Zmluva o nájme parkovacích miest
uzatvorená podľa § 3 a nasl. zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
v znení neskorších predpisov a § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)
Čl. I
Zmluvné strany
Prenajímateľ:
obchodné meno:
so sídlom:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
registrovaná:
bankové spojenie:
IBAN:
BIC:
v mene spoločnosti koná:
kontaktná osoba
e-mail:
tel.:

OMNIA 2000 a.s.
Tomášikova 30, 821 01 Bratislava
36 389 757
XXX
XXX
v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel:Sa,
vložka č. 2717/B
XXX
XXX
XXX
JUDr. Gustáv Ret, predseda predstavenstva
Mgr. Ing. Tomáš Majer, člen predstavenstva
Mgr. Ing. Tomáš Majer, člen predstavenstva
XXX
XXX

(ďalej iba „Prenajímateľ“)
a
Nájomca:
obchodné meno:
so sídlom:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
právna forma:
bankové spojenie:
IBAN:
BIC:
štatutárny orgán:
vecne zodpovedný:

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
00 002 801
XXX
XXX
štátna príspevková organizácia zriadená rozhodnutím ministra
hospodárstva SR č. 63/1999 s účinnosťou od 1.5.1999 v znení
nadväzujúcich rozhodnutí
XXX
XXX
XXX
JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka
Ing. Dagmar Ružičová, referent správy budovy
tel.: XXX, e-mail: XXX

(ďalej iba „Nájomca“)
(Prenajímateľ a Nájomca ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“ alebo samostatne ako „zmluvná strana“)

Preambula
1.

Prenajímateľ je výlučným vlastníkom stavby – Garážového domu, súpisné číslo 18332,
nachádzajúceho sa na ulici Tomášikova 30, Bratislava, postaveného na pozemku parc. reg. „C“ č.
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2.

15651/206, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, o výmere: 1141 m2, evidovaného
Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, na LV č. 1831, pre okres: Bratislava II, obec: BAm. č. Ružinov, k. ú.: Ružinov (ďalej len „Stavba“ alebo „Garážový dom“).
Výpis z listu vlastníctva č. 1831 tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom parkovacích miest č. 515 - 532 nachádzajúcich sa na 5. NP
a parkovacích miest č. 601 - 608 nachádzajúcich sa na 6. NP podlaží v Garážovom dome (ďalej len
„predmet nájmu“ alebo „parkovacie miesta“ alebo jednotlivo len „parkovacie miesto“). Pôdorys
príslušných podlaží Garážového domu s vyznačenými parkovacími miestami tvorí Prílohu č. 2 tejto
Zmluvy.
Čl. II
Predmet Zmluvy
Prenajímateľ touto Zmluvou prenecháva Nájomcovi do dočasného odplatného užívania parkovacie
miesta v celkovom počte: 26 parkovacích miest, bližšie špecifikované v preambule bod 2. tejto
Zmluvy a na účel uvedený v čl. III tejto Zmluvy a Nájomca sa zaväzuje za užívanie parkovacích
miest platiť Prenajímateľovi dohodnuté nájomné podľa tejto Zmluvy.
Čl. III
Účel nájmu

1.
2.
3.

Nájomca je oprávnený užívať parkovacie miesta len na účel parkovania osobných motorových
vozidiel a motocyklov.
Nájomca nie je oprávnený zmeniť účel užívania parkovacích miest bez predchádzajúceho písomného
súhlasu Prenajímateľa.
Prenajímateľ berie na vedomie, že nájomné je hradené aj z prostriedkov európskych štrukturálnych a
investičných fondov alebo iných fondov EÚ poskytovaných pre obdobie 2014- 2020, prípadne dlhšie.
Vzhľadom na uvedené je Prenajímateľ povinný strpieť kontrolu podľa čl. IX ods. 7 tejto zmluvy.
Čl. IV
Doba nájmu

1.
2.

Prenajímateľ prenecháva Nájomcovi parkovacie miesta na dobu určitú, v trvaní odo dňa
protokolárneho prevzatia predmetu nájmu do 31.12.2019.
Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné predĺžiť vždy o jeden kalendárny rok využitím
opčného práva. V prípade, ak Nájomca ako oprávnený z opcie využije opčné právo, Prenajímateľ ako
povinný z opcie, sa zaväzuje uzatvoriť dodatok k tejto zmluve, predmetom ktorého bude predĺženie
doby nájmu podľa predchádzajúcej vety. Nájomca je povinný uplatniť opčné právo u Prenajímateľa
najneskôr 60 dní pred koncom doby nájmu.
Čl. V
Nájomné

1.

