
VEREJNÁ VÝZVA 

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave 

vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie ponúk na uzatvorenie nájomnej zmluvy (ďalej 

len „výzva“) na prenájom nebytových priestorov tvoriacich Divadlo Malá scéna STU 

 

Vyhlasovateľ výzvy: 

Slovenská technická univerzita v Bratislave 

Vazovova 5, 812 43 Bratislava 

IČO: 00397687 

e-mail: dzuganova@stuba.sk 

telefón: +421 905 402 204 

(ďalej len „vyhlasovateľ“ alebo „STU“) 

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 

19.08.2022 

 

Predmet nájmu: 

Nebytové priestory o celkovej výmere 1.528,35 m2 nachádzajúce sa v objekte Študentského 

domova Dobrovičova vo vlastníctve vyhlasovateľa, v budove so súpisným číslom 2545 

postavenej na parc. č. 8946/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2.895 m2, ktorá je 

zapísaná na LV č. 2643 vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom 

pre okres Bratislava I, obec BA-m.č. STARÉ MESTO a katastrálne územie Staré Mesto 

pozostávajúce z miestností na: 

 prízemí – administratívne a obslužné priestory divadla o výmere 493,25 m2, 

 1. podzemnom podlaží – technické zázemie divadla o výmere 208,39 m2, 

 2. podzemnom podlaží – priestory divadla a jeho technické zázemia o výmere 

826,71 m2 

(ďalej len „predmet nájmu“). 

 

Predmet nájmu tvoria priestory Divadla Malá scéna STU jeho administratívne a obslužné 

priestory a technické zázemie. 

 

Príslušenstvom predmetu nájmu je 1 parkovacie miesto v areáli Študentského domova 

Dobrovičova. 

 

Účel nájmu: 

Prevádzka divadla, organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí. 
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Doba nájmu: 

Predpokladaný termín začiatku doby nájmu je 15.09.2022. Tento termín je možné zmeniť 

na základe dohody vyhlasovateľa s úspešným uchádzačom. Doba nájmu je 1 (jeden) rok 

s možnosťou ďalšieho predĺženia o 5 (päť) rokov. 

 

Nájomné a úhrada za služby: 

Vyhlasovateľ ako verejnoprávna inštitúcia je v zmysle § 8 ods. 3 zákona č. 176/2004 Z. z. 

o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona 

č. 464/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov povinný dohodnúť v nájomnej zmluve také 

nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenecháva do nájmu 

na dohodnutý účel taká alebo porovnateľná nehnuteľnosť (ďalej len „obvyklé nájomné“). 

 

Obvyklé nájomné je minimálne nájomné. 

 

Obvyklé nájomné je stanovené vo výške 97.300 € bez DPH (slovom: deväťdesiat-

sedemtisíctristo eur) ročne. 

 

Nájom je v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty oslobodený od DPH. 

 

Nad rámec nájomného bude úspešný uchádzač – nájomca zaviazaný hradiť STU úhradu 

za služby spojené s nájmom: 

 dodávka vody, 

 dodávka elektrickej energie, 

 kúrenie. 

 

Investícia do technického zhodnotenia: 

V nájomnej zmluve bude upravená povinnosť nájomcu investovať do technického 

zhodnotenia predmetu nájmu za nasledovných podmienok: 

 nájomca predmet nájmu na vlastné náklady zrekonštruuje, upraví alebo v ňom 

vykoná stavebné úpravy v súlade s projektovou alebo inou dokumentáciu 

a po odsúhlasení STU, 

 hodnota investície do technického zhodnotenia predmetu nájmu bude na základe 

ponuky na uzatvorenie nájomnej zmluvy úspešného uchádzača upravená 

v nájomnej zmluve, 

 technické zhodnotenie predmetu nájmu uhradené nájomcom bude na základe 

nájomnej zmluvy oprávnený odpisovať nájomca, pričom STU uzatvorením nájomnej 

zmluvy vyjadrí súhlas s takýmto postupom, 

 nájomca sa zaväzuje, že po skončení nájmu daruje STU zostatkovú hodnotu 

technického zhodnotenia predmetu nájmu. 

