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Z   M   L  U  V A 
o nájme nebytových priestorov 

 

č. 1176/22 

(ďalej len ako „Zmluva“) 

 

 Táto Zmluva je uzatvorená v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových 

priestorov v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej aj ako „zákon o nebytových priestoroch“) medzi 

 

BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, 085 01 Bardejov  

zastúpená  Ing. Jaroslavom Žákom, konateľom spoločnosti 

zapísaná OR OS Prešov, oddiel Sro, vložka č.  13185/P 

Bankové spojenie: Prima banka Bardejov,     

IBAN: SK49 5600 0000 0036 4459 0003 

IČO:  36 476 633  

DIČ:  2020028549 

IČ DPH: SK 2020028549 

/ďalej len „prenajímateľ“/ 

 

a 

 

365.bank, a. s.  

Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava 

IČO: 31 340 890 

DIČ: 2020294221 

IČ DPH : SK7020000680  

Zapísaná v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 501/B 

Bankové spojenie: 365.bank, a. s., SK58 6500 0000 0002 0715 6002 

V mene ktorého koná: PB Servis, a. s. na základe plnej moci zo dňa 24.06.2019 v zast.  

Bc. Radko Kašiar, člen a predseda predstavenstva PB Servis, a. s.                

Ing. Jozef Šimovčík, člen predstavenstva PB Servis, a. s.           

/ďalej len „nájomca“ a spolu s prenajímateľom ďalej len „zmluvné strany“ a každý samostatne aj len 

„zmluvná strana“/ 

 

 

I. 

Predmet zmluvy a účel nájmu 

 

1.1 Predmetom zmluvy je prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v meste Bardejov, na ulici 

Dlhý rad  

a) v stavbe ob. zar. pred BL. B1, so súp. číslom 3240, postavenej na pozemku parc. registra „C“ č. 

574/42 evidovanej na liste vlastníctva č. 6279, pre kat. územie Bardejov,    

b) na prízemí stavby Blok B/1, so súp. číslom 1560/2 postavenej na pozemku parc. registra „C“ č. 

574/38, 574/48 evidovanej na liste vlastníctva č. 8477, pre kat. územie Bardejov, ktoré sú vo 

výlučnom vo vlastníctve Mesta Bardejov (ďalej len „predmet nájmu“) , a to  

o celkovej výmere 188,82 m2 tak ako je uvedené v tejto Zmluve . Stavba so súp. číslom 3240 a stavba 

so súp. číslom 1560 ďalej aj ako „nehnuteľnosť“) 
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   1.2.  Prenajímateľ vyhlasuje, že je oprávnený konať v mene vlastníka predmetu nájmu, mesta Bardejov 

a uzatvoriť túto zmluvu, a to na základe Zmluvy o prenechaní majetku do užívania  uzavretú medzi 

Mestom Bardejov a spoločnosťou BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, 085 01 Bardejov, zo dňa 

23.06.2009 a na základe uznesenia MsZ v Bardejove č. 287/2021, zo dňa 09.12.2021. Pôdorys 

predmetu nájmu tvorí Prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

 

1.3 Nájomca je oprávnený užívať predmet nájmu na a) administratívne účely v súlade so svojím 

podnikateľským oprávnením (Príloha č. 2 tejto zmluvy), b) prevádzkovanie pobočky vrátane 

bankomatu a/alebo vkladomatu nájomcu a s tým spojené činnosti a služby. c) prevádzkovanie pobočky 

a bankomatu, príp. vkladomatu odštepného závodu Nájomcu, a to konkrétne 365.bank, a. s., odštepný 

závod Poštová banka (ďalej aj ako „PABK"). Pre vylúčenie pochybností platí, že nájomca, resp. 

podnájomník je oprávnený užívať predmet nájmu aj pre účely predaja produktov:  

(i) spoločností, v ktorých má alebo v budúcnosti získa priamy alebo nepriamy podiel na základnom 

imaní alebo na hlasovacích právach nájomca, alebo nájomca iným spôsobom ovláda či 

kontroluje; 

(ii) spoločností, ktoré majú alebo v budúcnosti získajú priamy alebo nepriamy podiel na základnom 

imaní alebo na hlasovacích právach nájomcu, alebo nájomcu iným spôsobom ovládajú či 

kontrolujú; 

