
Zmluva č	. 001/2022/SMNDAG o na� jme nebytove�ho 
priestoru  

uzatvorenej v zmysle ustanovení�  za�kona č. 116/1990 Zb. o na� jme a podna� jme nebytovy�čh priestorov 
v znení� neskors	í�čh predpisov, za�kona č. 18/1996 Z. z. o čena� čh v znení� neskors	í�čh predpisov, za�kona
č. 446 /2001 Z. z. o majetku vys	s	 í�čh u� zemny�čh čelkov v platnom znení� a ďals	 í�čh  pra�vnyčh predpisov.

Čl.1.
        Zmluvne strany

Prenají�mateľ: S/kola  pre mimoriadne nadane�  deti a Gymna�zium, Teplička�  7
831 02 Bratislava, 
IČ/O: 31787088

Zastu� pena� : PhDr. Jolana Laznibatova� , ČSč. , riaditeľka s	koly
(ďalej len prenají�mateľ)

Na� jomča: Ing. Katarí�na Rumanovič	ova� , fyzička�  osoba, narod. 23.07.1972
Č/ . OP : 
Jazdečka�  12, 831 02 Bratislava
(ďalej len na� jomča)

Čl.2.
Úvodné ustanovenia

1. Vlastní�kom majetku – nehnuteľnosti je Bratislavsky�  samospra�vny kraj (ďalej len BSK).
2. Prenají�mateľ je spra�včom zverene�ho majetku – S/koly pre mimoriadne nadane�  deti 

a Gymna�zium, Teplička�  7, 831 02 Bratislava, zapí�sanom v LV č	.4196, katastra� lne u� zemie Nove�  
Mesto, Bratislava – m. č	. Nove�  mesto 

3. Na� jomča je fyzička�  osoba

Čl. 3
Predmet zmluvy

1. Prenají�mateľ ako spra�vča nehnuteľnosti prenají�ma na� jomčovi za niz	s	ie uvedeny�čh podmienok, 
nebytove�  priestory o čelkovej pločhe 250 m2 – teločvič	n	 a.

    Čl.4 
Účel nájmu

1. ÚC č	elom tejto zmluvy je prenajať nebytovy�  priestor na s	portove�  u� č	ely skupine fyzičky�čh osoE b 
(volejbal).

2. Na� jomča sa zavaF zuje uz	 í�vať prenajate�  nebytove�  priestory vy� luč	ne v rozsahu a na u� č	el 
dohodnuty�  v tejto zmluve a v su� lade s platny�mi predpismi, ktore�  sa vzťahuju�  na predmet 
prena� jmu.

Čl. 5.
Doba nájmu

1. Na� jomna�  zmluva sa uzatva� ra na dobu urč	itu�  a to od 11.01.2022 – 31.12.2022 
2.  Priestory teločvič	ne budu�   vyuz	í�vane�  kaz	dy�  s	tvrtok  od 18,15 – 19,45 hod.



Čl. 6.
Cena nájmu a platobné podmienky

1. Prenají�mateľ a na� jomča sa dohodli na na� jomnom nasledovne:  čena na� jmu teločvič	ne 40,90€/ 
mesač	ne

2. V čene na� jomne�ho nie su�  zahrnute�  sluz	by, ktore�  pozosta� vaju�  z doda�vky tepla, električkej 

energie, odvozu odpadkov, vodne�ho, stoč	ne�ho. Tieto na�klady su�  zahrnute�  v Č/ l. 7.

3. Zmluvne strany sa dohodli, z	e  prenají�mateľ ma�  pra�vo čenu na� jmu, prí�padne energií�
primerane upraviť o niektore�  ekonomičke�  poloz	ky , ktore�  sa objektí�vne menia (devalva�čia, 
infla� čia a pod.) Prenají�mateľ je povinny�  pí�somne informovať na� jomču o zvy�s	ení� čien.  ÚC pravy 
čien su�  za� vaF zne�  od nasleduju� čeho kalenda� rneho mesiača po odoslaní� na� jomčovi zo strany 
prenají�mateľa.

4. V zmysle § 344 a ďals	í�čh Občhodne�ho za�konní�ka sa zmluvne�  strany dohodli, z	e 
podstatne�  porus	enie tejto zmluvy je okrem ine�ho aj neakčeptovanie u� pravy čeny 
na� jmu          alebo vy�s	ky u� hrad za sluz	by podľa tohto ustanovenia.

5. Na� jomča sa zavaF zuje platiť prenají�mateľovi aj u� hradu spojene�  s na� jmom. Plneniami spojeny�mi
s na� jmom su�  doda�vka tepla na ÚC K, teplo na ohrev TV, vodne�  a stoč	ne�  TV, vodne�  a stoč	ne�  SV,
ostatne�  sluz	by.

