Zmluva o nájme nebytových priestorov č,.32ĺ2ot8

Uzavretá podl'a zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších
predpisov (d'alej ako,,Zákon o nájme nebytových priestorov,,), 5 663 a nasledujúcich zákona č.40/1964zb'
občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (d'alej ako ,,občiansky zákonník") a zákona čislo 343/2OI5 7.

z'overejnomobstarávanívznení neskoršíchpľedpisov(d'alejako,,Zákonoverejnomobstarávaní")

(d'alej ako

,,Zmluva")

uzatvorená medzi

obchodné meno:

sĺdlo:
lČo:
DlČ:
lČ npH:
Registrovaná:
bankové spojenĺe:

IBAN:
BIC:
zastúpená:

AUR|S a. s.

Rudlovská cesta 53, 974OI Banská Bystrica
375 62621
202o4525oo
SK2o2o4525oo
V obchodnom registrĺ okresného súdu Banská Bystrica, oddĺel: Sa,
vložka č.,:84/S
Tatra banka
SK47 1"1.00 0000 0026 Z7L3 L265
TATRSKBX

Mária Dobrotová, predseda predstavenstva
Mária Kindernayová, člen predstavenstva

ko,, Prenajímatel"')

(d'alej

a

názov

organizácie:

sídlo:

Slovenská inovačná a energetická agentúra

lČo:

Bajkalská 27 ,827 99 Bratíslava
oo oo2 8o1

lČ

sK2o2o87774g
štátna príspevková organizácia zriadená rozhodnutím minĺstra hospodárstva

DlČ:
opn:
právna forma:

2o2a87774g

sR č. 63/1999 s účinnosťouod ]..5.].999 v znení nadväzujúcichrozhodnutí
bankové spojenĺe: Štátna pokladnica

IBAN:
BIC:

štatutárny
vecne

orgán:

zodpovedný:

(d'alej iba,,Nájomca")

SK65 8180 0000 0070 0006 2s96
SPSRSKBA
lng. Alexandra Velická, PhD., generálna riadĺteľka

p. Michal llovič

(spolu d'alej ako ,,Zmluvné strany", jednotlivo ako ,,Zmluvná strana,,)

.,Ł,/

n

článok l.
Úvodné ustanovenie

1.

2.

Prenajímatel' je výlučným vlastníkom stavby ,,VÝPoČToVÉsTREDlsKo" nachádzajúcej sa na ulici
Rudlovská cesta 87, súpisnéčíslo4047, postavenej na pozemku parcela registra,,C" číslo275/3,

druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria ovýmere 337 m2, zapísanej na LV č. 1"O3, okres
Banská Bystrica, obec Banská Bystrica, katastrálne územie Banská Bystrica, vedenom na
katastrálnom odbore okresného úradu Banská Bystrica ( d'alej ako ,,Nebytový priestor/Sklad,.).
Prenajímatel' Zmluvou prenecháva Nájomcovi do dočasnéhoužívanĺaNebytový prĺestor/Sklad

špecifikovanúv Článku lĺ', odseku L Zmluvy, a to za nĺžšieuvedených podmienok.

článok lI.
Predmet zmluvy

1'. Prenajímatel' sa zaväzuje prenechať Nájomcovĺ do užívania nebytové priestory -

,,5klady., a to

miestnosti č' Ią a 16 o spoločnej podlahovej ploche 722,50 m2 nachádzajúce sa na ].. nadzemnom
podlažíNebytového priestoru/Skladu špecifikovaného vČlánku l. Zmluvy (d'alej ako
,,Predmet

2.
3.

nájmu").

Pôdorys Predmetu nájmu je vyznačený v Prílohe č' L Zmluvy - Pôdorys prenajímaných nebytových
priestorov (Predmetu nájmu), ktorá je jej neoddelitel'nou súčasťou(d'alej ako
,,Príloha číslo1,,).
Nájomca sa zaväzuje užívaťPredmet nájmu spôsobom podľa podmienok uvedených v Zmĺuve,
a platiť zaň riadne a čas Prenajímatelbvi nájomné podl'a podmĺenok uvedených v Zmluve.