2.

Nájomca sa zaväzuje platiť Prenajímateľovi za nájom jedného parkovacieho miesta mesačné nájomné
vo výške 60,- EUR (slovom šesťdesiat eur) bez DPH (ďalej len „nájomné“). K nájomnému bude
Prenajímateľ fakturovať DPH podľa právnych predpisov platných aktuálne v čase fakturácie.
Nájomné (ako aj prípadná alikvotná časť nájomného podľa tohto bodu Zmluvy) je splatné na základe
faktúry Prenajímateľa, a to do 30 dní odo dňa doručenia faktúry Prenajímateľa Nájomcovi.
Prenajímateľ vystaví faktúru v prvý pracovný deň kalendárneho mesiaca, za ktorý je Nájomné
platené. Nájomca je povinný platiť nájomné v lehotách splatnosti bankovým prevodom na účet
Prenajímateľa. V prípade, ak k odovzdaniu parkovacích miest do užívania Nájomcovi zo strany
Prenajímateľa v zmysle čl. VI bod 1., písm. b) tejto Zmluvy dôjde v priebehu kalendárneho mesiaca
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(t. j. nie presne k prvému dňu kalendárneho mesiaca), potom Prenajímateľ je oprávnený fakturovať
Nájomcovi len alikvotnú časť nájomného za obdobie od protokolárneho odovzdania parkovacích
miest do užívania v zmysle čl. VI bod 1., písm. b) tejto Zmluvy do konca kalendárneho mesiaca,
v ktorom došlo k odovzdaniu parkovacích miest do užívania Nájomcovi. V prípade, ak dôjde
k zániku nájomného vzťahu založeného touto Zmluvou v priebehu kalendárneho mesiaca,
Prenajímateľ je oprávnený fakturovať Nájomcovi len alikvotnú časť nájomného vzťahujúcu sa na
obdobie užívania parkovacích miest Nájomcom v kalendárnom mesiaci, v ktorom došlo k zániku
nájomného vzťahu.
3. Akákoľvek faktúra Prenajímateľa vystavená na základe tejto Zmluvy musí obsahovať všetky
náležitosti v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike
a špecifikáciu fakturovanej sumy. Ak faktúra nebude vystavená podľa tejto Zmluvy, nebude
obsahovať náležitosti podľa tejto Zmluvy alebo v nej nebudú správne uvedené údaje, je Nájomca
oprávnený vrátiť ju Prenajímateľovi na prepracovanie alebo doplnenie v lehote splatnosti faktúry.
V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť
doručením novej (resp. opravenej) faktúry Nájomcovi. Po dobu vybavovania reklamácie faktúry nie
je Nájomca v omeškaní s jej zaplatením a Prenajímateľ nemá nárok na úrok z omeškania dohodnutý v
tejto Zmluve.
4. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Nájomné bude každoročne k 1. marcu príslušného
kalendárneho roka zvýšené o výšku indexu spotrebiteľských cien v Európskej únii vyjadrenej
indexom HICP (Harmonised Index of Consumer Prices) pre Euro zónu. Prvé zvýšenie Nájomného sa
vykoná k 01.03. kalendárneho roka bezprostredne nasledujúceho po roku, v ktorom sa začal nájom
založený touto Zmluvou. Zmluvné strany sa dohodli a Nájomca súhlasí s tým, že v prípade, ak vyššie
uvedený index HICP prestane byť publikovaný alebo nebude môcť byť použitý z akéhokoľvek iného
dôvodu, bude na základe tohto ustanovenia automaticky nahradený indexom, ktorý je svojím
charakterom a svojou štruktúrou najpodobnejší indexu HICP a ktorého vývoj v predchádzajúcich
rokoch sa najviac približoval vývoju indexu HICP dovtedy používaného podľa tejto Zmluvy, a to
prioritne indexom porovnateľným pre Euro zónu, spôsob výpočtu nájomného po zvýšení bude
realizovaný nasledovne:
ZN = PN + (PN x HICP )
ZN:

výška Nájomného po uskutočnenej zmene,

PN:

výška Nájomného pred uskutočnenou zmenou,

HICP: Index spotrebiteľských cien vo výške za predchádzajúci kalendárny rok.
5.

6.

7.

