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NÁVRH 
 

ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 

č. ...............16 

uzavretá podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení 

neskorších predpisov, zmluva o nájme hnuteľných vecí v zmysle ustanovení § 663 a nasl. zákona 

č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej tiež ako „Zmluva“ alebo „nájomná zmluva“) 

 

 

 

Zmluvné strany: 

 

Prenajímateľ: Mestská časť Bratislava–Karlova Ves 

   Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 

   zastúpená: Dana Čahojová, starostka 

   IČO: 00 603 520 

IBAN: SK19 5600 0000 0018 0414 3001 

   (ďalej len „prenajímateľ“) 

Nájomca:  Spojená škola sv. Františka z Assisi 
   Karloveská 32, 841 04 Bratislava  

   zastúpená: Mgr. Ján Horecký, riaditeľ 

   IČO: 42176182 

   DIČ: 2022959246     

   (ďalej len „nájomca“) 

 

 

uzatvárajú túto Nájomnú Zmluvu: 

 

 

 

Čl. I.  

Úvodné ustanovenie 

 

1. Prenajímateľ je vlastníkom nasledovných nehnuteľností zapísaných na LV č. 4708 vedeného 

pre katastrálne územie Karlova Ves, a to: 

 

- parcela reg. C-KN – 3651/222 

- parcela reg. C-KN – 3651/327 

- parcela reg. C-KN – 3651/328 

- stavba súp. č. 5774 (postavená na parc. č. 3651/327)  

 

(spolu ďalej tiež ako „nehnuteľnosť“ v príslušnom gramatickom tvare). 

 

2. Prenajímateľ je vlastníkom hnuteľných vecí nachádzajúcich sa v nehnuteľnosti. Zoznam 

hnuteľných vecí je uvedený v prílohe č. 1 tejto Zmluvy pod názvom „Súpis hnuteľných vecí“. 

 

  

 3. Táto nájomná zmluva sa uzatvára v súlade so znením uznesenia Miestneho zastupiteľstva 

 Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. xxx/2016 zo dňa 18.10.2016.  
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Čl. II.  

Predmet nájmu 

 

Prenajímateľ prenajíma za ďalej uvedených podmienok nájomcovi nehnuteľnosť 

špecifikovanú v čl. I tejto Zmluvy a hnuteľné veci špecifikované v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. 

Predmetom nájmu nie je športové ihrisko s umelým trávnatým povrchom, ktoré je 

vybudované v školskom areáli na Veternicovej 20, teda v areáli nehnuteľnosti. 

Nájomca s takto vymedzeným predmetom nájmu súhlasí a prenajíma si ho za nižšie 

špecifikovaných podmienok. Nájomca prehlasuje, že si nehnuteľnosť ako aj hnuteľné veci 

špecifikované v prílohe č. 1 tejto Zmluvy riadne prezrel a oboznámil sa s nimi a ich stavom. 

 

 

Čl. III.  

Účel nájmu 

 

 Predmet nájmu podľa tejto Zmluvy bude využívaný za účelom vykonávania činnosti 

elokovaného pracoviska  nájomcu, konkrétne výchovno-vzdelávací proces základnej školy 

a školského klubu detí za podmienky poskytovania bezplatného vzdelávania počas celej tejto 

doby.  

 

 Prenajímateľ týmto súhlasí s uzavretím bezodplatnej podnájomnej Zmluvy nájomcom, ktorej 

účelom bude taktiež výchovno-vzdelávací proces. V prípade ak by mal nájomca záujem 

na uzatvorení podnájomnej Zmluvy s akýmkoľvek iným účelom, je povinný vyžiadať si 

vopred písomný súhlas prenajímateľa. 

 

 

Čl. IV.  

Čas trvania nájmu 

 

 Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vzťahu na dobu určitú, a to od 01.11.2016 do 

30.09.2037. 

 

Čl. V.  

Nájomné a poplatky za energie a služby 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 1,00 EUR/rok, slovom jedno euro. 

