
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. ......... 
 

 
Zmluvné strany: 
 
Prenajímateľ: Múzeum mesta Bratislavy  
   Radničná 1, 815 18 Bratislava 

zastúpené: PhDr. Petrom Hyrossom, riaditeľom  
 peňažný ústav: VÚB Bratislava – mesto 

   číslo účtu: 61932-012/0200 
   IČO:   00179744 
   DIČ :  2020801761 
   IČ DPH: SK 202080176 

 (ďalej len „prenajímateľ“) 
 
 
     a 
 
Nájomca:  Inklúzia, občianske združenie 
   Heydukova ul. č. 14,  811 08 Bratislava 
   zastúpené: PhDr. Vierou Záhorcovou, PhD, štatutárnym zástupcom  
 IČO: 31800785 

DIČ:  
peňažný ústav: 
číslo účtu: 

      (ďalej len „nájomca“ alebo spoločne „zmluvné strany“) 
 
    
 
po vzájomnej dohode uzatvárajú v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme 
nebytových priestorov v platnom znení nasledovnú zmluvu o nájme nebytového v podbrání 
objektu Starej radnice  
 

na  Radničnej ul. č. 1  
v Bratislave 

 
 
 

Čl. I. 
Predmet a účel zmluvy 

 
 
1. Prenajímateľ z titulu správy  objektu Starej radnice v  Bratislave, k. ú. Staré Mesto, na 

Radničnej ul., orientačné číslo 1, súpisné č. ......, parc. č. 1, LV č. ....  prenajíma 
nájomcovi nebytové priestory v podbrání objektu Starej radnice o ploche 31,5 m2   
(ďalej len „predmet nájmu“). 

 
2. Prenajímateľ prehlasuje, že k predmetu nájmu sa okrem práv prenajímateľa neviažu 

žiadne iné práva  tretích osôb. 
 



3.        Účelom nájmu je zriadenie chránenej dielne spojenej s predajom výrobkov špičkových 
chránených dielní a kaviarenskou prevádzkou. 

 
4.     Nájomca sa zaväzuje užívať predmet nájmu výlučne v rozsahu a na účel dohodnutý 

v tejto zmluve. Za porušenie tejto povinnosti si zmluvné strany dohodli zmluvnú 
pokutu vo výške 17 EUR za každý deň trvania porušenia povinnosti, ktorá bude 
nájomcovi fakturovaná. 
 
 

Čl. II. 
Doba nájmu 

 
1. Nájom sa uzatvára  na dobu neurčitú a začína odo dňa  účinnosti tejto nájomnej 

zmluvy. 
 

Čl. III. 
Nájomné, služby a spôsob úhrady 

 
1. Ročné nájomné za predmet nájmu je  v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v platnom znení stanovené dohodou zmluvných strán vo výške 100,00 EUR/m2/rok, t. 
zn. vo výške 3.15000 EUR  (slovom tritisícstopätnásť EUR)  za celý predmet nájmu.  

 
2. Prenajímateľ si zabezpečí dodávku a meranie všetkých služieb sám na vlastné náklady 

prostredníctvom Múzea mesta Bratislavy.  
 
3. Nájomca sa zaväzuje uhrádzať nájomné štvrťročne vo výške 787,50 EUR vždy do 15. 

dňa prvého mesiaca príslušného kalendárneho štvrťroka v prospech účtu vedeného vo 
....................................................,  č. .............. VS ............ a zálohy za služby spojené 
s nájmom štvrťročne, vždy najneskôr do 15-teho dňa prvého mesiaca príslušného 
štvrťroka v prospech účtu vedeného v .........................................................,  č. ............ 
VS ........ Platby sa považujú za uhradené dňom pripísania na účet prenajímateľa.  

 
4.  V prípade, že nájomca pri platbe neuvedie obdobie, za ktoré sa úhrada platí, alebo 

uvedie obdobie, ktoré už bolo uhradené, alebo ak z úhrady nebude zrejmé, za ktoré 
obdobie nájomca úhradu poukazuje, je obdobie, ktoré bude úhradou pokryté, 
oprávnený určiť prenajímateľ sám; prenajímateľ spravidla pokryje najstaršiu splatnú 
pohľadávka. 

 
5.  Nájomca sa zaväzuje uhrádzať skutočnú cenu za jednotlivé služby, ktorú prenajímateľ 

platí dodávateľom týchto služieb. Skutočnú cenu poskytovaných služieb vyúčtuje 
prenajímateľ ako rozdiel medzi zaplatenou zálohou a jej skutočnou cenou za 
zúčtovacie obdobie k 31.12. kalendárneho roku. Nájomca sa zaväzuje doplatiť na účet 
uvedený  v ods. 3 tohto článku prípadné nedoplatky do 15 dní od oznámenia 
nedoplatku.  

