 bod 1. tejto zmluvy a najmenej jeden krát týždenne čistenie podláh 

v predmete nájmu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, že Nájomca neposkytne súčinnosť, Prenajímateľ 

upratovanie nevykoná. 

7. Prenajímateľ sa zaväzuje zabezpečovať na svoje náklady opravy, ktoré vyplývajú z konštrukčných chýb a skrytých 

závad predmetu nájmu. 

8. Prenajímateľ je oprávnený:  

a) požadovať prístup do prenajatých priestorov za účelom kontroly, či Nájomca užíva prenajaté priestory  riadnym 

spôsobom a len na účel uvedený v tejto zmluve,    

b) požadovať prístup do prenajatých priestorov za účelom kontroly dodržiavania požiarnej ochrany a bezpečnosti v 

týchto priestoroch.  

9. Prenajímateľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by rušil Nájomcu pri užívaní predmetu nájmu nad 

mieru obvyklú pomerom. 

10. Nájomca sa zaväzuje:  

a) po dobu nájmu prenajaté priestory riadne užívať a hradiť náklady spojené s ich prevádzkou,   

b) zabezpečiť si ochranu a poistenie vlastného majetku, nachádzajúceho sa v prenajatých priestoroch,  

c) uhrádzať náklady spojené s obvyklým udržiavaním,  

d) udržiavať čistotu a poriadok v prenajatých priestoroch, v spoločných priestoroch a v ich okolí.  

11. Nájomca zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich zamestnancov v prenajatých priestoroch v 

zmysle ustanovení zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov.  

12. Nájomca v prípade zavineného poškodenia, zničenia, prípadne znehodnotenia predmetu nájmu zodpovedá 

Prenajímateľovi za vzniknutú škodu v plnom rozsahu.  

13. Nájomca je povinný:  

a) odovzdať na príslušnej vrátnici 1 ks kľúčov od prenajatých priestorov v zalepenej (zapečatenej) obálke, prípadne 

pri výmene kľúčov priebežne dopĺňať aktuálne kľúče,   

b) odovzdať a aktualizovať na vrátnici zoznam osôb, ktorým môže byť vydaný kľúč od prenajatých priestorov,  

c) bez zbytočného odkladu oznámiť Prenajímateľovi potrebu nevyhnutných opráv v prenajatých priestoroch a tieto 

alebo iné nevyhnutné opravy mu umožniť,      

d) včas nahlásiť Prenajímateľovi poškodenie prenajatých priestorov v záujme predchádzania vzniku väčších škôd a 

vykonať všetky opatrenia na zabránenie zväčšenia škôd,      

e) ku dňu skončenia nájmu vrátiť predmet nájmu Prenajímateľovi riadne vyčistený, inak je Prenajímateľ oprávnený 

tieto vyčistiť na náklady Nájomcu; uvoľnením a vrátením prenajatých priestorov sa pre účely tejto zmluvy  rozumie 

ich vypratanie a odovzdanie kľúčov oprávnenému zamestnancovi Prenajímateľa  do troch dní odo dňa skončenia 

nájmu formou písomnej zápisnice, podpísanej oboma zmluvnými stranami.  

14. Nájomca nie je oprávnený prenechať prenajaté nebytové priestory do nájmu, podnájmu alebo výpožičky inej 

právnickej, alebo fyzickej osobe a tiež nie je oprávnený poskytovať akýkoľvek priestor pre reklamu inej právnickej  

alebo fyzickej osobe. Porušenie tohto odseku zakladá právo Prenajímateľa odstúpiť od tejto zmluvy.   

15. Nájomca a Prenajímateľ sú povinní vzájomne sa informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na  

platnosť a účinnosť tejto zmluvy - výlučne písomnou formou bez zbytočného odkladu a tak isto sú povinní  vzájomne 

sa písomne informovať o zmene svojich identifikačných údajov a kontaktných osôb uvedených v záhlaví tejto zmluvy.  

16. Porušenie ktorejkoľvek povinnosti zmluvnej strany uvedenej v tomto článku  sa bude považovať za podstatné porušenie 

a zakladá právo druhej zmluvnej strany odstúpiť od tejto zmluvy.   