Nájomné je splatné ročne vo výške 1,00 EUR  k 15.06.  príslušného kalendárneho roka na 

účet IBAN: SK19 5600 0000 0018 0414 3001, variabilný symbol 2950364116. Nájomné za 

rok 2016, v príslušnej alikvotnej výške, je splatné do 10 dní odo dňa podpisu tejto Zmluvy 

oboma zmluvnými stranami. 

Nájomca je povinný uhradiť nájomné na základe tejto Zmluvy bez vystavenia faktúry.   

 

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky poplatky za energie a služby spojené s nájmom, 

rovnako aj prípadné nedoplatky, je povinný znášať výlučne nájomca, ktorý má ku dňu 

podpisu tejto Zmluvy uzatvorené potrebné zmluvy na dodávky príslušných služieb a správu 

nehnuteľnosti.  

3. Nájomca berie na vedomie, že v celkovej výške nájomného nie je zahrnuté poistné proti 

vzniknutým škodám.  
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4. Upratovania prenajatých priestorov, udržiavanie čistoty a schodnosti prístupových 

chodníkov, deratizácia a dezinsekcia objektu, hradenie poplatkov za odvoz a likvidáciu 

odpadu, prípadne zabezpečovanie a hradenie ďalších služieb je povinný zabezpečiť v plnom 

rozsahu nájomca. 

 

 

Čl. VI. 

 Stav predmetu nájmu, investície a správa nájomcu 

 

1. Prenajímateľ sa zaväzuje do 30 dní odo dňa podpisu tejto Zmluvy zabezpečiť vypracovanie 

znaleckého posudku na určenie technického stavu a hodnoty nehnuteľností, jej príslušenstva, 

 jej aktuálneho stavu a miery opotrebenia. Jedno vyhotovenie tohto znaleckého posudku 

následne prenajímateľ doručí nájomcovi. 

 

2. Prenajímateľ sa zaväzuje do 60 dní pred skončením  účinnosti tejto Zmluvy zabezpečiť  

     vypracovanie znaleckého posudku na určenie technického stavu a hodnoty nehnuteľností, jej 

príslušenstva,  jej aktuálneho stavu a miery opotrebenia. Jedno vyhotovenie tohto znaleckého 

posudku následne prenajímateľ doručí nájomcovi. 

 

3. Nájomca je povinný odovzdať prenajímateľovi po skončení účinnosti tejto Zmluvy predmet 

nájmu v stave v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. Pri posúdení stavu 

predmetu nájmu sa bude vychádzať zo znaleckých posudkov vypracovaných podľa bodu 1. 

a 2. tohto článku. 

 

4. Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu užívať a správu predmetu nájmu vykonávať s odbornou 

starostlivosťou tak, aby cena predmetu nájmu určená v znaleckom posudku podľa bodu 1. 

tohto článku Zmluvy bola rovnaká alebo nižšia ako v znaleckom posudku podľa bodu 2. tohto 

článku Zmluvy.  Výška nájomného podľa tejto Zmluvy zohľadňuje skutočnosť, že nájomca 

bude počas účinnosti tejto Zmluvy vykonávať všetky investície, opravy a správu predmetu 

nájmu na svoje náklady, bez akéhokoľvek nároku na náhradu. 

 

5. Nájomca sa zaväzuje predložiť prenajímateľovi do 30 dní odo dňa doručenia znaleckého 

posudku podľa bodu 1. tohto článku Zmluvy plán opráv a investícií do predmetu nájmu na 

najbližšíe 3 roky. Po uplynutí päťročného obdobia je nájomca povinný predložiť 

prenajímateľovi správu o plnení takto naplánovaných opráv a investícií spolu 

s monitorovacou správou o stave predmetu nájmu a plánom opráv a investícií na ďalšie 3 

ročné obdobie. Táto povinnosť nájomcu platí rovnako každé 3 roky počas účinnosti tejto 

Zmluvy.  

 

 

 

Čl. VII. 

 Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Prenajímateľ je povinný prenajať nájomcovi nebytové priestory v stave spôsobilom na ich 

užívanie podľa účelu uvedeného v tejto zmluve. 

