
Zmluva o nájme 

 
uzatvorená podľa § 13 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, v znení jeho neskorších zmien 

a doplnkov, podľa  § 720 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov 
a podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, v znení neskorších 

predpisov 
 

(ďalej len „zmluva“) 
 

medzi zmluvnými stranami: 
 

1. Nájomca:  Slovenská republika – v správe Slovenská národná knižnica 
    Sídlo:            Námestie J. C. Hronského 1, 036 01 Martin 
 Právna forma:  štátna rozpočtová organizácia 

IČO:            36 138 517 
DIČ:   2021537199 
IČ DPH: SK2021537199 – registrovaný podľa § 7 zákona č. 222/2004 o dani 

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 
Štatutárny zástupca: Ing. Katarína Krištofová, PhD., generálna riaditeľka 
Osoba zodpovedná  
vo veciach realizácie 
zmluvy:   Mgr. Viera Hatarová, e-mail:  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu:  7000071804/8180 
IBAN:   SK60 8180 0000 0070 0007 1804 
 
(ďalej len „nájomca“) 
 
a 
 

2. Prenajímateľ:  Slovenská republika – v správe Technicko-hospodárska správa  
   ústavov Slovenskej akadémie vied 
Sídlo:   Watsonova 45, 040 01 Košice 
Právna forma:  štátna rozpočtová organizácia 
IČO:   00 111 643 
DIČ:   2020764559 
IČ DPH:   SK2020764559 
Štatutárny zástupca:  JUDr. Glória Gajdošová, riaditeľka 
Detašované pracovisko: Kongresové centrum ACADEMIA SAV, Stará Lesná 176, 059 60  
   Tatranská Lomnica 
Osoba zodpovedná  
vo veciach realizácie 
zmluvy:   Priska Peštová, e-mail:  
Bankové spojenie:         Štátna pokladnica 
Číslo účtu               :         7000008047/8180 
IBAN:                                 SK 40 8180 0000 0070 0000 8047 

 
(ďalej len „prenajímateľ“) 
 
(spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 



Článok I 
Predmet nájmu 

 
1. Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľnosti – stavby nachádzajúcej sa v katastrálnom území 

Stará Lesná, v obci Stará Lesná, okres Kežmarok, na parcele č. 4499/37, so súpisným číslom 
176, druh stavby: budova ubytovacieho zariadenia (ďalej len „stavba“), ktorá je zapísaná 
v katastri nehnuteľností vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Kežmarok, na liste 
vlastníctva č. 724. 
 

2. Prenajímateľ týmto prenecháva do užívania nájomcovi nebytový priestor – kongresovú halu 
o celkovej výmere 379 m² (ďalej aj „priestor“), ktorá sa nachádza na prízemí aj poschodí 
stavby špecifikovanej v bode 1. tohto článku zmluvy,  nájomca sa zaväzuje zaplatiť za užívanie 
týchto priestorov prenajímateľovi nájomné podľa článku IV tejto zmluvy. 
 
 

Článok II 
Účel nájmu 

 
1. Nájomca bude prenajaté priestory užívať za účelom organizovania 38. Medzinárodného 

informatického sympózia INFOS 2015. 
 

Článok III 
Doba nájmu 

 
1. Nájom sa uzatvára na dobu určitú, a to od 14. apríla 2015 do 17. apríla 2015. 
2. Platnosť zmluvy zaniká uplynutím doby, na ktorú sa nájom dohodol.  
3. Platnosť  tejto  zmluvy  je možné  pred  uplynutím  dohodnutej doby nájmu ukončiť na 

základe vzájomne uzatvorenej písomnej dohody k dohodnutému dňu alebo na základe 
výpovede so 7 – dennou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po 
prevzatí písomnej výpovede.   

 
Článok IV 
Nájomné 

 
1. Výška nájomného bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje sumu 1 050 EUR (slovom: 
jedentisícpäťdesiat Eur) s DPH. 

2. Prenajímateľ nájomcovi predpokladané prevádzkové náklady spojené s užívaním predmetu 
nájmu neúčtuje, nakoľko nájomcovi žiadne náklady nevzniknú. 

3. Nájomca sa zaväzuje uhradiť nájomné uvedené v bode 1. tohto článku zmluvy na základe 
faktúry vystavenej prenajímateľom so splatnosťou 21 dní odo dňa jej vystavenia. 

4. Nájomné uhradí nájomca bezhotovostným prevodom na bankový účet prenajímateľa uvedený 
v záhlaví tejto zmluvy. 

5. Faktúra  musí  obsahovať  náležitosti  podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov. 

 
Článok V 

Práva a povinnosti nájomcu 
 

1. Nájomca je oprávnený užívať priestory, ktoré sú predmetom nájmu, v rozsahu a na účel 
dohodnutý v tejto zmluve.  



2. Nájomca sa zaväzuje, že sa bude správať tak, aby nedochádzalo k nadmernému opotrebeniu 
alebo poškodeniu prenajatého priestoru alebo jeho zariadenia.  

3. Nájomca je oprávnený vstupovať do prenajatého priestoru ako aj do spoločných priestorov 
stavby, kde sa nachádza priestor, ktorý je predmetom nájmu, neobmedzene. 

 
 

Článok VI 
Práva a povinnosti prenajímateľa 

 
1. Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať nájomcovi prenajatý priestor v stave spôsobilom na riadne 

užívanie. 
2. Prenajímateľ má z dôvodu výkonu kontroly právo prístupu do prenajatého priestoru za 

prítomnosti nájomcu. 
 

 
Článok VII 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Obsah zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných očíslovaných dodatkov, 
podpísaných štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. 

2. Právne vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia najmä 
ustanoveniami zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov, zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, v znení jeho 
neskorších zmien a doplnkov ako aj ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi 
Slovenskej republiky. 

3. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle 
§ 5a zákona č. 211/2000 Z. Z o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a súhlasia s jej 
zverejnením v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR v plnom rozsahu.  

4. Nakoľko predmetom tejto zmluvy je krátkodobý nájom nebytového priestoru, zmluva je 
platná dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami zmluvných strán a účinná dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR v zmysle § 47a 
zákona č. 40/964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.  

5. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dve 
vyhotovenia. 

6. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a s týmto bez výhrad súhlasia, na 
znak čoho ju dobrovoľne a vlastnoručne podpisujú. 

 
Za nájomcu:      Za prenajímateľa: 
 
V Martine,  dňa ........     V Košiciach, dňa 8. 4. 2015 
 
 
 
 
..........................................    .......................................... 
Ing. Katarína Krištofová, PhD.         JUDr. Glória Gajdošová 
       generálna riaditeľka                   riaditeľka  