 

Článok 7 

Osobitné ustanovenia 

 

1. Nájomca je oprávnený vykonať úpravy prenajatých priestorov len vtedy, ak Prenajímateľ dal predchádzajúci písomný 

súhlas na zmenu nebytových priestorov. Ak bol predchádzajúci písomný súhlas Prenajímateľa daný, je Nájomca 

povinný oznámiť začiatok a skončenie úprav zodpovedným zástupcom Prenajímateľa. Skončenie úprav je Nájomca 

povinný preukázať zodpovednému zástupcovi Prenajímateľa a k tomu doložiť príslušné listiny.   

2. Nájomcovi je povolené :   

a) umiestniť informačnú tabuľku s jeho logom k ostatným informačným tabuľkám už umiestneným v areáli   Žilinskej 

univerzity na Letisku Žilina, Dolný Hričov 420- vzhľad tabuľky bude identický s ostatnými tabuľkami a montáž 

tabuľky bude uskutočnená v spolupráci so zástupcom Prenajímateľa, ktorému bude montáž vopred nahlásená,  

b) v prípade záujmu označiť vstupné dvere prenajatých priestorov svojim logom, ktorého montáž bude vopred  

nahlásená zástupcovi Prenajímateľa,  



3. Nájomca bol pred uzatvorením tejto zmluvy upovedomený, že v prípade začatia vykonávania stavebných prác pri 

dokončení výstavby budovy v blízkosti LA118 a LA119 v trakte „C“ školskej stavby, bude o tejto situácii v dostatočnom 

predstihu informovaný, aby v prípade potreby mohol upraviť podmienky výkonu práce svojich zamestnancov.  

 

Článok 8 

Doručovanie 

 
1. Komunikácia medzi zmluvnými stranami bude prebiehať prostredníctvom kontaktných osôb Nájomcu a Prenajímateľa 

uvedených v záhlaví tejto zmluvy. V prípade zmeny kontaktnej osoby alebo akejkoľvek inej zmeny údajov uvedených 

v záhlaví tejto zmluvy, zmluvná strana je  povinná bezodkladne písomne oznámiť túto zmenu kontaktnej osobe druhej 

zmluvnej strany (postačuje aj forma emailu).  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti si budú vzájomne doručovať do vlastných rúk buď poštou, osobne alebo 

kuriérskou službou, a to na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, prípadne na iné korešpondenčné adresy písomne 

oznámené druhej zmluvnej strane. Akákoľvek písomnosť doručovaná v zmysle tejto zmluvy prostredníctvom pošty sa 

bude považovať za doručenú dňom jej doručenia, resp.  jej vrátením ako nedoručenej z adresy zmluvnej strany uvedenej 

v tejto zmluve, resp. z inej adresy, ktorú zmluvná strana uviedla pre účely doručovania.  

3. Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, zmluvné strany sa dohodli, že si budú  písomnosti vzájomne doručovať 

prednostne prostredníctvom elektronickej schránky na doručovanie alebo poštou alebo osobne alebo kuriérskou službou, 

a to na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy alebo na iné kontaktné adresy preukázateľne oznámené druhej zmluvnej 

strane. 

4. Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, písomnosť doručovaná poštou sa považuje za doručenú, ak ju adresát 

prevzal, ale tiež v prípade, ak ju neprevzal, hoci bola zaslaná na adresu uvedenú v tejto zmluve, resp. na inú poslednú 

známu adresu, ktorú druhá zmluvná strana písomne oznámila odosielateľovi ako novú kontaktnú adresu. V prípade 

neprevzatia zásielky adresátom sa táto považuje za doručenú dňom, keď sa vrátila odosielateľovi ako nedoručená, resp. 

nedoručiteľná (fikcia doručenia). 

5. Za písomnú formu sa považuje aj požiadavka zmluvnej strany zaslaná elektronicky prostredníctvom emailu kontaktnej 

osobe druhej zmluvnej strany. V takomto prípade sa požiadavka považuje za doručenú po zaslaní potvrdenia o doručení, 

prípadne prečítaní.  

6. Písomnosti zaslané emailom sa považujú za doručené momentom ich potvrdenia druhou zmluvnou stranou (potvrdenie 

o doručení, prečítaní, spätný email). 

7. Písomnosti doručované osobne sa považujú za doručené ich odovzdaním do podateľne objednávateľa s vyznačením 

dátumu ich prijatia alebo ich odovzdaním proti podpisu oprávnenej osobe druhej zmluvnej strany.  

