
 

Zmluva o nájme nebytových priestorov  
a poskytovaní služieb spojených s ich užívaním 

č.    /2017 
_______________________________________________________________ 

 
 
 
 
1. ZMLUVNÉ STRANY 
 
1.1. Unico Martin s.r.o., M.R.Štefánika 19, 036 01 Martin 

Obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom 
Žilina odd. Sa, vl. č. 62652/L 
IČO 47 858 141 
zastúpená Ing. Martinom Schudichom – konateľom 
a Dušanom Schudichom - konateľom  
ako prenajímateľ (ďalej len ako „prenajímateľ“) na strane jednej  
 
a 
 

1.2. Matica slovenská, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin, IČO 00 179 027 
Zastúpená: Ing. Mariánom Tkáčom, PhD.  – predsedom Matice slovenskej 
Verejnoprávna inštitúcia zriadená na základe zák. č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej 
ako nájomca (ďalej len ako „nájomca“) na strane druhej 

 
uzatvárajú v zmysle ust. § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka a zák. č. 116/90 Zb. o nájme 
nebytových priestorov túto 

 
 

ZMLUVU O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV  
A POSKYTOVANÍ SLUŽIEB SPOJENÝCH S ICH UŽÍVANÍM 

 
 

 
2. PREDMET ZMLUVY 
 
2.1. Prenajímateľ je vlastníkom objektu prevádzkovej budovy, nachádzajúcej sa v Martine, 

Škultétyho 1, č. s. 10680, postavenej na KN- C parc. č. 1032/8 k. ú. Martin, zapísanej na 
LV č. 936 vedenom Okresným úradom Martin, odbor katastrálny. 

2.2. Predmetom nájmu sú nebytové priestory nachádzajúce sa na II. poschodí  v prednej a 
bočnej – severozápadnej časti vyššie uvedenej budovy (blok C a B) o celkovej výmere 
804,51 m2 podlahovej plochy pozostávajúce z 27  miestností: chodba vľavo o výmere 
9,65 m2, vlásenkáreň o výmere 14,53 m2, krajčírska dielňa o výmere 49,86 m2, kancelária 
o výmere 25,25 m2, sklad kostýmov l o výmere 86,17 m2, chodba 2 o výmere 26,85 m2, 
technická miestnosť l o výmere 7,80 m2, sociálne zariadenie o výmere 12,49 m2, sklad 
kostýmov 2 o výmere 23,13 m2, šatňa o výmere 13,98 m2, chodba 3 o výmere 28,37 m2, 
sklad kostýmov 3 o výmere 104,00 m2, sklad kostýmov 4 o výmere 20,04 m2, práčovňa 
o výmere 27,51 m2, sušiareň o výmere 30,12 m2, sociálne zariadenie o výmere a sklad 
kostýmov 5 o výmere 35,22 m2, chodba 5 o výmere 16,95 m2, sklad kostýmov 6 
o výmere 78,87 m2, sklad kostýmov 7 o výmere 56,33 m2, sklad kostýmov 8 o výmere 



a kostymov (Satnica). N6jomca bude

5.

Prenajfmatel' covi (dal{ uveden6) sluZby spojend sulivanimnebytovych
priestorov za ienok vycifudzajucict', zpodkladov vysledovanich nrikladov
spotreby jedn energif:

5'1' Dod6vka tepelnej energie na vykurovanie adoddvku teplej vody zacenu skutodnych
ndkladov vypodftanych ako n6sobok spotreby tepla v -.rt y"h j"dnotk6ch 97203 k:qyh
a ceny zamernu jednotku v prislu5norn kalend6rnom roku .o r,ilohouymi platbami
7.821.- EUR s DPH roine, 1.955,25l0UR Stvrt'roine.

5.2. he a technologickd kutodnfch n6kladov
ok spotreby vodyv ch 140 m3 a ceny zamernu
alend6rnom roku so ami2gA.-EUR s DpH

roine a mernych jednotk6ch I70 m3 a ceny zamernu jednotku v prislusnom kalendiirnom
roku so zillohovymi platbami 345.- EIIR sDPH roine = spolu roine 629.- EUR,lSTr1s
EUR Stvrt'roine.

