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v súlade  so  zákonom  č.40/1964 Zb. v znení  neskorších zmien a ich doplnkov, ktorá bola uzatvorená 

medzi: 

 

 

prenajímateľom: 

 

Ing. Františkom DROZDOM trvalo bytom Šulekova 33, 811 03 Bratislava rodné 

číslo 44-10-44 / 728 

a  

nájomcom: Kalibračným združením SR so sídlom na Šulekovej 33, 811 03 Bratislava  

 zastúpeným Ing. Róbertom Spurným CSc. predsedom združenia rodné číslo     

49-05-10 / 201 trvalo bytom  Exnárova 45, 821 01Bratislava  

 

Článok 1 

Prenajímateľ je spoluvlastníkom 1/2 domu č. p. 1191 na stavebnej parcele č. 2700 dom s dvorom o 

výmere 319 m2 v katastrálnom území Bratislava. Spoluvlastníkom druhej polovice nehnuteľnosti je 

Františka Drozdová, trvalo bytom Těšnovice 23, 767 01 Kroměříž, Česká republika, rodné číslo        14-

62-18/469. Františka Drozdová splnomocnila ku spravovaniu spoločného majetku svojho syna  Ing. 

Františka Drozdu, ďalej iba prenajímateľa. 

  

Článok 2 

V zmysle ustanovení stanov  článku 1 bodu 3 prenajímateľ týmto súhlasí s tým, aby sídlo kalibračného 

združenia bolo v objekte domu na Šulekovej 33, 811 03 Bratislava. v prenajatých priestoroch 

nájomcom. 

 

Článok 3 

Prenajímateľ sa touto zmluvou zaväzuje prenajať nájomcovi nebytové priestory v dome uvedenom v 

Článku 1. tejto zmluvy a to 50% z nasledujúcich kancelárskych priestorov na prízemí domu  

 1 miestnosť pre účely kancelárie o výmere  22,5 m2 

 chodba o výmere 10,0 m2 

 WC o výmere,  1,5 m2 

 kúpelňa o výmere 3,0 m2 

 kuchynský kút o výmere 3,0 m2 

SPOLU 40,0 m2  (50 % = 20 m2) 

Miestnosti sú vybavené potrebným nábytkom, a zariadením a sú spôsobilé okamžitého užívania bez 

ďalšieho potrebného vybavenia. 

 

Článok 4 

Prenajímateľ a nájomca sa dohodli na týchto podmienkach nájmu: 

 Nájomca môže využívať priestory v obvyklej pracovnej dobe k administratívnej činnosti sekretariátu 

KZSR, uchovávaniu majetku KZSR, k prijímaniu klientov a členov KZSR a k vykonávaniu schôdzí 

výboru KZSR.  

 nájomca bude prenajaté priestory riadne používať a bude vykonávať bežnú údržbu prenajatých 

priestorov (čistenie a upratovanie.......) 

 nájomca  nemôže  vykonávať stavebné  úpravy. 

 nájomca zabezpečí označenie sídla KZ SR vo forme, ktorú si dohodne s prenajímateľom. 

 nájomca za zaväzuje, že jeho pracovníci budú v prenajatých priestoroch dodržiavať interné predpisy 

firmy prenajímateľa platné pre prevádzku prenajatých priestorov.  

 bez súhlasu prenajímateľa nesmie nájomca prenechať priestory ktoré sú predmetom tejto  zmluvy, 

inej osobe.  

 v  prípade živelnej  pohromy  sa  bude nájomca  snažiť zabrániť vznikajúcim škodám na objekte a 

majetku. 

 náklady  súvisiace  s  prevádzkou  predmetu  tejto zmluvy hradí v plnom rozsahu  nájomca. 
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 nájomca  sa  zaväzuje,  že  bude  riadne  spravovať a hospodáriť s prenajatým majetkom  a zaväzuje 

sa, že v  prípade, kedy z jeho strany  dôjde  k  poškodeniu  alebo  zničeniu prenajatého majetku,  

uhradí  vzniklú   škodu,  alebo  uvedie   poškodený  majetok  do pôvodného stavu. 

 prenajímateľ zabezpečí  zodpovedajúcu obranu a ochranu  prenajatého majetku, avšak neručí za 

prípadné škody spôsobené živelnou pohromou, haváriou v prenajatom priestore, resp. vykradnutím. 

Prípadné poistenie uložených vecí KZ SR v prenajatom priestore je vecou nájomcu. 

 v prípade porušovania ustanovení tejto zmluvy, alebo pri nedodržiavaní povinností nájomcu 

vyplývajúcich z tejto zmluvy, môže prenajímateľ dať nájomcovi výpoveď pred uplynutím 

výpovednej lehoty. Výpovedná lehota je 6 mesiacov. 

 prenajímateľ si vyhradzuje právo odsúhlasenia pracovníka sekretariátu KZSR, ktorý bude oprávnený 

trvalo používať prenajaté priestory. Prítomnosť pracovníka KZSR je podmienená tým, že jeho 

činnosť nebude prekážať činnosti firmy prenajímateľa, ktorá využíva druhú časť prenajatých 

priestorov. 

 

Článok 5 

 Prenájom nebytových priestorov je úplatný. Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom tak, že nájomca 

bude ročne hradiť čiastku 2500.- Sk  (slovom  dvetisícpäťsto  korún slovenských)  za m2 -za prenajaté 

priestory, teda za 50% vypočítanej plošnej výmery 40 m2. 

 Celkové nájomné predstavuje ročne 50.000 Sk (slovom päťdesiattisíc korún slovenských) Nájomné 

je splatné v polročných splátkach v čiastke 25.000 Sk (slovom dvadsaťpäťtisíc korún slovenských) 

vždy najneskôr do 31. marca a 30 septembra kalendárneho roku. 

 včasným  nezaplatením nájomného  môže prenajímateľ  dať nájomcovi  výpoveď pred uplynutím 

dohodnutej výpovednej lehoty vyplývajúcej  z tejto zmluvy. 

 nájomné bude nájomca hradiť v hotovosti. 

 výška nájomného sa bude meniť so zmenou cenového predpisu vplyvom vzrastu  ročnej  inflácie a 

vzájomnou dohodou. Zmluvné  strany každoročne dodatkom k zmluve upresnia výšku nájomného 

vždy najneskôr do 31. marca kalendárneho roku 

 

Článok 6 

Nájomná  zmluva je uzatváraná na dobu neurčitú. Nájomný pomer môže  byť  ukončený  dohodou  

zmluvných strán a jej zrušením v prípadoch v tejto zmluve stanovených. Zmeny a  doplnky tejto zmluvy 

môžu byť vykonané iba písomne, zúčastnené strany sa nemôžu dovolávať  akýchkoľvek ústnych  dohôd,  

týkajúcich sa nájomného pomeru. 

 

Článok 7 

Nájomná zmluva je vyhotovená vo  dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jedno 

vyhotovenie. 

 

Článok 8 

Zmluva  nadobúda účinnosť  dňom  1.januára 1999. 

 

V Bratislave dňa 2. januára 1999. 

 

 

 

 Ing. František Drozda              Ing. Róbert Spurný CSc. 

  v. r.        v. r. 

 

   ..................................................... 

Prenajímateľ 

    ....................................................... 

Nájomca 

 


