Nájomná zmluva
evidovaná u prenajímateľa pod č.
evidovaná u nájomcu pod č. 2013/36-3
uzavretá v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
v znení neskorších predpisov
Čl. I
Zmluvné strany
1. Prenajímateľ: Fakulta humanitných vied
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
Zastúpený : doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD., dekan
na základe plnej moci
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Kontaktná osoba : Ing. Cyril Hajduk, tajomník fakulty
Kontakt: 048/446 7422, e-mail: fhv.sekretariat@umb.sk
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici zapísaná v Živnostenskom
registri Obvodného úradu Banská Bystrica pod č. 601-19538.
Registrácia: Verejná vysoká škola podľa zák. č. 131/2002 Z. z. o
vysokých školách a zmene a doplnení niektorých zákonov zriadená
zákonom č. 139/1992 Zb. zriadení Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici
(ďalej len „prenajímateľ“)
2. Nájomca: Projekt Eurocampus Slovenská republika, s.r.o.
Družicová 10, 821 02 Bratislava
Zástupca: Ing. Katarína Hrnčárová
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Kontakt:
e-mail: hrncarova@eurocampus.sk
Číslo účtu:
zápis v OR: Oddiel: Sro, Vložka číslo 67210/B
(ďalej len „nájomca“)
uzavreli túto nájomnú zmluvu o prenájme priestorov za účelom umiestnenia
INFORMAČNÉHO STOJANA nájomcu v priestoroch prenajímateľa.
Článok II
Právne predpisy
Vzájomné vzťahy oboch zmluvných strán sa riadia ustanoveniami zákona č.
116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších
1

predpisov, zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhl. č.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.
18/1996 Z. Z. o cenách v znení neskorších predpisov, ustanoveniami zákona č.
176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v
znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
Článok III
Predmet a účel nájmu

1. Prenajímateľ sa zaväzuje prenechať nájomcovi do nájmu nebytové priestory

nachádzajúce sa v nehnuteľnostiach vo vlastníctve prenajímateľa, a to:
- vstupný vestibul v budove Fakulty humanitných vied UMB na Tajovského ul. č.
40 v Banskej Bystrici o výmere 1m2 za účelom umiestnenia 1 ks Informačného
stojana v prenajatom priestore.
2. Nájomca prenajaté priestory bude užívať výlučne za účelom umiestnenia
Informačného stojana, ktorý bude slúžiť k umiestneniu časopisov Student Life a
iných publikácií, ktoré sú distribuované nájomcom.

1.
2.

3.

4.

5.

Článok IV
Doba a skončenie nájmu
Nájom bol dojednaný na dobu určitú od 1.9.2013 – 30.8.2014, t.j. 2 semestre.
Zmluvné strany sa dohodli, že nájomný vzťah je možné pred uplynutím času, na
ktorý bol dojednaný, skončiť:
a) dohodou zmluvných strán,
b) písomnou výpoveďou,
c) odstúpením od zmluvy z dôvodov, uvedených v ods. 4 tohto článku.
Zmluvné strany sa dohodli, že nájomný pomer okrem dôvodov uvedených v ust. §
9 ods. 1, 2 zák. č. 116/1990 Zb., v znení neskorších predpisov, je možné skončiť
písomnou výpoveďou i bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je jeden mesiac a
začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.
Prenajímateľ je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak
a) nájomca aj napriek písomnému upozorneniu užíva prenajaté priestory v
rozpore s účelom stanoveným v čl. III ods. 1 tejto zmluvy alebo užíva prenajaté
priestory tak, že prenajímateľovi vzniká škoda alebo mu hrozí značná škoda;
b) nájomca opakovane neuhradí stanovené nájomné alebo náklady za
poskytovanie služieb, spojených s užívaním;
c) prenechá prenajaté priestory do nájmu, podnájmu alebo výpožičky tretím
osobám.
Oznámenie o odstúpení musí byť doručené druhej zmluvnej strane, inak je
neplatné. Doručenie oznámenia o odstúpení sa preukazuje potvrdením príjemcu
na doručenke. Odstúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od
zmluvy. Odstúpením od zmluvy sa táto v celom rozsahu ruší.
Článok V
Práva a povinnosti zmluvných strán