5'3' Dod6vku elektrickej energie pre osvetlenie apouLivanie strojnych zariadeni avafida
zacenu skutodnych n6kladov vypoditanych ako n6sobok spotr;by elektrickej energie
v mernych jednotkiich 5081 kwh a ceny zamernu jednotku v prislu5nom kalend6rnom
roku so ziiohovymi platbami 1.021,-UUR s DPH roin e,255i2,SEUR Stvrt,roine.

5'4' ZSlohov6 platby zav bode 5.7.,5.2. a ji.3. uveden6 energie spolu roine 9.471.-EUR s
DPH, 5turt'roine 2.367 17 5 EUR Stvrt'roine.

O. TZAPOSKYTOVANE SLUZBY

6.1. N6jomca je povinny uhrildzat' niijomn6 na ridet prenajimatelia -IBAN: sK86 1100 0000 0029 4800 58i84, SWTFT: s-ugasreX, vedeny v
Tatabanka a.s. pobodka Martin pravi,Celhe v Stvrt'rodnfch splatkach po 4.g27 EUI1 na
zdklade prenajimatefom vyhotovenej fakttlry vZdy do l0-teho dia druhdho mesiaca



prislu5ndho kalend6rneho Stvrt roka.
6'2' N6jomca je povinny ufufudza( prenajfmatefovi cenu poskytovanych sluZieb uvedenych v

bode 5'1 ',5'2. a|,3. tejto zmluvy formoulravidelnych Stvrtrodnychzillohovych ptatieb
vo vyske 2'367,75 EUR na jeho vySiiie uvedeny ridei na zdklade nfm vyhotovenych faktrir
v termine splatnosti n6jomn6ho podl'a dl. 6.1. tejto zmluvy.

6'4' Po ukondeni rodndho obdobia sa vykonii konednd vyridtovanie podlia skutodnych cien
elektriny, tepla a vody v danom rokuL.

6'5' V pripade oneskorenej rihrady ceny n6jomn6ho a sluZieb zo strany n6jomcu, je tento
povinny uhradit'prenajimatel'ovi rirc,k z omeskania vo vyske o,oiyoz oneskorenej platby
zakaldy def, omeskania.

6'6' Neuhradenie n6jomndho a ceny sluZieb v dohodnutych terminoch splatnosti o viac ako 10
dni sa povahuje zapodstatn6 poruSenie zmluvy to rt uny n6jomcu azaklad.6pr6vo
prenajfmatelia vypovedat'niijomnri zmluvu pfsomnou vypoved'ou s 15-driovou
vypovednou lehotou, ktordzadne plynrit'driom nasledujricim po dorudenf pfsomnej
vypovede n6jomcovi.

6'7' A!v priebehu plynutia doby nrijmu bude prislu5nou institirciou ofici6lne priznan ttntiera
infldcie zapredchhdzajuci kalend6rn.y rok, m.a p nrijomn6 o
prfslu5nri sadzbu oznilmenej miery in.flricig. Upr uskutodni od 1.
febru6ra prislusn6ho kalendiirneho roku. prenajimat e| ozn senie n6jornndho
ndjomcovi pfsomne' Prvy l<rdt sa takto vy5ka niijomndho m6aeupravit' 1.2.201g.

7. OSTATNE DOJEDNANIA

Prenajimateli prenechi:anitjomcovi nebytovy priestor v stave sp6sobilom k zmluvne
dohodnutdmu uZivaniu azavazuje sazabezpedil'n6jomcovi plny a neruseny vykol prriv
spojenych s n6jmom.
N6jomca sa zavuzuje umolnit'prenajimatefovi na poZiadanie vstup do priestorov v
pritomnosti jeho zdstupcu (poverenej osoby) zautelomvykonu kontroly svojho otljektu
pripadne inych nutnych ziieLito sti.
Prenajimatell umoZni nrijomcovi a jerho pracovnfkom podas trvania nrijmu dasovo
neobmedzeny vstup do budovy.
Ndjomca sazavazuje na vlastnd nriklady si vykonrivat'drobnd opravy audr1iavacie
prdce srivisiace s uZivanim prenajatych priestorov.