2. Nájomca je povinný využívať predmet nájmu výlučne na účel dohodnutý v tejto zmluve. 

3. Prenajímateľ je oprávnený vstúpiť do prenajatých priestorov za účelom kontroly, či nájomca 

užíva nebytové priestory v súlade s právnymi predpismi a s dohodnutým účelom využitia. 



- 4 - 

4. Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi vykonanie každej opravy súvisiacej 

s poruchami stavebnej konštrukcie, dodávky tepla, elektrickej energie a pod. väčšieho 

rozsahu. 

5. Nájomca preberá na seba všetky povinnosti vyplývajúce z predpisov o ochrane zdravia 

a bezpečnosti pri práci, zaväzuje sa vo všetkých ním užívaných priestoroch dodržiavať platné 

predpisy a hygienické predpisy. Je povinný udržiavať v nich čistotu a poriadok. 

6. Nájomca je povinný mať počas účinnosti tejto Zmluvy uzatvorenú poistnú zmluvu na 

predmet nájmu proti škodám a živelným pohromám. 

7. Nájomca je povinný dbať na ochranu prenajatých priestorov a príslušenstva pred zničením, 

poškodením i nadmerným opotrebením, ako aj dbať na dodržiavanie verejného poriadku 

osobami využívajúcimi predmet nájmu, zabezpečiť poriadok a čistotu v prenajatých 

priestoroch ako aj v ich tesnej blízkosti v prípade, že jeho znečistenia sa dopustia osoby, 

ktorým nájomca umožnil vstup do prenajatých priestorov vrátane odvozu jeho odpadu. 

8. Nájomca je zodpovedný za všetky škody na predmete nájmu, zariadeniach, príslušenstve ako 

i majetku prenajímateľa, ktoré spôsobí. Nájomca je zodpovedný i za škody na predmete 

nájmu spôsobené osobami, ktoré sa zdržujú v predmete nájmu v súlade s pokynmi nájomcu 

alebo s jeho vedomím. Všetky škody, za ktoré zodpovedá nájomca, odstráni na vlastné 

náklady nájomca, alebo uhradí prenajímateľovi v bežných cenách. 

9. Nájomca sa zaväzuje  vypratať predmet nájmu bezodkladne v deň skončenia nájmu 

a odovzdať ho prenajímateľovi v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé 

opotrebenie, uprataný a vyčistený. Ak nájomca ku dňu skončenia nájmu predmet nájmu 

nevypratal, prenajímateľ je oprávnený vypratať na nebezpečenstvo a náklady nájomcu veci, 

ktoré tam boli nájomcom alebo inou osobou vnesené a tieto na jeho náklady 

a nebezpečenstvo uložiť do úschovy. 

10. V prípade, ak nájomca neodovzdá predmetné nebytové priestory v posledný deň trvania 

nájmu prázdne a vyčistené, je povinný uhradiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 

5.000,-EUR. 

11. Nájomca výslovne vyhlasuje, že prevzal predmet nájmu v stave tak ako stojí a leží. Nájomca 

výslovne súhlasí, že prenajímateľ nemá žiadnu povinnosť vykonať akékoľvek práce, úpravy 

alebo inú činnosť alebo dodávku za účelom pripravenia alebo dohotovenia predmetu nájmu 

do zariadeného stavu.  

12. Nájomca sa zaväzuje, že po dobu nájmu bude pri užívaní predmetu nájmu ako aj v súvislosti 

s týmto užívaním dodržiavať všetky bezpečnostné, protipožiarne ako aj iné predpisy, ktoré 

súvisia s výkonom realizovanej činnosti. Za bezpečnosť  požiarnu ochranu zodpovedá 

nájomca v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi 314/2001 Z. z.ako aj súvisiacich 

vykonávacích predpisov. Nájomca sa výslovne zaväzuje zabezpečiť pri užívaní predmetu 

nájmu ako aj v súvislosti s týmto užívaním úlohy ochrany pred požiarmi podľa ustanovení 

zákona č. 314/2001 Z. Z. Nájomca na seba preberá všetky povinnosti vyplývajúce z 

predpisov týkajúcich sa nakladania s komunálnym a iným odpadom. 