A) Záväzky nájomcu:
1. Nájomca umiestni Informačný stojan do prenajatých priestorov na miesto
vopred odsúhlasené tajomníkom fakulty na svoje náklady a zaväzuje sa ho
komplexne spravovať.
2. Nájomca dodáva do Informačného stojana informačné materiály a udržiava
Informačný stojan a jeho bezprostredné okolie v poriadku a čistote.
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3. Nájomca neumiestni v Informačnom stojane informácie, ktoré by boli
orientované na tabakové výrobky, alkoholické nápoje, politické strany,
náboženské sekty, cirkev a erotickú reklamu.
B) Záväzky prenajímateľa:
1. Prenajímateľ umožní inštaláciu a umiestnenie Informačného stojana po dobu
trvania zmluvy v prenajatých priestoroch.
2. Prenajímateľ umožní osobám povereným nájomcom prístup a nerušenú
činnosť pri zásobovaní a údržbe Informačného stojana v čase určenom na
základe vzájomnej dohody nájomcu s tajomníkom fakulty.
3. Prenajímateľ neuzavrie zmluvu s rovnakým obsahom s iným subjektom po
dobu trvania tejto zmluvy bez toho, aby túto skutočnosť vopred prerokoval a
dohodol s nájomcom.
4. Prenajímateľ nezodpovedá za prípadnú škodu na majetku nájomcu.
Článok VI

1.

2.
3.

4.

Cena a platobné podmienky
Nájomca zaplatí prenajímateľovi za umiestnený Informačný stojan a za
umiestnenie informačných a reklamných materiálov v ňom nájomné vo výške
80,00 € s DPH za informačný stojan za každý semester, počas ktorého bude
Informačný stojan v prenajatých priestoroch umiestnený.
Cena nájmu je v celkovej výške 80,- € s DPH za semester. V zmluvnej cene je
započítaná DPH na základe platných právnych predpisov a sadzieb platných
v deň fakturácie.
Cenu nájmu bude nájomca uhrádzať na základe prenajímateľom vystavenej
faktúry, ktorú prenajímateľ vystaví najneskôr do konca predposledného
mesiaca príslušného semestra. Zmluvné strany sa dohodli na 14 dňovej lehote
splatnosti faktúr.
V prípade omeškania s úhradou nájomného sa nájomca zaväzuje uhradiť
prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň
omeškania. Zmluvné strany sa dohodli na 30 dňovej lehote splatnosti
vyúčtovania zmluvnej pokuty.
Článok VII

1.

2.

3.

Záverečné ustanovenia
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi orgánmi
obidvoch zmluvných strán, prípadne ich oprávnenými zástupcami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č.
546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. (Občiansky
zákonník) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony – Obchodný zákonník, zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a ďalšie súvisiace
predpisy.
Táto zmluva podlieha zákonu č. 200/2000 Z.z., o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv
vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky.
Nájomca berie na vedomie povinnosť prenajímateľa zverejniť túto zmluvu,
ako aj jednotlivé faktúry vyplývajúce z tejto zmluvy a svojim podpisom
dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy v plnom rozsahu.
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4.
5.

Zmeny alebo úpravy tejto zmluvy sa uskutočnia na základe písomných
dodatkov k tejto zmluve schválených obidvoma stranami.
Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých prenajímateľ dostane
dve a nájomca jedno vyhotovenie.

V Banskej Bystrici, dňa :
za nájomcu

Ing. Katarína Hrnčárová
Projekt Eurocampus SR

za prenajímateľa

Doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.,
dekan Fakulty humanitných vied UMB
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