6. Na� jomča bude uhra�dzať za na� jomne� , energie a sluz	by na za�klade vystavenej faktu� ry 
prenají�mateľom , vz	dy ku konča mesiača. Splatnosť faktu� ry je 14 dní�.

7. Č/ í�slo u� č	tu : na� jomne�  – SK7881800000007000474806. Č/ í�slo u� č	tu: energie a sluz	by: 
SK5681800000007000474814.

Čl.7
 Ceny za energie a služby 

1. Zmluvne�  strany sa dohodli na nasleduju� čej platbe za energie a sluz	by mesač	ne 
vo vy�s	ke 30,68 €.

Čl.8
Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Prenají�mateľ sa zavaF zuje:
- odovzdať na� jomčovi predmet na� jmu v stave spoE sobilom na riadne uz	 í�vanie a v tomto stave ho

na svoje na�klady udrz	 iavať
- umoz	niť  na� jomčovi  uz	 í�vať  predmet  na� jmu  za  podmienok  dohodnuty�čh  touto  zmluvou  a

zabezpeč	iť mu nerus	eny�  vy�kon pra�v spojeny�čh s na� jmom
2. Prenají�mateľ je opra�vneny�  poz	adovať prí�stup do prenajaty�čh priestorov a vykonať kontrolu, č	i

na� jomča uz	 í�va predmet na� jmu v su� lade s u� č	elom a spoE sobom dohodnuty�m v tejto zmluve.
3. Na� jomča sa zavaF zuje uz	 í�vať predmet na� jmu len na u� č	el dohodnuty�  touto zmluvou a len pre

svoje potreby a taky�m spoE sobom, aby svojou č	innosťou nerus	il ostatny�čh na� jomní�kov
 

4.

7.  
Na� jomča  nie  je  opra�vneny�  prenečhať  Predmet  na� jmu  do  podna� jmu  (alebo  do  uz	 í�vania
z ake�hokoľvek titulu a aky�mkoľvek spoE sobom).

5. Na� jomča sa zavaF zuje plniť vs	etky povinnosti vyply�vaju� če z predpisov o očhrane zdravia a        
bezpeč	nosti pri pra� či, očhrane majetku, hygieničky�čh a protipoz	 iarnyčh predpisov.



6.  Na� jomča sa zavaF zuje udrz	 iavať č	istotu v prenajaty�čh a v priľahly�čh priestoročh.

7. Vra� tenie predmetu na� jmu sa povaz	uje za riadne vykonane�  iba v tom prí�pade, ak na� jomča vra� ti
vs	etky kľu� č	e od predmetu na� jmu; inak je prenají�mateľ opra�vneny�  vymeniť vs	etky za�mky na u� č	et
na� jomču.

Čl.9
Skončenie nájmu

1. Na� jom skonč	í� uplynutí�m č	asu, na ktory�  bol dohodnuty� .
2. Na� jom sa moE z	e skonč	iť pí�somnou dohodou Zmluvny�čh stra�n i pred uplynutí�m dohodnutej doby

na� jmu.
3. Na� jom sa skonč	i aj:

a) pí�somnou  vy�poveďou  jednej  zo  zmluvny�čh  stra�n  za  podmienok  uvedeny�čh  v za�kone  č	.
116/1990 Z. z. 

b) za�nikom predmetu na� jmu
č) za�nikom na� jomču, ak je pra�vničkou osobou.

4. Prenají�mateľ moE z	e pí�somne vypovedať tu� to zmluvu, ak:
a) na� jomča uz	 í�va nebytovy�  priestor v rozpore so zmluvou,
b) na� jomča  o  viač  ako  jeden  mesiač  mes	ka�  s  platení�m  na� jomne�ho  alebo  za  sluz	by,  ktory�čh

poskytovanie je spojene�  s na� jmom,
č) na� jomča, ktory�  na za�klade zmluvy ma�  prenají�mateľovi poskytovať na u� hradu na� jomne�ho urč	ite�

sluz	by, tieto sluz	by neposkytuje riadne a vč	as,
d) na� jomča alebo osoby, ktore�  s ní�m uz	 í�vaju�  nebytovy�  priestor, napriek pí�somne�mu upozorneniu

hrubo porus	uju�  pokoj alebo poriadok,
e) na� jomča prenečha�  nebytovy�  priestor alebo jeho č	asť do podna� jmu bez su� hlasu prenají�mateľa.

5. Na� jomča moE z	e pí�somne vypovedať tu� to na� jomnu�  zmluvu, ak:
a) nebytovy�  priestor sa stane bez zavinenia na� jomču nespoE sobily�  na dohovorene�  uz	 í�vanie,
b) prenají�mateľ hrubo porus	uje svoje povinnosti vyply�vaju� če z § 5 ods. 1 za�kona č	. 116/1990 Z. z..

