Z M L U V A č. 10/2016 o nájme reklamnej plochy (ďalej len „zmluva“)
uzavretá v zmysle § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)
medzi zmluvnými stranami:
Prenajímateľ
Obchodné meno:

AURIS a.s.

so sídlom:

Rudlovská 53, 974 01 Banská Bystrica

v mene spoločnosti koná:

Mária Dobrotová - predseda predstavenstva
Mária Kindernayová - člen predstavenstva

IČO:

31 562 621

DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:
číslo účtu:
BIC:
spoločnosť zapísaná:

v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
oddiel: Sa, vložka číslo: 84/S

tel. č.:
e-mail:
osoba splnomocnená na podpis písomného protokolu podľa bodu 6.16. zmluvy: Mária
Kindernayová
(ďalej len „prenajímateľ“)
a
Nájomca
Názov:

Slovenská inovačná a energetická agentúra

so sídlom:

Bajkalská 27, 827 99 Bratislava

štatutárny orgán:

JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka

vecne zodpovedná osoba:

Ing. Jaroslav Chocholáček

IČO:

00 002 801

DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:
číslo účtu:
BIC:
registrácia:

zriaďovacia listina – rozhodnutie č. 63/1999 ministra
hospodárstva v znení neskorších rozhodnutí

tel. č.:

02/58248344

e-mail:

office@siea.gov.sk
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(ďalej len „nájomca“)
(spoločne tiež ako „zmluvné strany“).

za nasledovných podmienok:
Čl. I.
Predmet nájmu
1.1.

Konštatuje sa, že prenajímateľ je výlučným vlastníkom budovy, nachádzajúcej
sa na ul. Rudlovská 53, 974 01 Banská Bystrica, súpisné číslo 6550, postavenej na
pozemku parc. č. 275/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2132 m2, vedenej
Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor na LV č. 103, katastrálne
územie Banská Bystrica (ďalej len „budova“).

1.2.

Predmetom tejto zmluvy je prenechanie reklamnej plochy s hliníkovou konštrukciou
o rozmere 6,05 m x 3,20 m vonkajší rozmer, nachádzajúcej sa na priečelí budovy
špecifikovanej v bode 1.1. tohto článku (ďalej tiež ako „predmet nájmu“)
prenajímateľom nájomcovi na dočasné užívanie za podmienok dohodnutých v tejto
zmluve a záväzok nájomcu zaplatiť za nájom odplatu v dohodnutej výške v zmysle čl.
IV. bod 4.1. tejto zmluvy. Presná špecifikácia predmetu nájmu je zachytená vo
fotodokumentácii, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy.
Čl. II.
Účel nájmu

2.1.

Prenajímateľ prenecháva predmet nájmu špecifikovaný v čl. I bode 1.2. tejto zmluvy
v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie nájomcovi na dočasné užívanie za účelom
umiestnenia reklamnej plachty nájomcu.
Čl. III.
Doba nájmu a spôsob ukončenia nájomného vzťahu

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 01.09.2020.
Zmluvu je možné ukončiť:
- písomnou dohodou zmluvných strán, a to ku dňu uvedenému v predmetnej písomnej
dohode, v dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia
zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku
zmluvy,
- výpoveďou (bod 3.3.),
- odstúpením od zmluvy (bod 3.4.).
3.3. Každá zo zmluvných strán je oprávnená túto zmluvu vypovedať aj bez udania dôvodu
jednostranným právnym úkonom – výpoveďou. V prípade, keď jedna zo zmluvných
strán zmluvu vypovie, zmluva sa končí uplynutím výpovednej lehoty, ktorá
je 3 kalendárne mesiace a začína plynúť l. kalendárnym dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

3.1.
3.2.
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3.4.