(iii) ďalších právnických osôb, v ktorých majú alebo v budúcnosti získajú priamy alebo nepriamy 

podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach právnické osoby uvedené v bode (i) a 

(ii) tohto článku, alebo takéto právnické osoby iným spôsobom osoby uvedené v tomto bode 

ovládajú či kontrolujú (osoby uvedené v bode (i) až (iii) ďalej spoločne aj ako „Členovia skupiny 

365.bank“). Pod nepriamym podielom sa na účely tejto zmluvy rozumie podiel držaný 

sprostredkovane, a to prostredníctvom právnickej osoby alebo právnických osôb, nad ktorou 

alebo nad ktorými osoby uvedené v tomto článku vykonávajú kontrolu v zmysle § 66a zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktoré takéto osoby (t. j. osoby 

kontrolované osobami uvedenými v tomto článku) priamo alebo nepriamo založili. 

 

Nájomca je oprávnený predmet nájmu užívať v súlade so stavebným určením predmetu nájmu, platnou 

legislatívou a s dobrými mravmi tak, aby neutrpelo ujmu obchodné meno prenajímateľa.  

 

Nájomca je oprávnený označiť predmet nájmu svojím obchodným menom a/alebo obchodným menom 

PABK, svetelným logom a ďalšími údajmi, týkajúcimi sa jeho a/alebo PABK podnikateľskej činnosti, 

ako aj podnikateľskej činnosti Členov skupiny 365.bank, vrátane reklamných oznámení a za týmto 

účelom umiestniť nad predmetom nájmu a na nehnuteľnosti príslušné predmety a zariadenia. Za takéto 

užívanie plôch nebude nájomca povinný platiť prenajímateľovi žiadnu úhradu. Nájomca predloží 

prenajímateľovi vizualizáciu exteriérového označenia predmetu nájmu na odsúhlasenie.   

 

1.4. Prenajímateľ vyhlasuje, že stavebné určenie prenajatých nebytových priestorov podľa kolaudačného 

rozhodnutia je v súlade s účelom nájmu a súčasne sa zaväzuje počas celej doby trvania nájmu udržiavať 

súlad stavebného určenia prenajatých nebytových priestorov s účelom nájmu podľa tejto zmluvy.  

 

1.5  Prenajímateľ vyhlasuje, že na predmete nájmu neviazne žiadna ťarcha a nevedie sa žiadny súdny alebo 

iný spor, ktorý by znemožnil plnenie záväzkov prenajímateľa podľa tejto zmluvy, alebo by znemožnil 

pokojný a nerušený výkon práv nájomcu k predmetu nájmu.  

 

1.6  V prípade, ak sa preukáže ktorékoľvek z vyhlásení prenajímateľa uvedených v tomto článku zmluvy 

ako nepravdivé, vzniká prenajímateľovi povinnosť uhradiť nájomcovi zmluvnú pokutu vo výške 

15.000,-EUR (slovom pätnásťtisíc euro). Ustanovením predchádzajúcej vety a uhradením zmluvnej 

pokuty nie sú dotknuté nároky nájomcu na náhradu škody. 
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II. 

Doba trvania nájmu 

 

2.1 Zmluva o nájme s účinnosťou od 01.01.2022 sa uzatvára na dobu neurčitú (ďalej len „doba nájmu“).   

 Prenajímateľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje, že po dobu 10 (desiatich) rokov odo dňa účinnosti 

tejto zmluvy neuplatní výpoveď v zmysle ust. § 10 zákona č 116/1990 Z. z. zákona o nebytových 

priestoroch. 

2.2   Na základe dohody zmluvných strán možno písomným dodatkom k tejto zmluve dobu nájmu upraviť 

inak. 

 

 

III. 

Výška nájomného 

 

3.1 Nájomca zaväzuje platiť prenajímateľovi nájomné a zálohové platby za služby spojené s užívaním 

nebytových priestorov nasledovne:  

a) v období od začiatku doby nájmu od 01.01.2022 do 28.02.2022, je nájomné za celý predmet 

nájmu vo výške 1,- €  + zálohové platby za služby vo výške 189,60 € s DPH,  

b) od 01.03.2022 je nájomné vo výške dohodnutej v bode 3.2. tejto zmluvy  

K nájomnému a službám  bude prenajímateľ fakturovať daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) pokiaľ 

nedôjde k zmene predpisov. 