6. Vy�povedna�  lehota  je  dvojmesač	na� .  Vy�povedna�  lehota  zač	í�na  plynu� ť  od  prve�ho  dn	 a  mesiača
nasleduju� čeho po doruč	ení� vy�povede.

7. Ak na� jomča napriek pí�somne�mu upozorneniu opakovane porus	uje povinnosti, ktory�čh porus	enie
by inak zakladalo pra�vo prenají�mateľa ukonč	iť na� jomny�  pomer vy�poveďou, je prenají�mateľ od
zmluvy opra�vneny�  odstu� piť.

8. ÚC č	innosť  odstu� penia  od  zmluvy  je  dana�  dn	 om  doruč	enia  pí�somne�ho  odstu� penia  na� jomčovi;
prenají�mateľ je v pí�somnom odstu� pení�  opra�vneny�  urč	iť  den	  vypratania predmetu na� jmu aj na
neskors	í� den	  ako je den	  u� č	innosti odstu� penia. Zmluvne�  strany nie su�  povinne�  si z doE vodu take�hoto
odstu� penia vra� tiť dovtedy poskytnute�  plnenia, pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedene�  inak. 

Čl. 10
Záverečné ustanovenia

1. Ta� to  Zmluva  nadobu� da  platnosť  a  u� č	innosť  dn	 om  jej  podpí�sania  zmluvny�mi  stranami.  Je
vyhotovena�  v slovenskom jazyku v dvočh exempla� ročh, z toho je jeden pre prenají�mateľa a jeden
pre na� jomču.

2. Pra�vne vzťahy medzi na� jomčom a prenají�mateľom vyply�vaju� če zo Zmluvy sa riadia za�konom č	.
116/1990 Z.  z.  o  na� jme a podna� jme nebytovy�čh  priestorov a prí�slus	ny�mi  pra�vnymi predpismi



platny�mi  na  u� zemí�  Slovenskej  republiky,  za�kona  č	.  18/1996  Z.z  o čena�čh  v znení�  neskors	í�čh
predpisov,  za�kona  446/2001 Z.  z.  o majetku  a vys	s	 í�čh  u� zemny�čh  čelkov  v platnom  znení�,  VZN
Bratislavske�ho  samospra�vneho  kraja  č	.  1/2002  a ďals	 í�čh  predpisov,  za�konom  č	.  40/1964  Zb.
Obč	iansky za�konní�k v znení� neskors	í�čh predpisov.

3. Zmluva  sa  moE z	e  meniť  alebo  dopln	 ovať  vy� luč	ne  formou  pí�somny�čh  a oč	í�slovany�čh  dodatkov
odkazuju� čičh na tu� to Zmluvu podpí�sany�čh obidvomi zmluvny�mi stranami.

4. Ak sa preuka� z	e, z	e niektore�  z ustanovení� Zmluvy (alebo jeho č	asť) je neplatne�  a/alebo neu� č	inne� ,
taka� to neplatnosť a/alebo neu� č	innosť nema�  za na� sledok neplatnosť a/alebo neu� č	innosť ďals	 í�čh
ustanovení� Zmluvy (alebo zosta� vaju� čej č	asti dotknute�ho ustanovenia), alebo samotnej Zmluvy. V
takomto  prí�pade  sa  obe  zmluvne�  strany  zavaF zuju�  bez  zbytoč	ne�ho  odkladu  nahradiť  take� to
ustanovenie  (jeho  č	asť)  novy�m  tak,  aby  bol  začhovany�  u� č	el,  sledovany�  uzavretí�m  Zmluvy
a dotknuty�m ustanovení�m.

5. V  prí�pade  ake�hokoľvek  nedorozumenia,  sporu  alebo  sporne�ho  na� roku  sa  obe  zmluvne�  strany
zavaF zuju�  ries	iť ičh prednostne čestou vza� jomnej dohody. 

6. Zmluvne�  strany prehlasuju� , z	e su�  plne spoE sobile�  na uzavretie tejto zmluvy. Pred podpisom tejto
zmluvy si ju preč	í�tali, obsahu porozumeli a plne s ní�m su� hlasia. Na znak svojej voE le byť viazaní�
touto zmluvou ju vlastnoruč	ne podpisuju� .

7. Zmluvne�  strany prehlasuju� ,  z	e  ičh  prejavy voE le  byť  viazaní�  touto  zmluvou su�  slobodne� ,  jasne� ,
urč	ite�  a zrozumiteľne� . Zmluvna�  voľnosť obočh zmluvny�čh stra�n nie je nič	í�m obmedzena�  a zmluvu
nepodpisuju�  v tiesni, v omyle ani za na�padne nevy�hodny�čh podmienok.

V Bratislave, dn	 a 11.01.2022

Na� jomča...................................................................... 

Ing. Katarí�na Rumanovič	ova�

Prenají�mateľ............................................................

 PhDr. Jolana Laznibatova� , ČSč.

Riaditeľka s	koly
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