7.r.

7.2.

7.3.

7.4.

7 '5. N6jomca je povinn;i bez zbytodndho odkladu oznttmit prenajimatel'ovi potrebu opriiv
viidsieho rozsahu a umoZnit'mu ich vykonanie, inak nrijomca zodpoved^ri
prenajimatelovi za Skodu, ktor6 nesplnenfm povinnosti vznikne.

7.6' Nrijomca je opriivneny nebyovy priostor uLivat' na ridel dohodnuty v zmluve.
7.7 ' Nrljomca je povinny staraf sa o to, aby na prenajatych priestoroch nevznikla Skoda.

V pripade vzniku Skody zavinenimniijomcu - jeho pracovnikov, prip. zirkaznikov,
zodpovedd za Skodu v plnom rozsahu.

7.8. N6jomca preberd na seba v5etky povinnosti vyplyvajrice z ust. $ 6 a 7 zdkona t,.
31412001 Z.z' o poLiarnej ochrane v zneni neskor5ich predpisov, v zmysle ktorych bude
zabezpedovat' poliarnu ochranu v priestore, ktory mu bol touto zmluvo., pr.rr".hany do
ulivania. Prenajimateli si vyhradzujeprilo preventivnej poZiarnej kontroiy.

7 .9. Upratovanie ulivanych priestorov si zabezpeduje v plnom rozsahu n6jomca.
7.10. Po ukondeni zmluvn6ho vztahu je niijomca povinny odovzdaf priestoiy v stave

zodpovedajfcom obvykl6mu opotretreniu. V opadnom pripadele povinny uhradit'
vzniknutri Skodu.

7 'll.Prenajimatel touto zmluvou udel'uje n6jdmcovi srihlas, aby v pripade potreby prenechal
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7.11. Prenajímateľ touto zmluvou udeľuje nájomcovi súhlas, aby v prípade potreby prenechal 
prenajaté nebytové priestory do užívania ďalšiemu podnájomcovi prípadne i viacerým 
podnájomcom. 

7.12. Nájomca sa zaväzuje, že bude vykonávať všetky činnosti podľa platných noriem, 
dodržiavať predpisy protipožiarnej ochrany a ostatné bezpečnostné predpisy platné pre 
objekt, v ktorom sa nachádzajú nebytové priestory. 

7.13. Všetky písomnosti, vrátane výpovedí, sa považujú za doručené aj v prípade nedoručenia 
zásielky odoslanej poštou zmluvnou stranou ako odosielateľom na adresu sídla druhej 
zmluvnej strany ako adresátovi a to bez ohľadu na dôvod nedoručenia. Za deň 
doručenia sa považuje 15-ty deň po odoslaní písomnosti zmluvnou stranou. 

 
 
 
 

8. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
8.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania. 
8.2. Táto zmluva v súlade s ust. § 47a) Občianskeho zákonníka nadobúda účinnosť dňom 

nasledujúcim po jej zverejnení. 
8.3. Je vypracovaná v 4-roch vyhotoveniach, z ktorých prenajímateľ obdrží dve vyhotovenia 

a nájomca dve vyhotovenia. 
8.4. Prípadné zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len písomným dodatkom na 

základe vzájomnej dohody. 
8.5. Táto zmluva bola oboma zmluvnými stranami prečítaná, porozumená a na znak súhlasu 

dobrovoľne vlastnoručne podpísaná. 
8.6. Zároveň sa dňom podpisu tejto zmluvy ruší predchádzajúca Zmluva o nájme nebytových 

priestorov a poskytovaní služieb spojených s ich užívaním č. 2/2015 zo dňa 
18.12.2014v znení Dodatku k nej zo dňa 01. 05. 2016. 

 
 
 

V Martine dňa 28. 02. 2017  
 

 
 
 
Prenajímateľ      Nájomca 
 
 
 
.......................................................   .................................................... 
Ing. Martin Schudich      Ing. Marián Tkáč, PhD. 
konateľ       predseda Matice slovenskej  
 
 
 
 
....................................................... 
Dušan Schudich 
konateľ 
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