 
6. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa nájomca dostane s akoukoľvek platbou podľa tejto 

zmluvy do omeškania, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo 
splatnej dlžnej sumy za každý deň omeškania, ktorá mu bude fakturovaná. Povinnosť 
nájomcu platiť úroky z omeškania podľa § 517 Občianskeho zákonníka nie je týmto 
dotknutá. 



 
7.  Nájomca  sa zaväzuje  zaplatiť zmluvnú pokutu  aj v prípade,  ak  nezavinil  porušenie 

povinnosti . 
 
8.  V súlade s § 545 Občianskeho zákonníka sa zmluvné strany  dohodli, že prenajímateľ 

je oprávnený požadovať od nájomcu  náhradu škody  spojenú s porušením povinností 
nájomcu, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta podľa tejto zmluvy vo výške 
presahujúcej výšku dohodnutej zmluvnej pokuty. 

 
9. Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ je oprávnený zmeniť zálohové platby za 

služby spojené s nájmom dohodnuté podľa tejto zmluvy, pokiaľ budú zmenené, 
doplnené alebo zrušené cenové predpisy, podľa ktorých boli úhrady za služby 
dohodnuté. 

 
10. Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímate je oprávnený meniť každoročne k 01.04. 

(od 2. štvrťroka príslušného kalendárneho roka) výšku nájomného dohodnutého 
v nájomnej zmluve o výšku miery inflácie stanovenej Štatistickým úradom SR za 
bezprostredne predchádzajúci kalendárny rok a zverejnenú Štatistickým úradom SR 
v januári nasledujúceho roka. Zvýšenie nájomného prenajímateľ oznámi nájomcovi 
písomne, zaslaním doporučenej zásielky na adresu podľa Čl. VII ods. 2. tejto zmluvy. 
Zvýšené nájomné sa nájomca zaväzuje platiť za obdobie od 01.04. príslušného 
kalendárneho roka v termínoch splatnosti nájomného dohodnutých v tejto nájomnej 
zmluve. V prípade, že oznámenie o zvýšení nájomného bude nájomcovi doručené po 
splatnosti nájomného za 2. štvrťrok  príslušného kalendárneho roka, nájomca sa 
zaväzuje zaplatiť rozdiel medzi pôvodným nájomným a nájomným zvýšeným o mieru 
inflácie v lehote 15 dní od doručenia oznámenia. 

 
 
Čl. IV. 

Ukončenie nájmu a odstúpenie od zmluvy 
 
1. Zmluvné strany môžu ukončiť nájom kedykoľvek dohodou. 
 
2. Výpoveďou môžu zmluvné strany ukončiť nájom podľa § 10 zákona č. 116/1990 Zb. v 

znení neskorších predpisov, pričom sa dohodli, že výpovedná lehota sú 3 mesiace 
a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej 
zmluvnej strane. 

 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy bez 

predchádzajúceho písomného upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov voči 
nájomcovi, ak nájomca: 

 a) v rozpore s touto zmluvou dá predmet nájmu do podnájmu, alebo 
 b) užíva predmet nájmu na iný ako dohodnutý účel, alebo 

c) mešká s úhradou nájomného alebo zálohových platieb za služby spojené s nájmom 
viac ako 30 dní. 
V týchto prípadoch sa zmluva ruší dňom, keď prejav vôle prenajímateľa o odstúpení 
dôjde nájomcovi, alebo dňom podľa Čl. VII. ods. 3 a 4. Na tieto prípady sa vzťahuje 
postup podľa ods. 5 tohto článku. 
 

4. Možnosť odstúpenia niektorej zo zmluvných strán od tejto zmluvy podľa príslušných 
ustanovení Občianskeho zákonníka nie je týmto dotknutá. 



 
5. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ nájomca po skončení nájmu podľa tohto článku 

neodovzdá predmet nájmu prenajímateľovi najneskôr v lehote podľa Čl. V ods. 1 tejto 
zmluvy, má prenajímateľ právo požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 17 
EUR za každý aj začatý deň, nasledujúci po dni, v ktorom sa má predmet nájmu 
odovzdať, a to až do skutočného odovzdania a podpísania protokolu o  prebratí 
predmetu nájmu prenajímateľom. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa 
predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť. Uhradením zmluvnej pokuty sa nájomca 
nezbavuje povinnosti zaplatiť prenajímateľovi náhradu za užívanie predmetu nájmu vo 
výške dohodnutého nájomného. Zmluvná pokuta sa v týchto prípadoch do náhrady 
škody nezapočítava. 