Až do uplynutia výpovednej lehoty sú zmluvné strany povinné plniť svoje povinnosti
z tejto zmluvy a zo zákona vyplývajúce, predovšetkým je prenajímateľ povinný
umožniť nájomcovi užívanie predmetu nájmu, a nájomca je povinný platiť nájomné
bez ohľadu na to, či predmet nájmu skutočne užíva alebo nie. Výpoveď musí mať
písomnú formu a musí obsahovať podpis štatutárneho orgánu zmluvnej strany, ktorá
výpoveď dáva, inak je výpoveď neplatná. Zmluvné strany sa vyslovene dohodli,
že doručenie výpovede alebo odstúpenia od zmluvy prostredníctvom emailovej
elektronickej pošty sa nepovažuje za platný právny úkon, a to bez ohľadu na obsah
emailu, ako aj skutočnosť, že výpoveď alebo odstúpenie od zmluvy vo forme scanu
písomného dokumentu je prílohou emailu. Výpoveď alebo odstúpenie od zmluvy
podaná spôsobom podľa predchádzajúcej vety je neplatná a nemá vplyv na trvanie
záväzkového vzťahu založeného zmluvou.
V prípade podstatného porušenia zmluvy jednou zmluvnou stranou, je druhá zmluvná
strana oprávnená od zmluvy odstúpiť. Za podstatné porušenie zmluvy zo strany
prenajímateľa sa považuje prípad uvedený v § 679 ods. 1 Občianskeho zákonníka a
porušenie niektorej z povinností prenajímateľa zakotvených v čl. VI. tejto zmluvy.
Za podstatné porušenie zmluvy zo strany nájomcu sa považujú prípady uvedené
v § 667 ods. 2 druhá veta, § 679 ods. 3 prvá veta Občianskeho zákonníka, ďalej
porušenie povinnosti nájomcu platiť nájomné v lehote splatnosti v zmysle čl. IV. tejto
zmluvy a porušenie niektorej z povinností nájomcu zakotvených v čl. VI. tejto
zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je jednostranným právnym úkonom. Odstúpenie od
zmluvy musí mať písomnú formu, musí v ňom byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná
strana od zmluvy odstupuje, a musí obsahovať podpis štatutárneho orgánu zmluvnej
strany, ktorá od zmluvy odstupuje, inak je odstúpenie neplatné. Odstúpením od
zmluvy sa nájomný vzťah zrušuje od momentu doručenia odstúpenia od zmluvy
druhej zmluvnej strane.
Čl. IV.
Výška, splatnosť a spôsob platenia nájomného

4.1.

Výška nájomného bez DPH za predmet nájmu sa stanovuje dohodou zmluvných strán
v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a
Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách
v znení neskorších predpisov nasledovne:
150,- Eur/mesiac
K dohodnutému nájomnému bude prenajímateľom účtovaná príslušná sadzba
DPH podľa platnej právnej úpravy.

4.2.

Nájomné je splatné v deň uvedený na faktúre vystavenej prenajímateľom, a to na účet
prenajímateľa alebo v hotovosti do pokladne prenajímateľa. Prenajímateľ faktúru
nájomcovi zasiela ako doporučenú listovú zásielku alebo ju doručuje nájomcovi
osobne. Doba splatnosti faktúry je 30 dní od doručenia vystavenej faktúry
nájomcovi. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v súlade s platnými právnymi
predpismi SR. V opačnom prípade je nájomca oprávnený faktúru prenajímateľovi
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4.3.

vrátiť v lehote splatnosti faktúry a požadovať vystavenie opravenej alebo novej
faktúry. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej, resp.
novej faktúry nájomcovi. Zmluvné strany sa dohodli, že táto doba sa nebude
považovať za dobu omeškania nájomcu so zaplatením nájomného a prenajímateľ
nemá po túto dobu nárok na úrok z omeškania.
Zmluvné strany sa dohodli, že nájomné sa považuje za uhradené dňom odpísania
príslušnej sumy faktúry z účtu nájomcu alebo v deň zaplatenia
v hotovosti do pokladne prenajímateľa.

Čl. V.
Sankcie
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak nájomca neuhradí nájomné riadne a včas
v lehote uvedenej v bode 4.2. tejto zmluvy, je prenajímateľ oprávnený požadovať od
nájomcu úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania
platby až do jej zaplatenia.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania nájomcu s odovzdaním predmetu
nájmu prenajímateľovi ku dňu skončenia nájomného vzťahu je prenajímateľ
oprávnený požadovať od nájomcu zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z ceny
mesačného nájomného s DPH za každý deň omeškania s odovzdaním predmetu nájmu
až do jeho odovzdania.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania nájomcu s odstránením reklamnej
plachty ku dňu skončenia nájomného vzťahu, je prenajímateľ oprávnený požadovať
od nájomcu zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % z ceny mesačného nájomného
za každý deň omeškania so splnením uvedenej povinnosti až do jej splnenia.
Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká povinnosť, na ktorú sa zmluvná pokuta
vzťahuje.
Čl. VI.
Práva a povinnosti zmluvných strán

6.1.

