
Zmluva o nájme nebytových priestorov 

uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov a zákona č. 278 /1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších 
predpisov. 

l. Prenajímateľ 

Slovenská republika 

Zmluvné strany 

názov organizácie: Slovenská akadémia vied 
adresa: Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 
štatutárny orgán: prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.- predseda SAV 
zastúpená: Ing. Ján Malík, CSc., vedúci Úradu SAV 
IČO: 00037869 
DIČ:2020844914 

2. Nájomca 
Slovenská republika 
názov organizácie: Geografický ústav SA V 
adresa: Štefánikova 49, 814 73 Bratislava 
zastúpený : prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. riaditeľ organizácie 
IČO: 00166545 
DIČ: 2021189841 

č. ú.: 
Štátna rozpočtová organizácia, zriadená uznesením Predsedníctva SA V č. 1130, zo 
dňa 22.7.2008. Zriaďovacia listina vydaná Predsedníctvom SAV č. j. 514/G/12/2008 
zo dňa 8.8.2008 

Článok I. 
Predmet nájmu 

l. Prenajímateľ má v správe nehnuteľnosť - nebytový priestor nachádzajúci sa 
v katastrálnom území Bratislava Staré Mesto, obec: BA - m. č. Staré Mesto, okres 
Bratislava I, súpisné číslo 898, na parcelách číslo 371113 a 3712, zapísaných na LV 
č. 2085, vedenom v Katastrálnom úrade- Správe katastra Bratislava. 

2. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania nebytové priestory z vyss1e 
špecifikovanej nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú na 3., 4. , 5. nadzemnom podlaží 
a v suteréne o celkovej výmere 756,60 m2

. 

Špecifikácia a jednotlivé výmery plôch sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí 
nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
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Článok II. 
Účel nájmu 

l . Nájomca bude uvedené priestory užívať v súlade s predmetom činnosti vymedzenom 
v zriaďovacej listine. 

Článok III. 
Nájomné a služby s nájmom spojené 

l. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade za nájom priestorov vo výške l € za m
2 

podlahovej plochy nebytového priestoru ročne v súlade s ustanovením § 13 ods. 7 
zákona č . 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v úplnom znení. Ročná výška úhrady 
za nájom je 756,60 €, slovom Sedemsto päťdesiat šesť, 60/100 EUR. 

2. Službami, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním nebytového priestoru je 
vodné a stočné, zrážková voda, elektrická energia, odvoz odpadu, užívanie výťahu, 
telefónne linky, upratovanie spoločných priestorov. 

3. Za služby bude nájomca platiť mesačne, na základe faktúr od dodávateľov (elektrická 
energia, vodné a stočné, zrážková voda, odvoz odpadu, užívanie výťahu, telefóny) a za 
upratovanie spoločných priestorov mesačne l 00,- €. 

4. Úhrada za nájom sa platí polročne vopred, na účet prenajímateľa a je splatná do l O. 
dňa prvého mesiaca príslušného polroku na základe faktúry. Úhrada za služby 
a upratovanie spoločných priestorov sa platí mesačne na základe faktúry. 

5. Prenajímateľ je povinný najneskôr do konca februára vykonať vyúčtovanie ročnej 
úhrady za služby. Nedoplatky alebo preplatky vyplývajúce z vyúčtovania sú splatné do 
14 dní odo dňa doručenia vyúčtovania nájomcovi . Zmluvná strana, ktorá je 
v omeškaní s platbou vyplývajúcou z vyúčtovania, je povinná zaplatiť druhej zmluvnej 
strane spolu s dlžnou sumou úrok z omeškania podľa §3 ods. l a ods. 2 Nariadenia 
Vlády SR č.87/ 1995 Z. z. , ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho 
zákonníka v znení nariadenia Vlády SR č. 586/2008 Z. z. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ je oprávnený upraviť výšku nájomného 
a platieb za služby s nájmom spojené jednostranným úkonom v písomnej forme 
v závislosti od priemerného medziročného rastu spotrebiteľských cien vykázaného 
Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, ktorý predchádza príslušnému 
kalendárnemu roku a tiež pri zmene cenových predpisov, resp. iných všeobecne 
záväzných právnych noriem upravujúcich nájom priestorov ako aj hospodárenie 
rozpočtových a príspevkových organizácií. 

Článok IV. 
Doba nájmu 

l. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú - päť rokov odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tejto zmluvy. Nájom bude pokračovať ďalších 5 rokov, ak tomu nebude 
brániť platná právna úprava v čase ukončenia tejto zmluvy. 
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2. Platnosť nájomnej zmluvy končí uplynutím dojednanej doby. 