 

3.2 Výška nájomného bola stanovená dohodou zmluvných strán. V súlade s usmernením Mesta Bardejov, 

s platnými cenovými predpismi a vo výške obvyklej v meste za  1 m2.  

 

Účel využitia                                plocha m2              sadzba m2/€                   nájomné € 

1. obch. priestor   83,38    

2. kancelária      9,57    

3. sklad    21,00    

4. sklad    25,20     

5. sklad      7,92               

6. chodba               36,80    

7. chodba                 4,95    

S P O L U             188,82          123,60               23 338,15  

                        DPH 20 %         4 667,63 

      
 

 A, mesačné nájomné     1 944,85 € 

   - DPH  20 %       388,97 €  

 

 B, mesačné zálohové platby za služby: 

    - elektrická energia              -  

   - vodné a stočné, zrážková voda        8,00 €  

   - teplo  /188,82 m2/     150,00 € 

   - DPH 20 % za služby       31,60 € 
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 C, mesačný predpis za nájom a služby  2 523,42 € s DPH 
 

3.3 Nájomné a zálohové platby za služby v stanovenej výške uvedenej v bode 3.2. Zmluvy sa nájomca 

zaväzuje uhrádzať v mesačných splátkach, na základe faktúry vystavenej prenajímateľom a doručenej 

nájomcovi najneskôr do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, za ktorý sa nájomné a zálohové 

platby za služby majú uhradiť, a to bezhotovostným prevodom na účet prenajímateľa uvedený 

v záhlaví tejto zmluvy, pod konštantným symbolom 0308, variabilný symbol 1176. Zmluvné strany sa 

dohodli, že faktúra je splatná do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia nájomcovi. 

Prenajímateľ je povinný faktúru na nájomné v deň jej vystavenia odoslať elektronicky na e-mailovú 

adresu nájomcu: efaktury@365.bank. Faktúra sa považuje za doručenú v nasledujúci pracovný deň 

po jej odoslaní avšak len v prípade ak sa prenajímateľovi ako odosielateľovi nevráti emailová správa 

ako nedoručiteľná, resp. nečitateľná.  

 

Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že prenajímateľ vystaví faktúru na nájomné a zálohové platby za 

mesiac január 2022 do 31.01.2022 s lehotou splatnosti do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa jej 

doručenia nájomcovi na e-mailovú adresu nájomcu: efaktury@365.bank. 

Nájomca podpisom tejto zmluvy súhlasí so zasielaním elektronických faktúr od prenajímateľa, a to 

v zmysle ust. § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov v spojení s ust. § 31 až § 33 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a ostatných príslušných 

právnych predpisov.   

   
V prípade  nedodržania termínu splatnosti podľa Zmluvy  má prenajímateľ právo na účtovanie úroku 

z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania s príslušnou platbou. 

Prenajímateľ je povinný vystaviť nájomcovi pre každú finančnú povinnosť, ku ktorej sa nájomca 

podpisom tejto zmluvy zaviazal do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa jej úhrady faktúru. Faktúra 

musí obsahovať náležitosti podľa ust. § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov.  
 

3.4 V dohodnutej cene nájomného nie sú zahrnuté platby podľa VZN Mesta Bardejov o miestnych  

poplatkoch, ktoré nájomca bude mestu uhrádzať podľa výmerov.  

 

3.5 Vyúčtovanie skutočných nákladov za služby a uhradených záloh za služby bude prevedené po skončení 

kalendárneho roka najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka. V prípade ukončenia platnosti zmluvy 

v priebehu kalendárneho roka sa vyúčtovanie skutočných nákladov za služby vykoná iba za alikvotnú 

časť roka.  

 

3.6 Prenajímateľ môže po dohode s nájomcom jednostranne upraviť výšku nájmu raz ročne maximálne 

o mieru inflácie vyhlásenú Štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok, najskôr však 

počnúc 01.01.2023. Prenajímateľ oznámi nájomcovi uplatnenie inflačnej doložky listom najneskôr do 

30. marca príslušného kalendárneho roka. 

 

 

IV. 