Zmena výšky Nájomného podľa bodu 4 tejto Zmluvy sa uskutoční na základe dodatku k tejto zmluve,
ktorý sa Nájomca zaväzuje podpísať bezodkladne po jeho doručení (zmena výšky nájomného
podľa bodu 4 sa uskutoční od 01.03. príslušného kalendárneho roku). Dodatkom zmenené Nájomné
bude Prenajímateľ fakturovať Nájomcovi prvýkrát za mesiac marec kalendárneho roku, v ktorom bol
dodatok podľa tohto bodu Zmluvy podpísaný oboma Zmluvnými stranami.
Všetky platby uskutočnené na základe tejto Zmluvy sa považujú za uhradené okamihom odpísania
určenej sumy v plnej výške na bankový účet patriaci tej zmluvnej strane, v prospech ktorej sa platba
vykonáva.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti Nájomcu platiť nájomné vo výške
a v lehote splatnosti dohodnutej v tomto článku Zmluvy, Prenajímateľ je oprávnený fakturovať
Nájomcovi úrok z omeškania vo výške 0,01% zo sumy nezaplateného nájomného za každý aj začatý
deň omeškania so zaplatením. Nájomca je povinný zaplatiť úrok z omeškania na základe faktúry
vystavenej Prenajímateľom v lehote splatnosti tridsať (30) dní odo dňa doručenia faktúry Nájomcovi.
Čl. VI
Práva a povinnosti zmluvných strán

1.

Prenajímateľ je povinný:
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odovzdať Nájomcovi parkovacie miesta špecifikované v preambule bod 2. tejto Zmluvy v stave
spôsobilom na užívanie na dohodnutý účel podľa čl. III tejto Zmluvy, v tomto stave ich na svoje
náklady udržiavať, konkrétne: zabezpečovať osvetlenie priestorov Garážového domu
a parkovacích miest, dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu Garážového domu, strážnu službu,
pričom strážna služba zahŕňa nepretržitú 24-hodinovú strážnu službu, celoročnú údržbu
osvetlenia Garážového domu, celoročnú údržbu chodníkov a komunikácií nachádzajúcich sa
na Priľahlých pozemkoch, celoročnú údržbu Garážového domu a sledovanie technického stavu
Garážového domu, zabezpečenie opráv, servisu, prevádzky a údržby Garážového domu.
Prenajímateľ sa zároveň zaväzuje umožniť Nájomcovi výlučné, nerušené a neobmedzené
užívanie parkovacích miest;
b) odovzdať Nájomcovi parkovacie miesta ku dňu odovzdania a prevzatia nebytových priestorov,
ktoré Prenajímateľ ako Nájomca odovzdá Nájomcovi ako Podnájomníkovi v zmysle
Podnájomnej zmluvy zo dňa 16.12.2016 (ďalej len „Podnájomná zmluva“);
c) umožniť Nájomcovi užívať parkovacie miesta za podmienok dohodnutých touto Zmluvou
a zabezpečiť mu plný a nerušený výkon práv spojených s nájmom.
Nájomca je povinný:
a) užívať parkovacie miesta na dohodnutý účel riadnym spôsobom a pri výkone svojich práv
nezasahovať do práv a oprávnených záujmov Prenajímateľa a ostatných nájomcov,
b) bez zbytočného odkladu oznámiť Prenajímateľovi potrebu opráv, ktoré je povinný Prenajímateľ
vykonať a umožniť mu vykonanie týchto opráv i iných nevyhnutných opráv. V prípade
nesplnenia tejto povinnosti zodpovedá Nájomca Prenajímateľovi za škodu tým spôsobenú,
c) v prípade znečistenia parkovacieho miesta Nájomcom alebo treťou osobou, ktorej Nájomca
umožnil vstup na prenajaté parkovacie miesta (napr. znečistenie od oleja a pod.), je Nájomca
povinný takéto znečistenie bezodkladne na vlastné náklady odstrániť, avšak len za podmienky,
že znečistenie parkovacieho miesta preukázateľne spôsobil Nájomca, resp. tretia osoba, ktorej
Nájomca umožnil vstup na prenajaté parkovacie miesta; zmluvné strany sa dohodli, že
povinnosť preukázať, že prenajaté parkovacie miesta znečistil Nájomca, resp. osoba, ktorej
Nájomca umožnil vstup na prenajaté parkovacie miesta, má Prenajímateľ; v prípade nesplnenia
tejto dôkaznej povinnosti Prenajímateľom nie je Nájomca povinný znečistenie parkovacieho
miesta odstrániť, pričom je tak povinný urobiť bezodkladne na vlastné náklady Prenajímateľ,
d) v prípade požiadavky Prenajímateľa uvoľniť parkovacie miesto na vykonanie nevyhnutnej
opravy alebo údržby parkovacích miest alebo Garážového domu, pričom Prenajímateľ sa
v tomto prípade zaväzuje bezodkladne zabezpečiť náhradné parkovacie miesta čo najbližšie
k prenajatým parkovacím miestam a ak nebudú Nájomcovi vyhovovať, vrátiť najneskôr do 30
dní na účet Nájomcu alikvótnu časť zo zaplatenej ceny za Nájomné,
e) dodržiavať v Garážovom dome a na priľahlých pozemkoch patriacich ku Garážovému domu
(zapísaných na LV č. 1831 vedenom v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Bratislava,
katastrálny odbor, pre okres: Bratislava II, obec: BA – m.č. Ružinov, k.ú. Ružinov) všeobecne
záväzné právne predpisy platné na území SR.
Nájomca nie je oprávnený dať parkovacie miesta do podnájmu bez predchádzajúceho písomného
súhlasu Prenajímateľa.
Nájomca nie je oprávnený vykonať akékoľvek stavebné a iné zmeny a úpravy parkovacích miest
bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa.
Prenajímateľ nezodpovedá za škodu na majetku alebo zdraví Nájomcu a tretích osôb, ktorým
Nájomca umožnil vstup do Garážového domu spôsobenú tretími osobami alebo tzv. vyššou mocou,
t. j. okolnosťami, ktoré nastali nezávisle od vôle Prenajímateľa (napr. neočakávané prírodne javy
a klimatické podmienky, vojna, mobilizácia).
Nájomca je povinný vypratať a odovzdať parkovacie miesta Prenajímateľovi k poslednému dňu
platnosti tejto Zmluvy najneskôr do 16.00 hod. a odo dňa bezprostredne nasledujúceho po dni
ukončenia tejto Zmluvy Nájomca nie je viac oprávnený užívať parkovacie miesta. Nájomca je
povinný odovzdať parkovacie miesta Prenajímateľovi v stave v akom ich od Prenajímateľa prevzal
s prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie. O odovzdaní parkovacích miest Prenajímateľovi vyhotoví
a)