3. V súlade s ustanovením § 9 zákona č. 116 ll990 Zb. o nájme a podnájme nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov môžu zo zákonom stanovených dôvodov 
zmluvné strany skončiť nájomnú zmluvu výpoveďou aj pred uplynutím dojednanej 
doby ak: 
al nájomca užíva nebytový priestor v rozpore so zmluvou 
b/ nájomca o viac ako jeden mesiac mešká s platením nájomného alebo za služby, 
ktorých poskytovanie je spojené s nájmom, 
c/ nájomca alebo osoby, ktoré s ním užívajú nebytový priestor, napriek písomnému 
upozorneniu hrubo porušujú pokoj alebo poriadok, 
d/ bolo rozhodnuté o odstránení stavby alebo o zmenách stavby, čo bráni užívať 
nebytový priestor. 

4. Výpovedná doba je tri mesiace, pncom zacma plynúť prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 

l. 

2. 

3. 

4. 

Článok V. 
Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu 

Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi nebytové priestory vymedzené v čl. l 
zmluvy v stave spôsobilom na obvyklé alebo dohovorené užívanie v súlade 
s kolaudačným rozhodnutím pre prenajímané nebytové priestory, zabezpečovať riadne 
plnenie služieb, ktorých poskytovanie je s užívaním nebytových priestorov spojené. 

O odovzdaní a prevzatí prenajímaných priestorov zmluvné strany vyhotovia zápis, 
v ktorom uvedú stav prenajímaných priestorov. Po ukončení nájmu je nájomca 
povinný vrátiť prenajímané priestory v pôvodnom stave s prihliadnutím na obvyklé 
opotrebenie. 

Nájomca sa zaväzuje využívať prenajímané priestory výlučne na účel dohodnutý touto 
zmluvou a neprenajať priestory inému nájomcovi, a to ani formou združenia, tichej 
spoločnosti a pod. Ak nájomca prenechal majetok štátu do nájmu, podnájmu alebo 
výpožičky, je takáto zmluva neplatná. 

Nájomca sa zaväzuje vykonávať bežnú údržbu prenajímaných priestorov a udržiavať 
ich v stave spôsobilom na užívanie. Potrebu opráv, ktoré presahujú rámec bežnej 
údržby neodkladne oznamovať prenajímateľovi, inak nájomca zodpovedá za škodu, 
ktorá nesplnením povinnosti vznikla. 

5. Nájomca sa zaväzuje nevykonať bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
prenajímateľa stavebné úpravy prenajatých priestorov. Nájomca môže požadovať 
úhradu nákladov spojených so zmenou na veci len v prípade, ak prenajímateľ dal 
predchádzajúci písomný súhlas so zmenou a súčasne sa zaviazal uhradiť tieto náklady. 

6. Nájomca sa zaväzuje umožniť prenajímateľovi kontrolu využívania prenajatých 
priestorov a sprístt.J.pniť prenajímateľovi prenajímané priestory za účelom vykonania 
preventívnych prehliadok, napr. revízie elektroinštalácie a pod. 

7. Nájomca zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorú spôsobil na prenajímaných 
priestoroch vlastnou činnosťou, alebo ak bola spôsobená podnikateľskou činnosťou 
nájomcu. 
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8. V prípade, že prenajatý priestor v súvislosti s uz1vaním nájomcom 

vyžaduje zvláštne vybavenie v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnostných a iných 
opatrení, je nájomca povinný zabezpečiť nebytové priestory v tejto oblasti na vlastné 
náklady a zodpovednosť. 

9. Obe zmluvné strany sa dohodli, že nájomca si bude v prenajatých priestoroch 
zabezpečovať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych noriem v 
oblasti požiarnej ochrany, BOZP, hygieny, resp. iných špecializovaných oblastí sám 
na vlastné náklady a nebezpečie. Zároveň sa zaväzuje dodržiavať pri užívaní 
prenajatých priestorov príslušné hygienické, bezpečnostné, požiarne a iné predpisy 
platné u prenajímateľa. 

l. 

Článok VI. 
Záverečné ustanovenia 

Platnosť zmluvy je viazaná na udelenie súhlasu Ministerstva financií Slovenskej 
republiky v súlade s ustanovením § 13 ods.l O zákona č. 27811993 Z. z. o správe 
majetku štátu v úplnom znení. 

2. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade 
s ustanovením § 4 7 a ods.l zákona č. 4011964 Zb. Občianskeho zákonníka v úplnom 
znení. 