Práva a povinností prenajímateľa 

 

4.1 Prenajímateľ odovzdá nájomcovi predmet nájmu ku dňu účinnosti tejto Zmluvy, podľa čl. II., bodu 2.1 

tejto Zmluvy v stave spôsobilom na dohodnutý účel a v tom stave ho  udržiavať a zabezpečovať riadne 

plnenie služieb spojených s užívaním predmetu nájmu. Prevzatie predmetu nájmu, spolu s uvedením 

jeho stavu, počtu poskytnutých kľúčov a ďalších potrebných náležitostí bude zaprotokolované 

mailto:efaktury@365.bank
mailto:efaktury@365.bank


 

 5 

v preberacom protokole, ktorý podpíšu obe zmluvné strany v deň odovzdania predmetu nájmu. 

Prenajímateľ sa zaväzuje nerušiť nájomcu v užívaní predmetu nájmu. 
 

4.2 Prenajímateľ je povinný zabezpečiť poistenie celého predmetu nájmu (proti jeho poškodeniu vodou, 

ohňom, vandalizmom, explóziou a to v rozsahu všetkého hnuteľného a nehnuteľného majetku 

(nehnuteľnosti vrátane ich technického vybavenia, zariadenie a technológie), ktoré je súčasťou 

nehnuteľnosti a sú vo vlastníctve mesta Bardejov, vrátane všeobecnej zodpovednosti), pre vylúčenie 

pochybností platí, že poistenie sa nevzťahuje na majetok nájomcu, ktorý počas trvania zmluvy do 

predmetu nájmu vnesie. 

 

4.3 Prenajímateľ súhlasí s inštaláciou zabezpečovacích systémov a dátových rozvodov v predmete nájmu. 

Prenajímateľ podpisom tejto zmluvy vyjadruje som súhlas s tým, aby nájomca prostredníctvom ním 

zvoleného dodávateľ a na vlastné náklady na nehnuteľnosti umiestnil, inštaloval a prevádzkoval 

telekomunikačné zariadenie a vykonával jeho údržbu. Presnú špecifikáciu umiestnenia 

telekomunikačného zariadenia nájomca bez zbytočného odkladu oznámi prenajímateľovi.  Prenajímateľ 

sa zaväzuje na požiadanie Nájomcu vydať osobitný písomný súhlas s umiestnením telekomunikačného 

zariadenia a to do 3 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti.  

 

4.4  Prenajímateľ v súlade s ustanovením § 24 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v platnom 

znení týmto udeľuje nájomcovi a/alebo podnájomcovi súhlas s uplatnením účtovných a daňových 

odpisov technického zhodnotenia predmetu nájmu, ktoré bude/bolo uhradené nájomcom a/alebo 

podnájomcom a realizované na základe predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa. Prenajímateľ sa 

zaväzuje, že nezvýši vstupnú cenu predmetu nájmu o náklady uhradené nájomcom a/alebo 

podnájomcom. 
 

 4.5  Nájomca bude počas platnosti nájomnej zmluvy zabezpečovať na vlastné náklady prevádzkovanie, 

revízie a servis elektrickej inštalácie a požiarnych uzáverov, ktoré do predmetu nájmu zabudoval, v 

zmysle vyhlášky č. 478/2008 MVSR v znení neskorších predpisov pracovníkmi oprávnenými na výkon 

takejto činnosti v priestoroch prenajatých touto zmluvou. Pre vylúčenie pochybností platí, že požiarne 

uzávery, ktoré boli súčasťou predmetu nájmu pred vstupom nájomcu podliehajú prevádzkovaniu a 

revíziám prenajímateľom.  

 

4.6 Prenajímateľ zabezpečuje vykonanie a uhrádza náklady na stredné a generálne opravy predmetu 

nájmu. Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi potrebu opráv, ktoré má 

prenajímateľ urobiť a umožniť prenajímateľovi urobenie týchto a  iných nevyhnutných opráv. Inak 

nájomca zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením  tejto povinnosti vznikla a hradí náklady na jej 

odstránenie. Prenajímateľ vykoná opravy v termínoch dohodnutých s nájomcom tak, aby nerušil riadny 

chod prevádzky nájomcu. Ak je potrebné bezodkladné vykonanie opráv, ktoré má zabezpečiť 

prenajímateľ, a ich nevykonanie bráni v riadnom užívaní predmetu nájmu, je nájomca oprávnený 

zabezpečiť ich vykonanie na náklady prenajímateľa, avšak len za predpokladu, že o potrebe ich 

bezodkladného vykonania prenajímateľa riadne informoval, a tento ani po 3  dňoch s opravou nezačal. 