 
 

Čl. V. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1.  Prenajímateľ odovzdá protokolárne nájomcovi najneskôr do 7 pracovných dní od účinnosti 

tejto zmluvy predmet nájmu. Po ukončení nájmu, najneskôr v posledný deň nájmu, 
nájomca odovzdá prenajímateľovi a bude spísaný protokol o fyzickom stave predmetu 
nájmu. 

 
2.   Nájomca sa zaväzuje  predmet nájmu fyzicky odovzdať prenajímateľovi najneskôr do 3  

dní po poslednom dni nájmu; v tomto termíne zmluvné strany podpíšu protokol o 
spätnom odovzdaní a prebratí predmetu nájmu nájomcom prenajímateľovi.  

 
3.   Nájomca prehlasuje, že je oboznámený so skutočnosťou, že objekt, v ktorom sa predmet 

nájmu nachádza, je národnou kultúrnou pamiatkou a preto pri jeho prevádzke,  údržbe, 
rekonštrukcii, technickom zhodnotení, opravách a pod. sa zaväzuje  dodržiavať zákon č. 
49/2002 z. z. o ochrane pamiatkového fondu v platnom znení. 

 
4.  Zmluvné strany sa dohodli, že bežnú údržbu a opravy   predmetu nájmu bude nájomca 

vykonávať na vlastné náklady po predchádzajúcom písomnom súhlase 
prenajímateľa, schválení  príslušným stavebným úradom a príslušným pamiatkovým 
úradom.  

 
5. Nájomca  nie je oprávnený počas doby nájmu vykonávať odpisy z predmetu nájmu a 

odpisy z technického zhodnotenia. 
 
6. Nájomca užívajúci predmet nájmu sa zaväzuje udržiavať predmet nájmu v stave, ktorý je 

v súlade s platnými právnymi predpismi súvisiacimi s prevádzkou obdobného zariadenia. 
Nájomca preberá na seba všetky povinnosti prenajímateľa ako vlastníka objektu 
vyplývajúce z platných všeobecne záväzných právnych predpisov a to najmä na úseku 
požiarnej ochrany - povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 
požiarmi v platnom znení, najmä povinnosti v zmysle ustanovení § 4 a § 5, na úseku 
hygieny, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 
124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, o ochrane majetku a pod. a z platných všeobecne záväzných 
nariadení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Staré Mesto týkajúcich sa 
najmä udržiavania čistoty, poriadku, verejnej zelene, zimnej údržby a Všeobecne 



záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/2004 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými odpadmi na území Hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
8. Nájomca sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dní, kedy ku zmene 

došlo, oznámiť písomne prenajímateľovi každú zmenu týkajúcu sa svojej právnej 
subjektivity (ako napr. zmena právnej formy, zmena štatutárneho zástupcu, zmena sídla a 
pod.), ako aj iné skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť nájom.  

 
9.  Nájomca sa zaväzuje uskutočňovať prípadné zásobovanie v súlade s povolením 

príslušného úradu. 
 
10.  Nájomca má právo na primerané označenie predmetu nájmu na priečelí objektu, v ktorom 

sa predmet nájmu nachádza, len po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa 
a príslušného pamiatkového úradu. 

 
11.  Pri nesplnení podmienok uvedených v tomto článku nájomca zodpovedá v plnej výške za   

škodu, ktorá týmto nesplnením vznikla. 
 
12.  Zodpovednosť za škody na predmete nájmu sa riadi ustanoveniami VI. časti prvej a 

druhej hlavy Občianskeho zákonníka. 
 
13. Nájomca sa zaväzuje umožniť prenajímateľovi bezodkladný vstup do prenajatých 

priestorov najmä v prípade havárie, živelnej pohromy, kontroly dodržiavania účelu a 
podmienok nájmu a pod.. 

 
14.  Nájomca sa zaväzuje uzatvoriť a po celú dobu nájmu udržiavať na vlastné náklady v 

platnosti poistné zmluvy, ktoré budú pokrývať nasledovné riziká: 
a) poistenie zodpovednosti nájomcu za škody vzniknuté v súvislosti s jeho činnosťou v 
predmete nájmu (najmä poškodenie majetku a všetkých škôd na predmete nájmu), 

 b) poistenie predmetu nájmu a všetkého majetku (aj zabudovaného)  nájomcom proti 
živelným pohromám, 

       c)  poistenie rizika krádeže vlámaním do predmetu nájmu alebo lúpežným prepadnutím a 
rizika vandalizmu. 

 
 

Čl. VI 
Podnájom 

 
1. Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu, alebo jeho časť, do podnájmu, alebo     

inej dispozície, tretiemu subjektu. 
 

 
Čl. VII. 

Doručovanie 
 

1. Prenajímateľ doručuje písomnosti sám, poštou - doporučenou zásielkou, alebo 
prostredníctvom mandátneho  správcu, prípadne môže podľa potreby a okolností 
doručiť písomnosť aj prostredníctvom mestskej polície alebo iným spôsobom. 