2.

3.
4.
5.

6.

4

7.

8.

9.

Prenajímateľ Nájomcovi písomný protokol, v ktorom bude zachytený stav parkovacích miest ku dňu
ich odovzdania Prenajímateľovi, a ktorý bude podpísaný obidvomi zmluvnými stranami alebo osobou
písomne splnomocnenou zmluvnou stranou.
Zmluvné strany sú si povinné bez zbytočného odkladu vzájomne oznamovať zmenu adresy, na ktorú
je možné doručovať písomnosti. V prípade, že si túto povinnosť nesplnia, za správnu adresu sa
považuje posledná oznámená adresa.
Zmluvné strany sú si povinné bez zbytočného odkladu vzájomne oznamovať zmenu identifikačných
údajov, t. j. IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie, číslo účtu (IBAN) a zaslať fotokópiu dokladov
týkajúcich sa zmeny na adresu druhej zmluvnej strany.
Prenajímateľ vyhlasuje, že:
a) je výlučným vlastníkom Garážového domu a predmetu nájmu,
b) neexistuje žiadne právo tretej osoby, na základe ktorého by bola takáto tretia osoba oprávnená
užívať predmet nájmu.
V prípade, ak sa akékoľvek vyhlásenie Prenajímateľa podľa tohto bodu Zmluvy ukáže ako
nepravdivé, Prenajímateľ sa zaväzuje uhradiť Nájomcovi škodu tým vzniknutú. Nájomca je
v takomto prípade súčasne oprávnený od tejto Zmluvy písomne odstúpiť s okamžitou účinnosťou, t. j.
s účinnosťou ku dňu doručenia písomného odstúpenia od tejto Zmluvy Prenajímateľovi. Zmluvné
strany sa týmto dohodli, že v prípade odstúpenia Nájomcu od tejto Zmluvy žiadna zo zmluvných
strán nebude oprávnená požadovať od druhej zmluvnej strany späť akékoľvek plnenie, ktoré
uskutočnila druhej zmluvnej strane na základe tejto Zmluvy pred účinným odstúpením od Zmluvy.
Odstúpením od Zmluvy nie je dotknutý nárok Nájomcu na náhradu škody.
Čl. VII
Ukončenie Zmluvy

1.