č!ánok !ll.
Účel ná;mu

t

Prenajímateľ prenecháva Nájomcovi Predmet nájmu do užívanĺavýlučne pre účelysúvisiace
jeho čĺnnosťouvykonáVanou Vsúlade s rozhodnutím ministra hospodárstva SR č.63/1999
v znení neskoršíchrozhodnutía v súlade s prísĺušnýmiprávnymĺ predpismi.
Nájomca má možnosťzmeny účeluvyužitĺaPredmetu nájmu len s predchádzajúcim písomným
súhlasom Prenajímatel'a.
s

z.

článok lV.
Doba trvania nájmu

1

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitÚ od L5. septembra 2018 do 3]'. septembra 2023,
pričom nájomný vzťah vzniká dňom účinnostitejto zmluvy.

článok v.
Skončenie nájmu

L.

Nájomný vzťah mÔže byť ukončený:
písomnou dohodou Zmluvných strán;

a)
b)

písomnou výpovedbu;

c)
2.
3'
4.

5.

6.

odstÚpením od Zmluvy v zmysle Článku V., Zmluvy a príslušnýchustanovení občianskeho

zákonnÍka a Zákona o nájme nebytových priestorov.
Prenajímateľ i Nájomca sú oprávnenívypovedať Zmluvu bez udania dôvodu.

Zmluvné strany sa dohodli, že výpoved' musí byť písomná a musí byť doručená druhej zo
Zmĺuvných strán. Výpovedná lehota sú tri mesiace a začínaplynúťprvým dňom rnesiaca

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoved'doručená druhej zo Zmluvných strán.
Prenajímate|' je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy, ak:
a) Nájomca, napriek písomnému upozorneniu užívaPredmet nájmu V rozpore so Zmluvou;
b) Nájomca napriek predchádzajúcemu písomnému upozornenĺu užívaPredmet nájmu takým
spôsobom, že Prenajímateľovivzniká škoda, alebo mu hrozí značná škoda;
c) ostatných dÔvodov uvedených v $ 9, odsek 2Zákona o nájme nebytových priestorov'
Nájomca je oprávnený jednostranne od Zmluvy odstúpiť, ak;
a) Predmet nájmu sa stane bez zavinenia Nájomcu nespôsobilý na dohodnuté užívanie;
b) Prenajímatel'hrubo porušuje svoje povinnostĺ vyplývajúce zo Zmluvy;
c) ostatných dÔvodov uvedených v $ 9, odsek 3Zákonao nájme nebytových priestorov.
Úiinly odstúpenia od Zmluvy nastáVajú dňom doručenĺaoznárnenia odstúpeníaod Zmluvy
druhej Zmluvnej strane.

Pre prĺpad pochybnosti sa Zmĺuvnéstrany dohodli, že doručenímakýchkolvek písomnostĺna

základe Zmluvy alebo v súvisĺosti so Zmluvou sa rozumie doručenie pĺsomnosti na adresu sídla
druhej Zmluvnej strany doporučene poštou s doručenkou, doručenĺe kuriérom alebo osobné
doručenie druhej zo Zmłuvných strán Ak Zmluvná strana, ktorá je adresátom, odmietne
doručovanú písomnosť prevzia{ považuje sa za deň doručenia deň, ked' došlo k odopretiu
prevzatia pĺsomnosti adresátom' V prípade, ak uplynula zákonná úložnádoba pre vyzdvihnutie sĺ
zásielky na pošte, doručovanej poštou Zmluvnej strane, alebo ak je na zásĺelke, doručovanej
poštou Zmluvnej strane, preukázatel'ne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že
,,adresát

sa odsťahoval",,,adresát je neznámy" aĺebo,,adresát nezastihnutý" alebo iná

poznámka

podobného významu, v zmysle ktorej pošta vráti zásielku ako nedoručenú,považuje sa za deň
doručenia deň, ked' bola zásielka vrátená späťodosielatelbvi. Prenajímateľ je oprávnený
doručovať písomnostĺNájomcovi aj formou osobného doručenĺa oprávnenej osobe (vecne
zodpovedná osoba uvedená v záhlaví Zmluvy) písomne určenej Nájomcom do nebytových
priestorov, v čase jej prítomnosti, kedy doručenie a prevzatie písomnosti musí byť potvrdené
podpisom oprávnenej osoby Nájomcu' Nájomca je povinný bez zbytočnéhoodkladu oznámiť
Prenajĺmatel'ovi akúkolVek zmenu adresy pre doručovanie písomnostíalebo zmenu osoby

splnomocnenej na preberanĺe písomností.

