
NÁLEŽITOSTI NÁJOMNEJ ZMLUVY, NA KTORÝCH VYHLASOVATEĽ TRVÁ 
 
 
Prenajímateľ: 
Slovenská technická univerzita v Bratislave, sídlo: Vazovova 5, 812 43 Bratislava, 
IČO: 00397687 
 
Nájomca: 
úspešný uchádzač 
 
 
PREAMBULA 
 
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti (budovy vrátane pozemku), katastrálne 
územie Bratislava – Staré mesto, parcelné číslo 8946/2, súpisné číslo 2545, na ul. Dobrovičovej 
č. 14 v Bratislave, LV č. 2643.  
 
Nájomca podporuje významné kultúrne aktivity a vyvíja maximálne úsilie na popularizovanie 
umenia medzi širokými cieľovými skupinami, s dôrazom na študentov a študentky stredných 
a  vysokých škôl v rámci špecifických umeleckých aktivít, ktoré vedú k naplneniu stanoveného 
dlhodobého cieľa: podpora a rozvoj mladých ľudí v oblasti kultúry a umenia. 
 
Účelom prenájmu priestorov Divadla Malá scéna STU je organizovanie kultúrnych 
a spoločenských podujatí. 
 
PREDMET NÁJMU 
 

1. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania nebytový priestor, nachádzajúci sa 
v Študentskom domove Dobrovičova na ul. Dobrovičova č. 14, s vchodom 
z Dostojevského radu č. 7 a z Klemensovej ul. v Bratislave pozostávajúci z priestorov 
nachádzajúcich sa na: 

a) prízemí pozostávajúcich z administratívnych a obslužných priestorov divadla 
o výmere 493,25 m2, 

b) 1. podzemnom podlaží pozostávajúcich z technického zázemia divadla 
o výmere 208,39 m2, 

c) 2. podzemnom podlaží pozostávajúcich z priestorov divadla a jeho technického 
zázemia o výmere 826,71 m2 

(ďalej len „predmet nájmu“). 
 

2. Celková výmera predmetu nájmu je 1.528,35 m2. 
 

3. Príslušenstvom predmetu nájmu je 1 parkovacie miesto v areáli Študentského domova 
Dobrovičova. 

 
4. Nájomca je oprávnený predmet nájmu užívať na prevádzku divadla a na odvodené 

účely v zmysle preambuly nájomnej zmluvy. 
 



DOBA NÁJMU 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to v trvaní 
1 rok odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy. 

 
2. Nájomca má právo pred uplynutím doby nájmu podľa bodu 1 jednostranne uplatniť opciu 

na predĺženie nájomnej zmluvy o ďalších 5 rokov. Uplatnenie tohto práva musí nájomca 
oznámiť písomne prenajímateľovi najneskôr 6 mesiacov pred skončením doby nájmu 
podľa bodu 1. 

 
3. Nájomca sa zaväzuje najneskôr v posledný deň doby nájmu prenajaté priestory uvoľniť, 

ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.  
 
NÁJOMNÉ A ÚHRADA ZA SLUŽBY 
 

1. Dňom vzniku nájmu je nájomca povinný platiť prenajímateľovi nájomné určené podľa 
bodu 2. 

 
2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej výške nájomného: 

Ročná výška nájomného je ................ € 
(slovom: .............. eur a ..................... centov ) 
Štvrťročná výška nájomného je .................. € 
(slovom: ........................... eur a ........................ centov ).  
 

3. Nájomné sa hradí štvrťročne vopred, a to najneskôr do 15. dňa prvého mesiaca 
príslušného kalendárneho štvrťroka (t.j. do 15.01., 15.04., 15.07. a 15.10.) 
bezhotovostným prevodom na číslo účtu, ktoré bude uvedené v nájomnej zmluve zmluvy 
a pod variabilným symbolom určeným prenajímateľom. Peňažný záväzok sa považuje za 
splnený až po pripísaní platenej čiastky na účet prenajímateľa. 