3. V otázkach, ktoré nie sú výslovne zmluvne upravené sa zmluvné strany budú riadiť 
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č.ll611990 Zb. o nájme a 
podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a zákona č. 278/ 1993 
Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. 

4. Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží prenajímateľ, 
dve nájomca, jedno MF SR. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že svoju vôľu v tejto zmluve prejavili slobodne a vážne, 
určite a zrozumiteľne s jej obsahom po prečítaní súhlasia a na znak súhlasu ju 
vlastnoručne podpisujú. 

nv,pon(~l("~ akadémia vied 
Prenaj 
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prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. 
Geografický ústav SA V 

Nájomca 



Prfloha č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 

Špecifikácia a výmera plôch nebytových priestorov, Geografický ústav SAV, štefánikova 49, 81 4 73 Bratislava 

3. nadz. podlažie 
č. kane. ml 

327 11,50 
326 23,00 
325 11,50 
324 11,50 
323 72,50 
322 11,50 
321 11 ,50 
320 11 ,50 

spolu : 164,50 

chodba 9,00 
chodba 26,00 

199,50 

4. nadz. podlažie 
č. kane. ml 

kancelária 417 11,80 kancelária 
kancelária 418 10,80 kancelária 
kancelária 419 11,50 kancelária 
kancelária 420 12,60 kancelária 
knižnica 421 11,70 kancelária 
kancelária 422 11,80 kancelária 
študovňa 423 4,75 archív 
kancelária 424 14,40 knižnica 

424a 5,25 knižnica 
425 15,90 kancelária 
426 21 ,80 kancelária 
427 23,20 kancelária 
428 12,70 kancelária 
429 11 ,50 kancelária 
430 10,80 kancelária 

spolu: 190,50 

chodba 9,00 
chodba 26,00 

225,50 

celková výmera bez chodieb: 
výmera chodieb: 

l celková výmera s chodbami: 

5. nadz. podlažie 
č . kane. 

506a 
506b 

506 
507 
508 
509 
510 

511 
512 
513 

514 
524 
515 

516 
517 

spolu: 

chodba 
chodba 

643,40 m2 

113,20ml 

756,60 m2 

ml 
2,20 
2,10 
5,80 

11,70 
10,80 
11,90 
10,50 
2,00 
3,40 

10,80 
17,50 
16,30 
3,20 

12,50 
8,40 
8,20 
3,50 

16,00 
17,50 
4,40 

178,70 

31 ,20 
12,00 

221 ,90 

5. nadz. podlažie - terasa 
č. kane. ml 

predsieň 4,30 predsieň 

sklad 518 8,30 kancelária 
kancelária 519 11,50 kancelária 
kancelária 520 10,50 kancelária 
kancelária 521 11 ,20 kancelária 
kancelária 522 6,30 kancelária 
kancelária 523 16,50 kancelária 
upratovanie sklad 
sklad 
pok ladňa 

mapovňa 

kancelária 
predsieň 

kancelária 
kancelária 
kancelária 
sklad 
kancelária 
kancelária 
wc 

spolu: 68,60 

68,60 

suterén 
č.miest. ml 

612 10,90 sklad 
607 30,20 sklad kniž. 

spolu : 41,10 643,40 

41,101 756,60 
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Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa§ 13 ods. 10 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku 
štátu v znení neskorších predpisov 

súhlasí 

so zmluvou o nájme nebytových priestorov uzavretou dňa 11.03.2011 medzi Slovenskou republikou, správcom 
Slovenskou akadémiou vied, štefánikova 49, 814 38 Bratislava, IČO: 00037869 ako prenajímateľom 
a Slovenskou republikou, správcom Geografickým ústavom SAV, štefánikova 49, 814 73 Bratislava, IČO: 
00166791 ako nájomcom, predmetom ktorej je nájom nebytových priestorov spolu o výmere 756,60m2 bližšie 
špecifikovaných v prílohe č. 1, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy nachádzajúcich sa na 3., 4. a 5. nadzemnom 
podlaží a v suteréne administratívnej budovy súp. č. 898 situovanej na pozemkoch parc. č . 3711 /3 a 3712, 
zapísanej na liste vlastníctva č. 2085 v kat. území Staré Mesto, obec BA-m.č. Staré Mesto, okres Bratislava l 
s dobou nájmu päť rokov. 

V Bratislave 12.04.2011 
K spisu číslo: MF/13850/2011-82 

JUDr. Branislav Pokorný 
riaditeľ 

odboru majetkovoprávneho 