6.2.

Prenajímateľ je povinný pred montážou reklamnej plachty, skontrolovať konštrukciu,
na ktorej bude reklamná plachta namontovaná, aby sa po čase konštrukcia
neuvoľnila zo steny a nepoškodila majetok alebo zdravie osôb. Túto konštrukciu je
prenajímateľ povinný počas nájmu predmetu nájmu, pravidelne kontrolovať a každé
uvoľnenie tejto konštrukcie ihneď opraviť na vlastné náklady. V prípade, že tak
neurobí, je prenajímateľ zodpovedný za všetky škody, ktoré uvoľnením konštrukcie
vzniknú.
Nájomca zodpovedá v plnej miere za technický stav a vzhľad reklamnej plachty.
Nájomca je povinný nainštalovať reklamnú plachtu na predmet nájmu v dobrom
technickom stave a taktiež ju udržiavať v dobrom technickom stave a čistú počas
celého trvania nájomného vzťahu, a to na svoje náklady. Prenajímateľ sa zaväzuje
nepoškodzovať, ani inak znehodnocovať reklamnú plachtu nájomcu, ktorá je jeho
výlučným vlastníctvom. V opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorá nájomcovi
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6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

6.7.

6.8.

poškodením, prípadne znehodnotením reklamnej plachty zo strany prenajímateľa
vznikne.
Nájomca je oprávnený ku dňu účinnosti zmluvy umiestniť na predmet nájmu
reklamnú plachtu o veľkosti 5,75 m x 2,90 m. Prenajímateľ je povinný osobám
zabezpečujúcim montáž reklamnej plachty, údržbu, opravu a demontáž, prípadne
akékoľvek ďalšie úkony súvisiace s využívaním predmetu nájmu, poskytnúť
kedykoľvek možnosť prístupu k predmetu nájmu a s tým súvisiacu potrebnú
súčinnosť. Nájomcovi je vyslovene zakázané umiestniť reklamnú plachtu za pomoci
vŕtačky alebo iného podobného náradia. Pri montáži a demontáži reklamnej plachty je
nájomca povinný postupovať s odbornou starostlivosťou tak, aby nepoškodil obklad
budovy, kde sa predmet nájmu nachádza. Pokiaľ nájomca poruší povinnosť podľa
predchádzajúcej vety je prenajímateľ oprávnený plachtu na náklady nájomcu okamžite
demontovať. V deň skončenia nájomného vzťahu je nájomca povinný demontovať
reklamnú plachtu na vlastné náklady bez poškodenia majetku prenajímateľa a predmet
nájmu uviesť do pôvodného stavu s ohľadom na obvyklé opotrebenie. Miesto po
zložení reklamnej plachty je nájomca povinný odovzdať v stave v akom ho prevzal
s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie a vlastnosti predmetu nájmu. V prípade, že tak
neurobí ani v dodatočnej lehote poskytnutej prenajímateľom, je prenajímateľ
oprávnený zabezpečiť uvedenie predmetu nájmu do pôvodného stavu s prihliadnutím
na obvyklé opotrebenie a vlastnosti predmetu nájmu na náklady nájomcu. Pokiaľ
namontovaním, údržbou, opravou alebo demontovaním alebo v dôsledku
namontovania, údržby, opravy alebo demontovania reklamnej plachty spôsobí
nájomca prenajímateľovi alebo tretej osobe škodu, zaväzuje sa nájomca túto škodu
v celom rozsahu uhradiť, a to v lehote 15 pracovných dní od uplatnenia nároku na
náhradu škody prenajímateľom u nájomcu, inak má prenajímateľ nárok na odstúpenie
od tejto zmluvy.
Akékoľvek peňažné náklady spojené s montážou, údržbou, opravou a demontážou
reklamnej plachty, po dobu trvania nájomného vzťahu, znáša na vlastné náklady
nájomca. Nájomca sa zaväzuje v prípade poškodenia budovy, ktoré vznikne v
súvislosti s montážou, údržbou, opravou a demontážou reklamnej plachty, vykonať
nevyhnutnú opravu na vlastné náklady bez zbytočného odkladu po vzniku poškodenia.
Ak tak do 15 pracovných dní od vzniku škody neurobí, je prenajímateľ oprávnený tak
urobiť na náklady nájomcu.
Nájomca je povinný na vlastné náklady vybaviť a udržiavať počas účinnosti tejto
zmluvy v platnosti všetky povolenia potrebné k umiestneniu reklamnej plachty.
Pokiaľ nastane povinnosť uhradiť v zmysle platného právneho predpisu poplatok za
reklamu, je povinný tento uhrádzať priamo nájomca príslušnému správnemu orgánu,
pričom táto skutočnosť nemá vplyv na výšku nájomného. Pokiaľ z akýchkoľvek
dôvodov poplatok za reklamu uhradí prenajímateľ, vzniká mu voči nájomcovi
regresný nárok na zaplatenie sumy vynaloženej na úhradu tohto poplatku, a to
v lehote 15 pracovných dní uplatnenia nároku prenajímateľom.
Nájomca sa zaväzuje dodržiavať požiarno-bezpečnostné predpisy a iné všeobecné
záväzné právne predpisy vydané orgánmi štátnej správy a úradmi miestnej
samosprávy v oblasti reklamy.
Nájomca berie na vedomie, že v prípade opravy budovy je povinný zdemontovať
reklamnú plachtu na dobu nevyhnutnú na jej realizáciu na vlastné náklady a taktiež ju
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6.9.