 
4. Nájomné za prvé platobné obdobie vo výške .................... € musí byť uhradené do 15 dní 

odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 
 
5. V zmysle § 38 odsek 3 zákona 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov je nájomné od DPH oslobodené. 
 
6. Nájomné nebude fakturované, zmluva nahrádza faktúru. 
 
7. Nad rámec nájomného je nájomca povinný uhrádzať prenajímateľovi náklady za tieto 

služby spojené s nájmom. 
- dodávka vody, 
- dodávka elektrickej energie, 
- kúrenie. 

Tieto úhrady bude nájomca platiť prenajímateľovi, ktorý mu bude po dobu nájmu tieto 
služby poskytovať. 

 
8. Náklady za služby spojené s nájmom bude prenajímateľ nájomcovi fakturovať. 



9. Ak nájomca neuhradí nájomné a náklady za služby spojené s nájmom v stanovenej výške 
a lehote splatnosti, je povinný platiť úrok z omeškania v zmysle Nariadenia vlády SR 
č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka 
v znení neskorších predpisov. 

 
HODNOTA TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA PREDMETU NÁJMU 
 

1. Nájomca sa zaväzuje z dôvodu dosiahnutia účelu uvedeného v Preambule nájomnej 
zmluvy vykonať technické zhodnotenie predmetu nájmu v predpokladanej hodnote 
............... € s DPH, (slovom: ................... eur) (ďalej len „Hodnota technického 
zhodnotenia“). Hodnota technického zhodnotenia predmetu nájmu zahŕňa všetky 
náklady nájomcu a je uvedená s DPH. Po schválení oceneného položkovitého výkazu 
výmer prenajímateľom, sa zmluvné strany zaväzujú hodnotu technického zhodnotenia 
uvedeného v tomto bode, aktualizovať písomným dodatkom k nájomnej zmluve. 

 
2. Nájomca je povinný najneskôr v lehote uvedenej v bode 3 hodnoverne preukázať 

písomnými dokladmi (najmä faktúry, zmluvy alebo iné doklady) preinvestovanie 
finančných súm schválených prenajímateľom do predmetu nájmu. Predložené písomné 
doklady musia obsahovať: stručný a vecný popis charakteru vykonaného technického 
zhodnotenia predmetu nájmu, hodnotu technického zhodnotenia predmetu nájmu 
zdokladovanú faktúrou so súpismi vykonaných prác alebo s dodacími listami, 
dodávateľskými faktúrami vystavenými na nájomcu. 

 
3. Ak si nájomca nesplní povinnosť najneskôr do jedného (1) roka odo dňa účinnosti 

nájomnej zmluvy investovať do technického zhodnotenia predmetu nájmu Hodnotu 
technického zhodnotenia uvedenú v bode 1, považuje sa to za závažné porušenie 
nájomnej zmluvy, v dôsledku čoho má prenajímateľ právo odstúpiť od nájomnej zmluvy. 

 
VYSPORIADANIE TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA 

 
1. Všetky investície, ktoré nájomca vnesie počas nájmu do predmetu nájmu, nebudú 

nájomcovi uhradené prenajímateľom ani po ukončení nájmu, t. j. zhodnotenie majetku 
prenajímateľa nájomcom je bez nároku na vrátenie finančných prostriedkov. 

 
2. Technické zhodnotenie predmetu nájmu uhradené nájomcom bude na základe 

nájomnej zmluvy oprávnený odpisovať nájomca, prenajímateľ vyjadruje súhlas 
s takýmto postupom. 

 
3. Nájomca sa zaväzuje, že po skončení nájmu daruje prenajímateľovi zostatkovú 

hodnotu technického zhodnotenia predmetu nájmu. 
 
PRÁVA A POVINNOSTI PRENAJÍMATEĽA A NÁJOMCU 
 

1. Prenajímateľ je povinný umožniť nájomcovi užívať nebytový priestor za podmienok 
dohodnutých nájomnou zmluvou a zabezpečiť mu plný a nerušený výkon práv 
spojených s nájmom. 