článok Vl.
Zánik nájmu

1.
2'

Zmluva zaniká zánikom Predmetu nájmu alebo zánikom Nájomcu ako právnickej osoby
Zmluva zaniká aj uplynutím lehoty, na ktorú bola uzatvorená,

článok Vll.
Cena nájomného a služieb

1,

Zmluvné strany sa dohod|i na cene nájomného za Predmet nájmu špecifĺkovaný v Čtánku ll', ods.
1' Zmluvy vo výške 4,3o EUR bez DPH za 1 mŻ/ L mesiac, t. j. 526,75 EUR bez DPH za prenajatú
plochu 122,5 m2/ 1mesiac' Nájomné je splatné vmesačných splátkach na základe faktúry

fuńM

Vystavenej Prenajímatelbm a doručenej Nájomcovi' Faktúru Prenajímateľ vystaví v prvý pracovný
deň prvého kalendárneho mesiaca príslušnéhomesiaca, za ktorý je nájomné splatné. Nájomca je

povinný nájomné zaplatiť do tridsiatĺch (30) dní odo dňa doručenia vystavenej faktúry, a to
bankovým prevodom na účetPrenajímatel'a.

Ż' Faktúra musí spĺňaťvšetky náležitosti v zmysle

platných právnych predpisov, v opačnom prípade

je Nájomca oprávnený faktúru vrátiť Prenajímateľovi na prepracovanĺe, pričom nová

3'
4.

lehota

splatnosti faktúry začínaplynúť od doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry Nájomcovi. Po
dobu vybavovania reklamácie faktúry uplatnenej zo strany Nájomcu nie je nájomca v omeškaní
s úhradou fakturovanej sumy a prenajímateľnemá nárok na úhradu úrokov z omeškania'
K platbe za nájomné bude Prenajímateľ účtovaťDPH v sadzbe podľa p|atných predpĺsov v čase
fakturácie.
Nájomca neposkytuje žĺadenpreddavok, zálohovú platbu, ani kauciu.

článok Vlll.
Iné práva a povinnosti Zmluvných strán

1'

Prenajímatel'sa zaväzuje odovzdať Predmet nájmu Nájomcovi v stave spôsobilom na dohodnuté
uŽívanie, vtomto stave ho na svoje náklady udržiavaťazabezpečovať riadne plnenie služieb,
ktorých poskytovanie je s užívanímPredmetu nájmu spojené.
Ż' Prenajímatel' je s Nájomcom povinný spísaťprotokol o odovzdaní a prevzatí Predmetu nájmu,
ktorý bude obsahovať najmä stav Predmetu nájmu, potvrdenie o odovzdaní kl'účovod Predmetu
nájmu, vady Predmetu nájmu a lehoty na ich odstránenie'
3' Nájomca je oprávnený užívaťPredmet nájmu v rozsahu dohodnutom v Zmluve.
4' Prenajímatel' je oprávnený vstúpiťdo Predmetu nájmu bez sprievodu Nájomcu alebo Nájomcom
určenej osoby a bez jeho súhlasu iba v prĺpade, ak sa v čase neprítomnosti Nájomcu v Predmete
nájmu Vyskytne mimorĺadna udalosť bezprostredne ohrozujúca život, zdravie, majetok, napr.
požiar (dälej ako ,,Mimoriadna udalosť')' Pokiaľ to povaha Mimoriadnej udalosti dovol'uje, je
Prenajímatel' i v tomto prípade povinný vopred telefonĺcky informovať Nájomcu, resp. určených
zamestnancov Nájomcu, o plánovanom vstupe do Predmetu nájmu a jeho okolnostĺach, a to na
niektoré z nasledujúcich telefónnych čísiel:
Mgr. Zuzana onderčaninová - 091_5 990 400
Michal llovič - 0918763069
5. Nájomca je povĺnný uhrádzať náklady, ktoré vznikli poškodením Predmetu nájmu, alebo ktoré
spôsobil Nájomca uŽívaním Predmetu nájmu V rozpore s účelomna ktorý mu bol prenajatý.
6. Nájomca je povinný bez zbytočnéhoodkladu oznámiť Prenajímatelbvi potrebu opráv a umožniť
ich výkon, inak Nájomca zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením povinnosti vznikla.