Ak nájomca z dôvodu vady alebo havárie, opravu ktorej je povinný odstrániť prenajímateľ, nemohol 

prenajaté priestory užívať dlhšie ako 24 hodín od jej reklamovania, nepatrí prenajímateľovi za dobu, 

kedy priestory nemohol užívať, dohodnuté nájomné, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. 

 

4.7 Prenajímateľ  je povinný udržiavať v platnosti všetky úradné povolania , súhlasy a zmluvné dojednania 

s tretími osobami, ktoré sú potrebné pre nerušené užívanie predmetu nájmu nájomcom. 

 

4.8 Prenajímateľ je oprávnený požadovať prístup k predmetu nájmu za účelom jeho kontroly, a to vždy po 

predchádzajúcom oznámení (min. 24 hod. vopred) nájomcovi a za prítomnosti zástupcu nájomcu. 
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4.9 Prenajímateľ je oprávnený v prípade nebezpečenstva (t.j. v prípade, že hrozí škoda na majetku alebo sú 

ohrozené život alebo zdravie osôb) vstupovať do predmetu nájmu po predchádzajúcom telefonickom 

vyrozumení pracovníka oddelenia fyzickej bezpečnosti nájomcu na tel. č. 0910 511 555, a to na čas 

nevyhnutný na odvrátenie nebezpečenstva alebo zmiernenie jeho následkov, pričom po takomto vstupe 

je Prenajímateľ povinný písomne Nájomcu informovať o všetkých vykonaných opatreniach. 

 

 

V.  

Práva a povinnosti nájomcu 

 

5.1  Nájomca si zabezpečí drobné opravy, ktoré v jednotlivom prípade nepresiahnu 200,- EUR (slovom: 

dvesto eur), bežnú údržbu a servisnú činnosť na ním zabudovaných zariadeniach na vlastné náklady. 

Zároveň sa nájomca zaväzuje  uhrádzať náklady spojené s drobnými opravami a obvyklým 

udržiavaním predmetu nájmu /§ 5 ods. 3,  zák. číslo 116/1990  Zb./.   

                                

5.2 Stavebné úpravy  podliehajúce  stavebnému  povoleniu na predmete nájmu je nájomca oprávnený  

vykonať  s písomným súhlasom prenajímateľa  na vlastné  náklady. Ak na základe súhlasu 

prenajímateľa v zmysle tohto bodu vykoná nájomca stavebné úpravy majúce charakter technického 

zhodnotenia predmetu nájmu, je nájomca oprávnený hodnotu tohto zhodnotenia účtovne viesť 

a odpisovať v súlade s čl. IV, bod 4.4. zmluvy.  

 

5.3 Poistenie vlastného vnútorného zariadenia  zabezpečí  nájomca  na vlastné náklady. 

 

5.4 Nájomca môže predmet nájmu alebo jeho časť dať do podnájmu  tretej  osobe len po  predchádzajúcom  

písomnom súhlase prenajímateľa uvedené sa nevzťahuje ak podnájomcom predmetu nájmu bude 

niektorí z Členov skupiny  365.bank / § 6, ods. 1, zák. č. 116/1990 Zb./.  

 

5.5 Nájomca, vo svojej prítomnosti, nebude brániť prenajímateľovi vo výkone vlastníckych práv 

a kontroly, či nájomca  užíva predmet nájmu dohodnutým spôsobom za podmienky, že kontrola 

predmetu nájmu sa vykoná za účasti nájomcu, resp. jeho zástupcu a bude oznámená min. 24. hodín 

vopred. 

 

5.6 Nájomca  je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť prenajímateľovi potrebu opráv / § 5, 

odst. 4, zák číslo 116/1990 Zb./, inak nájomca zodpovedá za škodu spôsobenú nesplnením tejto 

povinnosti. 

 

5.7 Úmyselne vypustené. 