 



Náležitosti nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá: 

Náležitosti nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovať trvá sú uvedené v prílohe tejto výzvy. 

Na základe dohody vyhlasovateľa s úspešným uchádzačom je možné v nájomnej zmluve 

dohodnúť ustanovenia aj nad rámec uvedených náležitostí. 

 

Ponuka na uzatvorenie nájomnej zmluvy musí obsahovať nasledovné náležitosti: 

 kontaktné údaje uchádzača v rozsahu: obchodné meno/názov, sídlo, IČO (v prípade, 

ak je uchádzačom právnická osoba), titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, 

dátum narodenia (v prípade, ak je uchádzačom fyzická osoba), kontaktné údaje: e-

mail, telefón, 

 výslovný súhlas s náležitosťami nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovať trvá 

uvedenými v prílohe tejto výzvy, 

 návrh výšky nájomného, 

 návrh výšky investície do technického zhodnotenia. 

 

Spôsob a termín predkladania ponúk na uzatvorenie nájomnej zmluvy: 

Ponuka na uzatvorenie nájomnej zmluvy (ďalej len „ponuka“) so všetkými náležitosťami 

musí byť vyhotovená v písomnej forme v slovenskom jazyku. Uchádzač môže predložiť iba 

jednu ponuku. Ponuka musí byť podpísaná uchádzačom. Ponuku je potrebné doručiť 

v zalepenej obálke s výrazným označením: 

 

„Ponuka na uzatvorenie nájomnej zmluvy – neotvárať“ 

Divadlo Malá scéna STU 

 

a to najneskôr do 02.09.2022 do 14:00 hod. do podateľne STU – Rektorát, Vazovova 5, 

812 43 Bratislava. Uchádzač je povinný na zadnej strane zalepenej obálky s ponukou uviesť 

svoju úplnú adresu. Predloženú ponuku nemožno vziať späť. 

 

Vyhodnotenie ponúk, termín a spôsob vyhlásenia výsledkov výzvy: 

Kritériami pre výber najvhodnejšej ponuky sú najvyššia navrhnutá výška nájomného 

a najvyššia navrhnutá výška investície do technického zhodnotenia, pričom obe kritéria 

majú pri vyhodnocovaní ponúk rovnakú váhu. 

 

Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční komisionálne na Rektoráte STU dňa 06.09.2022 o 10:00 

hod., ktoré je neverejné. 

Uchádzači, ktorí predložia 3 najvýhodnejšie ponuky budú následne kontaktovaní za účelom 

následnej licitácie o najvýhodnejšiu ponuku z hľadiska oboch hodnotených kritérií. 

 

Výzva končí prijatím alebo neprijatím najvýhodnejšej ponuky. 

 



Vyhlasovateľ oznámi výsledky výzvy každému z uchádzačov písomne listom odovzdaným 

pošte na doručenie najneskôr dňa 23.09.2022. 

 

Obhliadka predmetu nájmu: 

Predmet nájmu si možno obhliadnuť po telefonickej dohode o termíne obhliadky 

na telefónnom čísle +421 917 669 388 (Ing. Monika Petríková) v pracovných dňoch odo dňa 

vyhlásenia výzvy do dňa, ktorý je pred termínom predkladania ponúk v čase od 08:00 hod 

do 14:00 hod. 

 

Práva vyhradené vyhlasovateľom: 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo: 

a) odmietnuť všetky predložené ponuky, 

b) výzvu zrušiť, 

c) pri formálnych nedostatkoch ponuky, ktoré nemenia jej obsah, vyzvať uchádzača 

na doplnenie a vykonanie opravy (najmä zrejmé chyby v písaní a počítaní), 

d) predĺžiť lehotu na výber najvýhodnejšej ponuky, 

e) zmeniť podmienky výzvy. 

 

 

Príloha: 

Náležitosti nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá 