 



2. Prenajímateľ je oprávnený vykonávať stavebné úpravy, alebo iné podstatné zmeny 
v predmete nájmu len so súhlasom nájomcu. To neplatí, ak je prenajímateľ povinný 
na príkaz príslušného orgánu štátnej správy (orgánu samosprávy) vykonať stavebné 
úpravy, alebo iné podstatné zmeny v predmete nájmu. V takomto prípade je nájomca 
povinný vykonanie stavebných prác umožniť a strpieť. 

 
3. Prenajímateľ a nájomca sa dohodli, že nájomca preberá plnú zodpovednosť 

za prípadné škody na hnuteľnom majetku vnesenom nájomcom, ako aj inými osobami 
v prenajatých priestoroch, po celú dobu nájmu. 

 
4. Nájomca preberá plnú zodpovednosť za prípadné škody na nehnuteľnom majetku 

prenajímateľa, ktoré vzniknú konaním alebo opomenutím nájomcu alebo jeho 
zamestnancov, zákazníkov, ako i iných osôb konajúcich pre nájomcu. 

 
5. Nájomca je povinný užívať predmet nájmu len na účel dohodnutý nájomnou zmluvou 

a len pre svoje potreby, prípadne pre potreby organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti 
nájomcu. Popri nájomcovi sú oprávnení predmet nájmu s príslušenstvom užívať 
zamestnanci nájomcu, prípadne zamestnanci organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti 
nájomcu, ktorí v nebytových priestoroch vykonávajú prácu. 

 
6. Nájomca predloží prenajímateľovi zoznam zamestnancov nájomcu prípadne 

organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti oprávnených na vstup do predmetu 
nájmu. 

 
7. Nájomca a jeho zamestnanci prípadne zamestnanci organizácií v zriaďovateľskej 

pôsobnosti nájomcu sú povinní užívať predmet nájmu riadne a zabezpečiť, aby 
prevádzkovaním činnosti, na ktorú sa predmet nájmu prenajal, nebola rušená 
prevádzka prenajímateľa. 

 
8. Nájomca nesmie vykonávať stavebné úpravy a iné podstatné zmeny v nebytovom 

priestore, a to ani na svoj náklad, bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
prenajímateľa. Prenajímateľ je oprávnený udelenie súhlasu odoprieť v prípade 
odôvodnenej hrozby poškodenia predmetu nájmu. Ustanovenia nájomnej zmluvy 
o technickom zhodnotení predmetu nájmu týmto nie sú dotknuté. 

 
9. Nájomca nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa predmet 

nájmu prenechať inému do nájmu, podnájmu alebo výpožičky. 
 

10. Nájomca nemá prednostné právo na kúpu predmetu nájmu, nemôže zriadiť naň 
záložné právo ani inak tento majetok zaťažiť. 

 
11. Nájomca je povinný zabezpečovať samostatne a na vlastné náklady odvoz odpadu. 

 
12. Nájomca sa zaväzuje vykonávať obvyklú údržbu predmetu nájmu na svoje náklady. 

 
13. Nájomca zabezpečuje vrátnicu pri vstupe priestorov tvoriacich predmet nájmu 

a hlavný vstup na vlastné náklady. 



14. Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi potrebu tých opráv a prác, ktoré má 
prenajímateľ urobiť a umožniť ich vykonanie, inak zodpovedá za škodu, ktorá 
nesplnením tejto povinnosti vznikne.  

 
15. Nájomca je povinný riadne a včas platiť nájomné, úhradu za služby. 

 
16. Práva a povinnosti nájomcu a prenajímateľa týkajúce sa predmetu nájmu sa v plnom 

rozsahu riadia § 5 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 116/1990 Zb.“). 

 
17. Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi bezodkladne akúkoľvek zmenu 

v identifikačných údajoch nájomcu, vrátane zmeny právnej formy. Nesplnenie tejto 
povinnosti bude považované za porušenie podmienok nájomnej zmluvy a prenajímateľ 
je oprávnený vypovedať nájomnú zmluvu v zmysle § 9 ods. 2 zákona 116/1990 Zb. 

 
18. Nájomca sa zaväzuje: 

a) na požiadanie prenajímateľa organizovať 2 predstavenia pre deti zamestnancov 
prenajímateľa (Mikuláš, MDD a pod.), 

b) na požiadanie prenajímateľa organizovať 2 predstavenia pre zamestnancov 
prenajímateľa (Vianoce a pod.)  

c) poskytnúť zamestnancom prenajímateľa 6 kusov celoročných permanentiek 
na divadelné predstavenia bezplatne. 