8. Písomnosti doručované kuriérskou službou sa považujú za doručené okamihom prevzatia zásielky druhou zmluvnou 

stranou – príjemcom. V prípade odmietnutia jej prevzatia sa tieto považujú za doručené okamihom, ktorý doručovateľ 

kuriérskej služby uviedol vo svojom vyhlásení. 

 

Článok 9 

Zmluvné sankcie 

 
V prípade, ak je Nájomca v omeškaní s uhradením faktúry v stanovenej lehote splatnosti, je Prenajímateľ oprávnený 

uplatniť si voči Nájomcovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, až do jej 

zaplatenia. 

 
Článok 10 

Ukončenie zmluvy 

  

1. Zmluvu možno ukončiť pred uplynutím doby nájmu  

a) vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán ku dňu uvedenému v dohode;  

b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany, a to aj bez uvedenia dôvodu; výpovedná doba je trojmesačná 

(3) a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej 

zmluvnej strane; alebo 

c) odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou pri podstatnom porušení zmluvy druhou zmluvnou stranou, 

a to písomným oznámením druhej zmluvnej strane o odstúpení od zmluvy, pričom právo zmluvných strán na náhradu 

škody týmto zostáva nedotknuté. Právne účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom jeho doručenia  druhej 

zmluvnej strane; alebo 

d) zánikom ktorejkoľvek zmluvnej strany bez právneho nástupcu; alebo 

e) v prípade, ak nastane dôvod, pre ktorý už nebude viac možné užívať predmet nájmu podľa tejto zmluvy. 

2. Za podstatné porušenie povinnosti na účely bodu 1. písm. c) tohto článku zmluvy sa považuje najmä, nie však výlučne ak 

a) Nájomca užíva predmet nájmu na iný ako dohodnutý účel,  

b) Nájomca neuhradí fakturovanú cenu ani v dodatočne stanovenej lehote zo strany Prenajímateľa po lehote 

splatnosti;  

c) Prenajímateľ nedodá ani dodatočne v stanovenej lehote Nájomcom služby dohodnuté v tejto zmluvy alebo ich dodá 

Nájomcovi s vadami; 



3. Výpovedi zo zmluvy môže predchádzať písomné upozornenie adresované druhej zmluvnej stane o porušení podmienok 

tejto zmluvy okrem výpovede danej bez uvedenia dôvodu.  

4. V prípade ukončenia zmluvy dôjde zmluvnými stranami k odovzdaniu a prevzatiu predmetu nájmu formou protokolu 

v súlade s čl. 5 bod  tejto zmluvy. 

5. V prípade predčasného ukončenia zmluvy je Prenajímateľ povinný vyhotoviť „finančné vysporiadanie“ tejto zmluvy. 

Finančné vysporiadanie sa stanoví vo výške pohľadávok, na ktoré majú zmluvné strany nárok.  

6. V prípade predčasného ukončenia zmluvy je Prenajímateľ povinný pomernú časť z uhradenej fakturovanej ceny 

Nájomcovi do tridsiatich (30) kalendárnych dní vrátiť na bankový účet uvedený v záhlaví tejto zmluvy alebo na iný účet 

uvedený Nájomcom. 

 

Článok 11 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňa 01.10.2022  za 

predpokladu, že pred týmto dňom bude zmluva zverejnená podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v platnom znení v nadväznosti na § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení, v Centrálnom registri zmlúv vedenom 

Úradom vlády SR.  V prípade, že zmluva nebude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv k uvedenému dňu, tak sa 

zmluvné strany dohodli, že nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy. Za zverejnenie 

zmluvy v Centrálnom registri zmlúv zodpovedá Nájomca. 

2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy musia byť vyhotovené formou písomného dodatku a podpísané obidvoma zmluvnými 

stranami, inak sú   neplatné.  

3. Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých každý ma platnosť originálu, pričom 2 vyhotovenia sú určené pre  

Nájomcu a 3 pre Prenajímateľa.    

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva bola uzavretá slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, bez tiesne, omylu a 

nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju zmluvné strany podpisujú.  

 

 

V Žiline dňa 29.09.2022 

 

V Bratislave dňa 23.09.2022 

Za Prenajímateľa : Za Nájomcu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v.r. 

prof. Ing. Ján Čelko, CSc., rektor 

v.r. 

Pavol Hudák, MSc., predseda 

 