 



2. Zmluvné strany sa dohodli, že pre potreby doručovania akýchkoľvek písomností 
týkajúcich sa právnych vzťahov založených touto zmluvou alebo na základe tejto 
zmluvy, bude miestom doručenia nájomcu  
a) adresa uvedená v záhlaví tejto zmluvy, alebo 
b) miesto, kde bude osoba oprávnená konať v mene nájomcu, zastihnutá.  

 
3.       Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým, že písomnosť prenajímateľa podľa odseku 

2. tohto článku doručená do miesta doručenia podľa odseku 2. tohto článku, bude 
považovaná za doručenú priamo do vlastných rúk nájomcu, a to aj v prípade, ak táto 
písomnosť bude vrátená poštou prenajímateľovi ako písomnosť nájomcom neprevzatá; 
v tomto prípade sa písomnosť považuje za doručenú po troch dňoch od vrátenia 
nedoručenej zásielky prenajímateľovi. Uvedené platí aj v tom prípade, ak sa nájomca 
o tejto skutočnosti nedozvie. 

 
4. V prípade, že nájomca bezdôvodne odoprie písomnosť prijať, je písomnosť doručená 

dňom, keď jej prijatie bolo odopreté. 
 

 
Čl. VIII. 

Záverečné ustanovenia 
 

 1. Pre právne vzťahy touto zmluvou osobitne neupravené platia ustanovenia zák. č. 
116/1990 Zb. v platnom znení, príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a ostatné 
platné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa 
dohodli, že v prípade akýchkoľvek sporov z tejto zmluvy alebo na základe tejto 
zmluvy  bude ich riešenie  v právomoci príslušných slovenských súdov. 

 
2. Pokiaľ sú v tejto zmluve alebo jej dodatkoch odkazy na príslušné právne predpisy 

alebo ich ustanovenia, ktoré boli medzičasom zmenené, opätovne prijaté alebo priamo 
či nepriamo nahradené inými príslušnými právnymi predpismi alebo ich 
ustanoveniami. považujú sa tieto odkazy za odkazy na príslušné právne predpisy alebo 
ich ustanovenia, ktoré boli zmenené, opätovne prijaté alebo priamo  či nepriamo 
nahrádzajú pôvodné príslušné právne predpisy alebo ich ustanovenia, v ich platnom 
znení. V prípade, ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy ukáže (alebo sa neskôr 
stane) neplatným alebo neúčinným alebo neaplikovateľným, nedotýka sa to ostatných 
ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú  platné a účinné, zmluvné strany sa zaväzujú 
dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné  alebo neaplikovateľné ustanovenie novým 
ustanovením, ktoré zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu  neplatného alebo 
neúčinného alebo neaplikovateľného ustanovenia a to v lehote 30 (tridsiatich) dní odo 
dňa doručenia výzvy jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane. 

 
3. K zmene dohodnutých podmienok môže prísť len na základe vzájomnej dohody  

formou písomného dodatku k tejto zmluve, alebo keď to bude vyplývať zo zmien 
a doplnkov platných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 
4.  Zmluva  je vyhotovená v 7-tich rovnopisoch s platnosťou originálu, 5 pre 

prenajímateľa, 2 pre nájomcu. 
 
5. Tento nájom schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

uznesením č. ........ zo dňa ...............,  opis ktorého tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. 



 
6.  Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni za 

nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme 
a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými  podpismi. 

 
7.  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovenia § 47a  ods. 1. 
zák. č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa Občiansky zákonník v spojení s ustanovením 
§ 5a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, že k protokolárnemu 
odovzdaniu predmetu nájmu podľa Čl. V ods. 1 tejto zmluvy príde po zverejnení 
zmluvy podľa predchádzajúcej vety, nadobudne táto zmluva účinnosť až dňom 
protokolárneho prevzatia predmetu nájmu nájomcom. 

 
 
V Bratislave, dňa ............................   V Bratislave, dňa ............................. 
 
 
 
 
 
 
  
   .......................................................                                       .......................................... 
            PhDr. Peter Hyross     PhDr. Viera Záhorcová, PhD,  
                riaditeľ        štatutárny zástupca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     Príloha č. 1 k zmluve o nájme č. ............ 
 
 
 
Prenajímateľ: Múzeum mesta Bratislavy 
 
Nájomca: Inklúzia, občianske združenie 
   
 

 
 
 

Výpočtový list úhrady nájomného  
 

 
 
podlahová plocha  nájomné v EUR/m2/rok   ročné nájomné v EUR 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
31,5 m2    100,00    3.150,00 
 
 
 
 
   
  
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave, dňa.............. 
 