2.

3.

4.

Nájom podľa tejto Zmluvy sa končí:
a) uplynutím dohodnutej doby nájmu podľa tejto Zmluvy,
b) písomnou dohodou zmluvných strán, a to ku dňu uvedenému v takejto dohode,
c) písomnou výpoveďou podľa bodu 2. a 3. tohto článku Zmluvy,
d) písomným odstúpením od Zmluvy z dôvodov uvedených v tejto Zmluve,
e) zánikom parkovacích miest,
f) zánikom Nájomcu,
g) ku dňu skončenia podnájmu v zmysle Podnájomnej zmluvy.
Prenajímateľ je oprávnený vypovedať túto Zmluvu výlučne ak:
a) Nájomca užíva parkovacie miesta v rozpore so Zmluvou,
b) Nájomca o viac ako jeden mesiac mešká s platením nájomného,
c) Nájomca alebo osoby, ktoré s ním užívajú parkovacie miesta, napriek písomnému upozorneniu
Prenajímateľa hrubo porušujú pokoj alebo poriadok,
d) bolo rozhodnuté o odstránení Garážového domu alebo o zmenách Garážového domu, čo bráni
užívať parkovacie miesta, a to písomnou výpoveďou s výpovednou lehotou tri (3) mesiace, ktorá
začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola
písomná výpoveď doručená Nájomcovi.
Nájomca je oprávnený vypovedať túto Zmluvu aj bez udania dôvodu a to písomnou výpoveďou
s výpovednou lehotou tri (3) mesiace, ktorá začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená Prenajímateľovi.
Ukončením tejto Zmluvy nie je dotknutý nárok zmluvnej strany na náhradu škody vzniknutej
porušením Zmluvy druhou zmluvnou stranou a iné nároky zmluvnej strany vzniknutej v súvislosti
s porušením Zmluvy druhou zmluvnou stranou, ustanovenia tejto Zmluvy vzťahujúce sa k riešeniu
sporov medzi Zmluvnými stranami a iné ustanovenia Zmluvy, ktoré podľa prejavenej vôle
zmluvných strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončením tejto Zmluvy.
Čl. VIII
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Dôvernosť informácií
1.

2.

3.

1.

2.

3.

