
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 1T/BB/2022 
uzatvorená podl'a zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších 

predpisov a§ 663 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

Vlastník: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
e-mail:
mobil:
(ďalej len „vlastník")

Prenajímatel': 
Sídlo: 
Štatutárny orgán: 
IČO: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
e-mail:
mobil:
(ďalej len .prenajímater')

Nájomca: 
Sídlo: 
štatutárny orgán: 
IČO: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
( ďalej len „nájomca") 

medzi zmluvnými stranami: 

Mesto Banská Bystrica 
Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica 
MUDr. Ján Nosko, primátor mesta 
00313271 

Záhradnícke a rekreačné služby 
Švermova 45, 974 04 Banská Bystrica 
PhDr. Ivan Šabo, riaditer organizácie 
00183075 
ČSOB, a.s. 
SK36 7500 0000 0040 1718 9020 
matej.libic@zaaresbb.sk 
+421 48/285 18 11

a 

Finančné riaditel'stvo Slovenskej republiky 
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica 
Ing. Jiří Žežulka, prezident finančnej správy 
42 49 95 00 
Štátna pokladnica 

Kontaktné údaje za Finančné riaditel'stvo SR: 

Kontaktné údaje za Colný úrad Banská Bystrica: 

mjr. Bc. Milan Kmec 
e-mail: 
mobil: 

kpt. Mgr. Martina Gregorcová 
e-mail: 
mobil: +

Kontaktné údaje za Kriminálny úrad FS-pobočka Stred Banská Bystrica: mjr. Mgr. Jozef Novák 
e-mail: 
 mobil: 





2. Nájomné je dohodnuté v sume 15,• €/hod. K sume sa nebude účtovat' DPH. Predpokladaná celková výška
nájomného je 9 000,· EUR bez DPH / celá doba nájmu.

3. Nájomné móže byť upravené len v prípade cenových vplyvov, vyplývajúcich zo všeobecne závazných právnych
predpisov, formou písomného dodatku k zmluve. Cenové vplyvy, vyplývajúce zo všeobecne závazných právnych
predpisov je prenajímatef povinný preukázať, prerokovať a odsúhlasiť s nájomcom pred uzavretím dodatku
kzmluve.

4. Prenajímater je povinný vystavit' a poslat' faktúru na nájomné vždy do 5 pracovných dní odo dňa skončenia
kalendámeho mesiaca, v ktorom sa nájom poskytoval, a to na fakturačnú adresu nájomcu uvedenú v ods. 5 tohto
článku. Prenajímater odošle kópiu faktúry na adresu: Colný úrad Banská Bystrica, Partizánska cesta 17, 975 90
Banská Bystrica, a to na účely overenia správnosti vyfakturovaného nájomného. Podkladom pre overenie
správnosti vyfakturovaných služieb na Colnom úrade Banská Bystrica, budú prezenčně listiny z výcviku
ozbrojených príslušníkov finančnej správy alebo iné tlačivo potvrdené inštruktorom výcviku alebo oprávnenou
osobou prenajímatera.

5. Faktúra musí obsahovat' náležitosti podfa daňového dokladu podra zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov s presným uvedením výcvikového dňa a počtu hodin (zvlášť za ozbrojených
prislušnikov finančnej správy Finančného riaditefstva Slovenskej republiky, Colného úradu Banská Bystrica a
Kriminálneho úradu finančnej správy). V pripade, ak faktúra nebude obsahovat' predpisané náležitosti alebo bude
obsahovat' nesprávne či neúplné údaje, bude ju nájomca oprávnený prenajimatefovi vrátit'. Prenajimatef faktúru
podfa charakteru nedostatku buď opraví alebo vystaví novú faktúru. Doručením opravenej alebo novej faktúry
začina plynút' nová lehota splatnosti v zmysle ods. 6 tohto článku.
Adresa nájomcu, na ktorú bude faktúra zaslaná je nasledovná: Finančně rladltel'stvo Slovenskej republiky,
Mierová 23, 821 05 Bratislava.

6. Úhrada faktúry sa uskutoční formou bezhotovostného platobného styku bez zálohovej platby a to na bankový účet
prenajímatefa uvedený v záhlaví zmluvy. Splatnost' faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia nájomcovi na adresu
uvedenú v článku Ill. ods. 5 zmluvy.

Článok IV 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Prenajímatef je povinný zabezpečit', aby v termíne dohodnutom podfa článku li. ods. 1 zmluvy bol predmet nájmu
pine k dispozícii nájomcovi v stave spósobilom na zabezpečenie výcviku ozbrojených príslušníkov finančnej správy
a vo vybaveni uvedenom v článku I, ods. 3 zmluvy.

2. Nájomca je povinný využívaf predmetné priestory len na účel uvedený v čl. I ods. 2 zmluvy a udržiavat' v nich čistotu
a poriadok.

3. Nájomca je oprávnený zabezpečovat' vstup do predmetných priestorov len pre ozbrojených príslušníkov finančnej
správy na účely výcviku a vždy len za účasti inštruktora výcviku. Nájomca nie je oprávnený umožnit' vstup do
predmetu nájmu tretím osobám, výnimkou je zdravotnicky pracovník.

4. Nájomca zodpovedá za bezpečnost' a ochranu zdravia osób, ktorých vpustil do predmetu nájmu s výnimkou
prípadov, ak k poškodeniu alebo ohrozeniu bezpečnosti alebo zdravia osób došlo v dósledku porušenia povinností
prenajímatef a.

5. Nájomca zodpovedá za škodu ním spósobenú na predmete nájmu.

Článok V 
Ukončenie nájmu 

1. Zmluvné strany móžu zmluvu ukončit' formou vzájomnej písomnej dohody.
2. Prenajimatef móže vypovedať túto zmluvu len z taxatívne uvedených dóvodov v§ 9 ods. 2 zákona č. 116/1990 Zb.

o nájme a podnájme nebytových priestorov v zneni neskorších predpisov (ďalej ako „zákon č. 116/1990 Zb.")
a nájomca len z dóvodov uvedených v§ 9 ods. 3 zákona č. 116/1990 Zb. Výpovedná lehota je jednomesačná,
pričom začína plynút' prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej
zmluvnej strane.

3. Písomná výpoveď sa doručuje poštou prenajímatefovi na adresu jeho sídla a nájomcovi na adresu uvedenú v čl.
Ill. ods. 5 zmluvy. Zásielka uložená na pošte sa považuje za doručenú po uplynuti troch pracovných dni odo dňa