 
19. Prenajímateľ odovzdá nájomcovi kľúče od vchodov do predmetu nájmu ako aj do dvora 

prislúchajúcemu k objektu.  
 
SKONČENIE NÁJMU 
 

1. Nájom sa skončí uplynutím dojednanej doby. 
 

2. Pred uplynutím nájmu môžu zmluvné strany písomne vypovedať zmluvu z dôvodov 
uvedených v ustanovení § 9 zákona č. 116/1990 Zb. 

 
3. Prenajímateľ a nájomca sa dohodli, že ak nájomca mešká viac ako jeden a pol mesiaca 

s platením nájomného alebo služieb, aj po písomnom upozornení, bude sa táto 
skutočnosť považovať za hrubé porušenie nájomnej zmluvy s možnosťou jej 
okamžitého zrušenia, resp. vypovedania zo strany prenajímateľa s trojmesačnou 
výpovednou lehotou. Nájomca je uzrozumený s tým, že v prípade okamžitého zrušenia 
zmluvy mu môže byť zastavená dodávka vody a zamedzený vstup do predmetu nájmu. 

 
4. Na zabezpečenie zaplatenia nájomného sa vzťahuje ustanovenie § 672 Občianskeho 

zákonníka. 
 

5. Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho 
kalendárneho mesiaca po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 

 



6. Nájomca je povinný po ukončení doby nájmu odovzdať predmet nájmu vyprataný, 
v stave zodpovedajúcom primeranému opotrebeniu. Ak nájomca túto svoju povinnosť 
nesplní riadne a včas, je povinný uhradiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
100,- EUR (slovom: jedensto eur) za každý začatý týždeň omeškania až do dňa, kedy 
povinnosť splnil.  

 
OSTATNÉ DOJEDNANIA 
 

1. V súlade s predpismi z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany 
pred požiarmi (ďalej tiež ako „BOZP a OPP“) nájomca: 
a) v predmete nájmu zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie všeobecne 

záväzných právnych predpisov upravujúcich oblasť BOZP a OPP, a to najmä, avšak 
nie výhradne: zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“), zákon č. 311/2001 Z. z. 
Zákonník práce v znení neskorších prepisov, 

b) je povinný dodržiavať zásady bezpečného správania sa v predmete nájmu, ako aj 
v ostatných súvisiacich priestoroch a plnenie uvedenej povinnosti vyžadovať 
i od svojich zamestnancov, 

c) je povinný zabezpečovať odstraňovanie nedostatkov v oblasti BOZP a OPP 
na vlastné náklady, je povinný upozorniť prenajímateľa na nedostatky v oblasti 
BOZP a OPP, ktoré zistí a ktorých odstránenie je v kompetencii prenajímateľa 
(spravidla ide o nedostatky, ktoré je možné odstrániť len opravou predmetu 
nájmu), 

d) v prípade vzniku pracovného úrazu, choroby z povolania, nebezpečnej udalosti 
a závažnej priemyselnej havárie v predmete nájmu je povinný plniť všetky 
povinnosti zamestnávateľa v zmysle zákona o BOZP. Vznik mimoriadnej udalosti je 
nájomca povinný bez zbytočného odkladu nahlásiť aj prenajímateľovi. 

2. Nájomca je povinný plniť všetky povinnosti z oblasti BOZP a OPP, najmä, avšak nie 
výlučne: 

a) obstarávať a inštalovať vhodné druhy hasičskej techniky, hasiace látky, vecné 
prostriedky OPP a udržiavať ich v akcieschopnom stave, 

b) umožniť na požiadanie vstup povereným odborným zamestnancom prenajímateľa 
do predmetu nájmu, a to najmä, avšak nie výlučne, za účelom preverenia 
dodržiavania predpisov BOZP a OPP a ďalších súvisiacich predpisov a rešpektovať 
odporúčania na odstránenie prípadných zistených nedostatkov. 