7.
8.
9.

Prenajímatel'prerokuje

a odsúhlasísNájomcomformu a umiestnenie označenia sídla, resp.

prevádzky Nájomcu.
Prenajĺmatel'vyhlasuje, že Predmet nájmu.ie spÔsobilý k užĺvaniuna dohodnuté účely.

Nájomca sa zaväzuje:

a) poĺstiťna vlastné náklady hnuteľné vybavenie Predmetu nájmu nachádzajúce sa

v jeho
vlastníctve {napr. technologĺcké zariadenia, počítače,nábytok, atd'.);
b) uhradiť Prenajímate|'ovi v prípade omeškania s platením nájomného úroky z omeškania

c)

v zákonnej výške;

užívaťPredmet nájmu vsúlade so Zmluvou stým, te Prenajímatel'nezodpovedá za žiadne ním
nezavinené škody vzniknuté Nájomcovi alebo osobám užívajúcimPredmet nájmu spolu
s Nájomcom;
d} vyžiadať si predchádzajúci pĺsomný súhlas Prenajímateľas prenechaním Predmetu nájmu do
podnájmu tretej osobe;
10' Nájomca je povinný:

a)

b)

V Predmete nájmu zabezpečiť a vykonať na svoje náklady, vo svojom mene a v celom rozsahu,

pre svojĺch zamestnancov avšetky osoby, ktoré sa sjeho vedomím vtýchto prĺestoroch
zdržu1u, BOZP podľa platných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BoZP
(5 39 Zákonníka práce, t.j. zákon č..3L1'l2ooLZ.z.v z'není neskoršíchpredpisov), najmä
zákona
č. L24l2N67. z. o BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákonníka práce v znení

neskoršĺchpredpisov;
bezodkladne ĺnformovať Prenajímateľa o všetkých čĺnnostiach(najmä o činnostiach spojených
so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru) a zmenách v prenajatých priestoroch, ktoré by mohli
mať vplyv na oPP a BaZP;

c) na
d)
e)

f)

vlastné náklady zabezpečiť odstránenie nedostatkov

v oblasti
v Predmete nájmu spôsobil svojou činnosťoubez súhlasu Prenajímateľa;

podieľať sa na plnení úloh vyplývajricich zo zákona

oPP a BoZP,

ktoré

č. 42l1gg4 7. z. oc|vĺlnej ochrane

obyvatel'stva v znení neskoršíchpredpisov a súvisiacĺchnoriem;
bezodkladne informovať Prenajímatel'a o dÔležitých zmenách údajov Nájomcu (názov' právna

forma, sídlo, zmenu štatutárneho orgánu, regĺstrácia platiteľa DPH), ako aj o vstupe do
likvidácie, vyhlásení konkurzu na majetok Nájomcu, nariadeníexekúcĺena majetok nájomcu;
po skončenínájmu odovzdať Predmet nájmu V stave, v akom ho prevzal od Prenajímatel'a
s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. V prípade ak boli na Predmete nájmu vykonané
s predchádzajúcim súhlasom Prenajímateľa akékolVek zmeny, tieto nie je povinný vracať do

pÔvodného stavu, ak sa Zmluvné strany pri získavanípredchádzajúceho súhĺasPrenajímatel'a
nedohodli inak.
LL. Prenajímateł'je oprávnený upraviť ceny nájomného raz ročne o výšku miery inflácie meranej
indexom spotrebiteľských cĺen a oznámenej Štatĺstickýmúradom SR' Úprava výšky nájomného

bude oznámená formou návrhu písomného dodatku

k

Zmluve

mesiac nasledujúci po mesiaci, v ktorom nastane jeho účinnosť.

a uplatnená vo fakturácii

za

12'Pokiaľ počas doby účínnostiZmluvy budú upravené ceny elektrickej energie, tepla alebo d'alších
Vstupov súvisiacich s užívanímPredmetu nájmu, bude ich zvýšenie primerane premietnuté do
ceny nájmu špecifikovaného v Článku ll., ods.1. Zmluvy' Táto skutočnosťbude oznámená formou
návrhu písomného dodatku k Zmluve a uplatnená vo fakturácĺi za mesiac, nasledujúci po mesiacĺ,
v ktorom nastane jeho účinnosť.
13' Prenajímatel'

a)
b)

c)

d)

je povinný:

UdržĺavaťPredmet nájmu a jeho príslušenstvoV stave spôsobilom pre jeho riadne užívanie;
Na požiadanie Nájomcu vykonať opravu Predmetu nájmu;
Riadne uhrádzať svojim dodávatelbm energĺípĺatby, tak aby nedošlo k prerušeniu dodávky
energííz dôvodov spočívajúcichna strane Nájomcu;
Udržĺavaťkomunikácie v Nebytovom prĺestore/sklade v stave spôsobiĺom pre ich riadne
užívanie,predovšetkým ich opravu a zimnú údržbu;

č|ánok Ix.
Záverečné ustanovenia

L.
2-

Vzťahy medzi.Zmluvnými stranami, práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú vysĺovene
upravené Zmluvou, sa primeranie rĺadia ustanoveniamí príslušnýchprávnych predpĺsov SR.
Kaźdá zo Zmĺuvných strán sa zaväzuje, že so všetkými osobnými údajmi fyzických osôb, najmä
s kontaktnýmĺ a identifikačnými údajmi zamestnancov, štatutárnych či iných zástupcov zmluvnej
strany (d'alej ako ''osobné údaje"), s ktorými príde do styku pri uzavretí alebo v rámci plnenĺa
tejto Zmluvy či v súvislosti s nÍm, bude nakladať výlučne v súlade s príslušnými právnymi

predpĺsmi, najmä NarĺadenímEurópskeho parlamentu a Rady (EU) 2076/679 z 27.4,201,6
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaním osobných údajov a vol'nom pohybe takýchto údajov
a o zrušenísmernĺce 95l46/Fs (d'alej ako ,,GDPR") a právnymi predpismĺ z oblastí ochrany
osobných údajov platnými v Slovenskej republike, predovšetkým zákonom č. 18/2aI8 Z. z.

fułlM

o ochrane osobných údajov (d'alej ako ,,Zákon"|. Každá Zmluvná strana je v pozícii samostatného
prevádzkovateľa, pokiaľ ide
všetky osobné údaje a žiadna z nich nĺe
v pozícii

o

je

sprostredkovateľa pre druhú zmluvnÚ stranu. Zmluvná strana najmä zaväzuje (i) vyuŽívať tieto
údaje v súlade s účelom,na ktorý boli poskytnuté (iĺ} zabezpečiť ich vhodnými technickými
a organizačnými opatreniami pred stÍatou, neoprávneným zverejnením alebo prĺstupom tretích
osôb a pred ich využitím na iné účely,(iĺĺ)poskytnúť druhej Zmluvnej strane potrebnú súčínnosť
a informácie, pokiaľ je to potrebné na plnenie jej povinností Voči dotknutým osobám alebo

prípade kontroly alebo auditu. Porušenie povinností podl'a tohto odseku a/alebo iných
povinností podl'a Zákona alebo GDPR zakladá voči druhej Zmluvnej strane nárok na náhradu

v

škody a môže byť dôvodom na vznik zodpovednostĺ vočĺdotknutej osobe, ktorej sa údaje týkajú.
Nájomca zodpovedá za to, że voči každej dotknutej osobe, ktorej osobné údaje sú uvedené
v zmluve alebo ich poskytuje prenajímatelbvĺ,splnil oznamovacĺu povinnosť podl'a čl' 12_14
GDPR, teda nie je potrebné aby túto povinnosť plnil prenajímateľvzhl'adom na čl. 14 ods' 5 písm.

a} GDPR ľesp. 5 78 ods' 3 Zákona. Pre účelyĺnformovania dotknutých osÔb oznamu-ie
pľenajímateľnájomcovi tĺeto informácie o spracúvaníosobných údajov prenajímatelbm:
Totožnosť a kontaktné údaje prenajímatelä ako prevádzkovatel'a: podł'a záhlavia zmluvy,
kontaktná emaĺlová adresa auris@swanmail'sk.