6.10.

6.11.
6.12.
6.13.

6.14.

6.15.
6.16.

6.17.

na vlastné náklady namontovať. V takom prípade má nájomca nárok na primeranú
zľavu z nájomného po dobu, kedy nemohol mať namontovanú reklamnú plachtu na
predmete nájmu. V prípade neposkytnutia súčinnosti riadne a včas je demontáž
oprávnený vykonať prenajímateľ na náklady nájomcu.
Nájomca svojím podpisom na tejto zmluve potvrdzuje svoju vedomosť o tom, že
predmetom tejto zmluvy nie je stráženie reklamnej plachty, a preto prenajímateľ
nezodpovedá za škodu, ktorá nájomcovi vznikne v súvislosti s poškodením reklamnej
plachty treťou osobou.
Nájomca zodpovedá za škody spôsobené na majetku, zdraví prenajímateľa alebo tretej
osoby akýmkoľvek nepriaznivým pôsobením reklamnej plachty (vrátane jej montáže,
údržby, opravy a demontáže) na majetok prenajímateľa. Nájomca tiež zodpovedá
prenajímateľovi za škodu, ktorá mu vznikne tým, že bol povinný nahradiť škodu
(sankciu, pokutu, penále, zmluvnú pokutu), vzniknutú z dôvodu nainštalovanej
reklamnej plachty, a to aj tretej osobe. Zmluvné strany sa dohodli, že zodpovednosť
nájomcu za škodu je objektívna.
Nájomca je povinný používať predmet nájmu výlučne za účelom dojednaným
v bode 2.1. tejto zmluvy.
Nájomca je povinný platiť počas trvania nájomnej zmluvy dojednané nájomné riadne
a včas.
Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu tretej osobe bez
predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. Porušenie tejto povinnosti
zakladá nárok prenajímateľa na odstúpenie od tejto zmluvy.
Nájomca a prenajímateľ sú povinní bez zbytočného odkladu vzájomne si oznamovať
zmenu adresy, na ktorú je možné doručovať písomnosti. V prípade, že si túto
povinnosť nesplnia, za správnu adresu sa považuje posledná známa adresa.
Nájomca a prenajímateľ sú si povinní bez zbytočného odkladu oznamovať zmenu
identifikačných údajov, t. j. IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie, číslo účtu.
Nájomca je povinný k poslednému dňu trvania nájomného vzťahu najneskôr do 16:00
hod. odovzdať predmet nájmu prenajímateľovi čistý a v stave, v akom ho prevzal
s ohľadom na obvyklé opotrebenie. O odovzdaní predmetu nájmu prenajímateľovi
a odstránení reklamnej plachty sa vyhotoví písomný protokol, v ktorom bude
zachytený stav predmetu nájmu ku dňu odovzdania prenajímateľovi, a ktorý bude
podpísaný obidvomi zmluvnými stranami alebo osobou písomne splnomocnenou
zmluvnou stranou. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak posledný deň trvania
nájomného vzťahu pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je nájomca povinný
odovzdať reklamnú plochu prenajímateľovi v posledný pracovný deň, ktorý
predchádza poslednému dňu trvania nájomného vzťahu.
Nájomca nie je oprávnený postúpiť (napr. previesť atď.) akékoľvek právo podľa tejto
zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa.
Súhlas prenajímateľa udelený podľa predchádzajúcej vety je platný len na dobu
trvania nájomného vzťahu s nájomcom. V prípade prechodu práv na právnych
nástupcov sa predchádzajúci písomný súhlas prenajímateľa nevyžaduje. Ak nájomca
postúpi právo podľa tejto zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného
súhlasu prenajímateľa, je prenajímateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. Nájomca
zodpovedá prenajímateľovi za škodu spôsobenú postúpením práv podľa tejto zmluvy
na tretiu osobu v celom rozsahu.
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Čl. VII.
Záverečné ustanovenia
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.
7.5.
7.6.