 

 

 

Čl. VIII.  

Skončenie nájmu 

 

1. Nájom sa končí uplynutím času, na ktorý bol dohodnutý v čl. IV. tejto Zmluvy. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že tento zmluvný vzťah zaniká: 
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a) písomnou dohodou medzi zmluvnými stranami 

b) odstúpením od Zmluvy v prípade, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nedodrží alebo 

poruší závažným spôsobom ustanovenia tejto Zmluvy 

c) písomnou výpoveďou z dôvodov uvedených v § 9 zákona č. 116/1990 Zb. v aktuálnom 

znení s výpovednou lehotou jeden mesiac 

d) výpoveďou zo strany prenajímateľa, v prípade ak si prenajímateľ vyžaduje predmet 

nájmu na zriadenie základnej školy vo vlastnej zriaďovateľskej pôsobnosti; pre tento 

prípad sa zmluvné strany dohodli, že výpoveď musí byť nájomcovi zaslaná do 28.02. 

príslušného kalendárneho roka, pričom výpovedná doba uplynie 31.08. nasledujúceho 

kalendárneho roka. 

 

Za závažné porušenie tejto Zmluvy sa podľa bodu b) rozumie najmä: 

- užívanie predmetu nájmu v rozpore s dohodnutým účelom; 

- prenechanie predmetu nájmu do podnájmu v rozpore s touto Zmluvou; 

- úmyselné poškodenie predmetu nájmu; 

- neodovzdanie monitorovacej správy podľa článku VI bod 5 tejto Zmluvy; 

- neodovzdanie plánu investícií a opráv podľa článku VI bod 5 tejto Zmluvy. 

3. Výpoveď musí byť písomná a výpovedná doba začína plynúť prvým dňom nasledujúceho 

mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Výpoveď sa považuje za doručenú 

dňom jej prevzatia, dňom odmietnutia jej prevzatia alebo dňom vrátenia doporučenej 

zásielky druhej zmluvnej strane, aj keď sa adresát o tom nedozvedel. 

4. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom jeho písomného doručenia druhej zmluvnej strane, 

dňom odmietnutia jeho prevzatia alebo dňom vrátenia doporučenej zásielky druhej zmluvnej 

strane, aj keď sa adresát o tom nedozvedel. 

5. Odstúpenie od Zmluvy a skončenie zmluvného vzťahu výpoveďou nevylučuje možnosť 

uplatnenia si práva na náhradu preukázanej škody, ktorá vznikla nesplnením záväzku jednou 

zo zmluvných strán. 

 

 

Čl. IX.  

Zmluvné pokuty a sankcie 

 

1. V prípade omeškania nájomcu s platením nájomného a poplatkov za energie a služby je 

nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi úroky z omeškania vo výške stanovenej  

Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.  

2. Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každé 

jedno porušenie tejto Zmluvy. Uhradenie zmluvnej pokuty nevylučuje možnosť 

prenajímateľa uplatnenia si práva na náhradu preukázanej škody, ktorá vznikla porušením 

zmluvnej povinnosti nájomcu. 

 

 

 

Čl. X.  

Záverečné ustanovenia 

 

1. Pre právne pomery neupravené touto zmluvou platia príslušné ustanovenia Občianskeho 

zákonníka, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v aktuálnom 

znení, Obchodného zákonníka a ďalších právnych predpisov. 
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2. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých tri obdrží prenajímateľ, dve 

nájomca. 

3. Táto zmluva vzniká podpisom zmluvných strán a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim 

po dni jej zverejnenia na webovej stránke prenajímateľa. 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola 

uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvu si prečítali, jej obsahu 

porozumeli a na znak súhlasu ju podpísali. 

5. Uzavretím tejto Zmluvy sa rušia všetky predchádzajúce dojednania a zmluvné vzťahy medzi 

prenajímateľom a nájomcom týkajúce sa predmetu nájmu. 

 

 

Bratislava, dňa:     Bratislava, dňa: 

 

 

 

Prenajímateľ:      Nájomca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________                          ________________________________ 

              Dana Čahojová        Mgr. Ján Horecký 