Obidve zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, ibaže by
z tejto Zmluvy alebo z príslušných právnych predpisov SR vyplývalo inak. Záväzok zmluvných strán
obsiahnutý v tomto článku nezaniká ani po zániku tejto Zmluvy. Na účely tejto Zmluvy sa za dôverné
informácie považujú sú všetky skutočnosti, informácie a údaje, ktoré sú uvedené v tejto Zmluve
a/alebo ktoré budú uvedené v jej dodatkoch a prílohách a/alebo ktoré sa zmluvné strany dozvedeli
v súvislosti s touto Zmluvou, jej plnením a predzmluvnými rokovaniami s ňou súvisiacimi (ďalej len
„dôverné informácie“).
Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej
zmluvnej strany nevyužijú pre seba a/alebo pre tretie osoby, neposkytnú tretím osobám a ani
neumožnia prístup tretích osôb k dôverným informáciám. Za tretie osoby sa nepokladajú členovia
orgánov zmluvných strán, zamestnanci, audítori alebo právni či iní poradcovia zmluvných strán, ktorí
sú ohľadne im sprístupnených informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe všeobecne
záväzných právnych predpisov SR.
Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa tohto článku zmluvy sa nepovažuje
poskytnutie dôverných informácií príslušným štátnym orgánom, pokiaľ to vyplýva zo všeobecne
záväzného právneho predpisu SR, použitie potrebných informácií alebo dokumentov v prípadných
súdnych, rozhodcovských, správnych a iných konaniach ohľadom práv a povinností vyplývajúcich
z tejto Zmluvy, ako aj ich použitie, pokiaľ sa stali verejne známymi alebo zverejnenie tejto Zmluvy,
jej príloh a dodatkov v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR v súlade s príslušnými
právnymi predpismi.
Čl. IX
Spoločné a záverečné ustanovenia
Prenajímateľ sa ako výlučný vlastník Garážového domu a predmetu nájmu zaväzuje zabezpečovať
na vlastné náklady plnenie všetkých povinností vyplývajúcich z hygienických predpisov a predpisov
vzťahujúcich sa k civilnej ochrane obyvateľstva, plnenie úloh ochrany pred požiarmi v Garážovom
dome (vrátane predmetu nájmu) vyplývajúcich najmä zo zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred požiarmi v znení neskorších predpisov a zo súvisiacich vykonávajúcich vyhlášok, ako aj
pravidelné revízie a kontroly (najmä revízie technických zariadení, elektrických, plynových a iných
zariadení nachádzajúcich sa v Garážovom dome, alebo mimo neho, ak slúžia Garážovému domu),
ktoré je v Garážovom dome (vrátane predmetu nájmu) v zmysle príslušných právnych predpisov SR
potrebné vykonávať.
Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy, výpovede,
odstúpenia, faktúry a iné úkony v súvislosti s touto Zmluvou a jej plnením (ďalej len „Písomnosť“),
musia byť urobené v písomnej forme a doručené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v článku
I tejto Zmluvy a/alebo na inú adresu v zmysle článku VI bod 7. tejto Zmluvy, a to osobne, poštou
alebo kuriérskou službou. Písomnosť sa považuje za doručenú za nasledovných podmienok:
a) Pri osobnom doručovaní sa Písomnosť považuje za doručenú dňom jej reálneho prevzatia
druhou zmluvnou stranou alebo dňom odmietnutia jej prevzatia druhou zmluvnou stranou.
b) Pri doručovaní Písomnosti prostredníctvom pošty sa Písomnosť považuje za doručenú dňom jej
reálneho prevzatia druhou zmluvnou. Ak sa Písomnosť vráti odosielateľovi ako nedoručená
alebo neprevzatá z akéhokoľvek dôvodu, považuje sa Písomnosť za doručenú tretím dňom
od uloženia Písomnosti na pošte.
c) Pri doručovaní prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby, sa Písomnosť považuje
za doručenú dňom jej reálneho prevzatia druhou zmluvnou stranou. V prípade neúspešnosti
takejto formy doručenia sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého
pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením
doručovateľa – kuriérskej služby.
Táto Zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, z ktorých Prenajímateľ dostane jeden (1)
rovnopis a Nájomca dva (2) rovnopisy.
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Ostatné právne vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona
č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov a ostatnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vzniknuté v súvislosti s plnením tejto Zmluvy budú
riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. V prípade, že nebude možné vzájomný spor vyriešiť
dohodou, obrátia sa zmluvné strany na vecne a miestne príslušný súd Slovenskej republiky.
6. Prenajímateľ je oprávnený postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy v prospech tretej
osoby len s predchádzajúcim písomným súhlasom Nájomcu.
7. Prenajímateľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu, overovania oprávnenými orgánmi
a inštitúciami, ktoré budú súvisieť výlučne so zmluvným vzťahom založeným touto Zmluvou a je
povinný tiež poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť.
8. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto Zmluve je možné uskutočniť len vzájomnou dohodou
zmluvných strán formou písomného očíslovaného dodatku k tejto Zmluve, ktorý bude podpísaný
obidvomi zmluvnými stranami a bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
9. 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 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.
10. V prípade, že akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným, neúčinným
a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných
ustanovení Zmluvy. V takomto prípade sa Zmluvné strany dohodli, že uzatvoria dodatok k tejto
Zmluve a tie ustanovenia, ktoré stratili platnosť, účinnosť a/alebo sa stali nevykonateľnými, nahradia
ustanoveniami, ktorých formulácie a znenia budú čo najviac podobné pôvodnému zámeru s tým, aby
bol zachovaný účel a cieľ tejto Zmluvy, pri rešpektovaní nových faktov, bez ujmy pre obidve
zmluvné strany.
11. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, túto Zmluvu uzatvárajú
dobrovoľne, slobodne a vážne, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, jej obsahu
porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
12. Neoddeliteľnými prílohami tejto Zmluvy sú:
- Príloha č.1 - Výpis z listu vlastníctva č. 1831,
- Príloha č.2 - Pôdorys príslušných podlaží Garážového domu s vyznačenými parkovacím miestami,
- Príloha č.3 - Výpis z obchodného registra Prenajímateľa.
4.

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

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

Za Prenajímateľa:

Za Nájomcu:

____________________________________
JUDr. Gustáv Ret
predseda poradenstva
OMNIA 2000 a.s.

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

____________________________________
Mgr. Ing. Tomáš Majer
člen predstavenstva
OMNIA 2000 a.s.
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