7.7.

7.8.
7.9.

Prenajímateľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania oprávnenými
orgánmi a inštitúciami, ktoré budú súvisieť s nájomným vzťahom založeným touto
zmluvou a je tiež povinný poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť.
Prenajímateľ berie na vedomie, že financovanie tejto zmluvy bude uskutočnené
z prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov, rozpočtových
a vlastných finančných prostriedkov nájomcu.
Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné uskutočniť len vzájomnou
dohodou zmluvných strán formou očíslovaného písomného dodatku k tejto zmluve,
ktorý bude potvrdený štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a bude tvoriť
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto
zmluvou sa rozumie doručenie písomnosti doporučene poštou s doručenkou,
doručenie kuriérom alebo osobné doručenie príslušnej zmluvnej strane. Za deň
doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom,
odmietne doručovanú písomnosť prevziať. Za deň doručenia sa považuje deň, keď
bola zásielka vrátená späť odosielateľovi a to aj v prípade, ak uplynula najmenej
dvojtýždňová úložná doba pre vyzdvihnutie so zásielky na pošte, doručovanej poštou
zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou zmluvnej strane,
preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“,
„adresát je neznámy“ alebo „adresát nezastihnutý“ alebo iná poznámka podobného
významu, kde pošta vráti zásielku ako nedoručenú. Prenajímateľ je oprávnený
doručovať písomnosti nájomcovi formou osobného doručenia aj do nebytových
priestorov. Nájomca aj prenajímateľ sú si povinní bez zbytočného odkladu oznámiť
akúkoľvek zmenu adresy pre doručovanie písomností.
Prenajímateľ je oprávnený postúpiť práva a povinnosti z tejto zmluvy v prospech tretej
osoby výlučne na základe predchádzajúceho písomného súhlasu nájomcu.
Každá zmluvná strana je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane škodu, ktorá bola
spôsobená porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť vyjednávaním s cieľom
dosiahnuť dohodu o vyriešení sporu. V prípade, že sa dohoda nedosiahne v lehote 15
dní od termínu prvého rokovania, môže ktorákoľvek zmluvná strana podať návrh
(žalobu) na príslušný súd.
V prípade, ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho
rozporu s platným právnym poriadkom, resp. novou právnou úpravou počas trvania
zmluvného vzťahu, nespôsobí to neplatnosť celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa
pre tento prípad zaväzujú nahradiť neplatné ustanovenie novým platným ustanovením
tak, aby zostal zachovaný obsah, zámer a účel sledovaný zmluvou.
Táto zmluva sa vyhotovuje v 3 exemplároch, z ktorých prenajímateľ dostane jeden
exemplár a nájomca dva exempláre.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv
vedenom Úradom vlády SR nájomcom v súlade s ustanovením § 5a zákona
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č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
v spojení s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom
znení.
7.10. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že na tomto právnom úkone sa dohodli
dobrovoľne, že prejav ich vôle je slobodný a vážny a keďže znenie tejto zmluvy je
v plnom súlade s ich prejavenou vôľou, túto na znak súhlasu s jej obsahom
vlastnoručne podpísali.

V Banskej Bystrici, dňa ................2016

V Bratislave, dňa ..................2016

Za prenajímateľa:

Za nájomcu:

____________________
Mária Dobrotová
predseda predstavenstva
AURIS a.s.

____________________
JUDr. Svetlana Gavorová
generálna riaditeľka
Slovenská inovačná a energetická agentúra

____________________
Mária Kindernayová
člen predstavenstva
AURIS a.s.

Prílohy:
Príloha č.1 – Fotodokumentácia reklamnej plochy s hliníkovou konštrukciou (predmetu
nájmu)
Príloha č. 2 – Výpis z katastra nehnuteľností prenajímateľa
Príloha č. 3 – Výpis z obchodného registra prenajímateľa
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