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov, doba spracúvania: osobné údaje sa
spracúvajúna účelplnenia Zmluvy a výkonu práv a povinností z nich. Právnym základom je
p|nenie zmluvy v zmysle čl. 6 ods. L písm. b) GDPR {ak je nájomca dotknutou osobou} alebo
oprávnený záujem nájomcu a prenajímatel'a na riadnom plnení uzavretej zmluvy v zmysle čl. 6
ods. 1 písm. f) GDPR. osobné údaje spracúva Prenajĺmatel' aj na účelydaňovej evidencie
a účtovníctva,na právnom základe zákonnej povinnosti (najmä zákona 43L/2oo2 z. z.
o účtovníctve).Doba uchovávania osobných údajov je doba trvania zmluvy, pokiaľ si dlhšie
uchovávanie nevyžadujú predpisy o archivácii a o uchovávaní daňových a účtovnýchdokĺadov
(v tom prĺpade je doba uchovávania J.0 rokov).

Príjemcovia a prenosy: osobné údaje prenajímatel' neprenáša do tretej krajiny. Príjemcami
osobných údajov môžu byť Lĺon Law Partners s.r.o., lČo: 36 862 46J., so sídlom Komenského 14A,

974 0L Banská Bystrica, ktorá prevádzkovatelbvi poskytuje právne služby a lng. Katarína
Lunterová, lČo ąą564287, Králbvohoľská L, g7411 Banská Bystrica, ktorá prevádzkovateľovi
poskytuje účtovnéslužby a spoločnosťAURls, a.s. so sídlom Rudlovská 53, 9-l4 0L Banská
Bystrica, lČo: gĺ 56Ż 62L, ktorá zabezpečuje spoločne s prenajímatelbm riadenie niektorých

spoločných činnostísúvisiacich s plnenĺm zmluvy. Práva dotknutej osoby. Dotknuté osoby majú

právo voči spracúvaniu namĺetať z dôvodov týkajúcich sa ich konkrétnej situácie, ak ide
o spracúvanĺena právnom základe oprávneného záujmu' Majú právo na prístup k osobným
údajom a na ich kópiu. Ak sú údaje nesprávne, majú právo na ich opravu. Ak sú neúplné,majú
právo ich doplniť. Majú právo na obmedzenie spracúvania v prípadoch určených predpismi,
napríklad do ich opravY alebo počas konania o námietke' Majú právo na výmaz údajov
v prípadoch, ktoré určujúpredpisy, pokial' nĺe je toto právo obmedzené právnymi predpismi.
Práva si môžu uplatniť u prenajímateľa prostredníctvom pošty alebo emailom na adrese
aurĺs@swanmail.sk. Pri uplatnení práv je prenajímateľ oprávnený overiť totožnosťžiadatel'a.
Dotknuté osoby majú právo podať sťažnosťna Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej

3.
4.
5.

republĺky alebo na príslušnom úrade podľa ich obvyklého bydliska či miesta práce.
Zmluvu je možnémeniť alebo oopínaťlen po vzájomnej dohode Zmluvných strán vo forme
pĺsomných, očíslovanýchdodatkov podpĺsaných obidvomi Zmluvnými stranami'
Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každúzo Zmĺuvných strán.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami a účinnosťdňom nasledujúcĺm
po dnijej zverejnenia V centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR Nájomcom v súlade
s ustanovením 5 5a zákona č. 2LL/20o0 Z, z' o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších predpisov v spojení s ustanovenĺm 5 47a zákona č' 4o/t964 Zb' občianskeho
zákonníka v platnom znení.

6'

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak
toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísalĺ.

V Banskej Bvstrici, oo, ..ĺ!..Q.{..

íĐ/P

V Bratislave, dňa

1

{

-09.

2010

Za prenajímateľa:

Za nájomcu:

Mária Dobrotová

ra Velická, PhD.
generálna riaditeľka

predseda predstave nstva
AURIS a.s.

Slovenská inovačná a energetĺcká agentúra

stoVENslG INoVAČNÁ
A ENERGETIcKA ĺeeľnlnĺ
BRATISIAVA
.1010-

Mária K
člen predstaven
AURIS a.s.

Prílohv:
PrÍloha č' L _ Pôdorys prenajĺmaných nebytových priestorov (Predmetu nájmu)

Atlttts a.c.
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