 

5.8 Nájomca si zabezpečí úpravu, rekonštrukciu a vnútorné vybavenie prenajatých nebytových priestorov, 

inštaláciu výbavy a zariadení potrebnej na prevádzku nájomcu, ako aj montáže poplašného systému 

a vzduchotechnického zariadenia, ako aj označenia prevádzky v nehnuteľnosti a na vonkajšej stene 

nehnuteľnosti predmetu nájmu na vlastné náklady. V predmete nájmu môžu byť realizované len také 

úpravy, ktoré nenarušia statiku nehnuteľnosti. Realizačnú projektovú dokumentáciu vrátane 

dokumentácie profesii je nájomca povinný vopred predložiť na odsúhlasenie prenajímateľovi. 

Prenajímateľ sa vyjadrí k dokumentácii do 7 dní od jej obdržania, pričom v prípade nevyjadrenia sa do 

stanoveného termínu, prenajímateľ súhlasí s jej obsahom v celom rozsahu a bez výhrad V prípade, že 

by v dôsledku vyššie uvedených úprav a rekonštrukcie v predmete nájmu bola narušená statika 

nehnuteľnosti, resp. by prenajímateľovi vznikla akákoľvek škoda, nájomca sa ju zaväzuje 

prenajímateľovi uhradiť v plnom rozsahu. 
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5.9 Nájomca je povinný každé označenie prenajatých priestorov, vlastný informačný systém alebo reklamu 

v spoločných priestoroch vopred písomne odsúhlasiť s prenajímateľom.  

 

5.10 Prenajímateľ týmto dáva nájomcovi súhlas zvoliť si podnik, ktorý mu bude počas doby trvania nájmu 

poskytovať elektronickú komunikačnú sieť a elektronické komunikačné služby do predmetu nájmu 

v zmysle zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.  

 

5.11 Nájomca sa zaväzuje, že bude dodržiavať v prenajatých nebytových priestoroch poriadok. Nájomca 

berie na seba v rámci svojej činnosti zodpovednosť za nakladanie s odpadom podľa platných právnych 

predpisov o odpadoch a ďalších súvisiacich predpisov, a je povinný si na vlastné náklady zabezpečiť 

likvidáciu a odvoz odpadu. 

5.12 Nájomca je povinný užívať predmet nájmu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, a 

to najmä hygienickými, bezpečnostnými a protipožiarnymi predpismi tak, aby nevznikla škoda a 

nesmie používať látky, postupy a zariadenia poškodzujúce životné prostredie výparmi, hlukom a 

vibráciami alebo inak, nad hranicu prípustnú podľa príslušných noriem. Nájomca ako prevádzkovateľ 

nebytových priestorov, ktoré mu boli prenechané do užívania, je povinný v týchto priestoroch 

zabezpečiť a dodržiavať na úseku ochrany pred požiarmi povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 314/2001 

Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, a to najmä nie však výlučne povinnosti v 

zmysle ustanovení § 4 písm. a) až l), n), o), § 5 písm. a) až j) zákona. 

 

 

VI. 

Skončenie  nájmu 

 

6.1. Nájom Predmetu nájmu založený touto Zmluvou zaniká: 

a)    uplynutím dohodnutej doby nájmu, 

b) písomnou dohodou zmluvných strán o ukončení platnosti a účinnosti zmluvy, a to ku dňu 

uvedenému v takejto dohode, inak v deň uzavretia takejto dohody, 

c) písomnou výpoveďou tejto Zmluvy,  

d) zánikom predmetu nájmu, 

e) odstúpením od zmluvy. 

 

6.2. Zmluvu môže nájomca aj prenajímateľ vypovedať z dôvodov uvedených v § 9 ods. 2 a 3 zákona č. 

116/1990 Z.z. v platnom znení a nájomca aj z dôvodov, pre ktoré môže od tejto zmluvy odstúpiť, 

uvedených v bode 6.3. zmluvy. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom 

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. Túto lehotu 

je možné predĺžiť alebo skrátiť len písomnou dohodou zmluvných strán.  

6.1 Nájomca je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť zo zákonných dôvodov a tiež z dôvodu: 

a) že prenajímateľ neodovzdá predmetu nájmu nájomcovi do užívania včas a riadne (bez vád) ani 

v dodatočnej lehote poskytnutej nájomcom, 

b) že prenajímateľ neumožní vykonať alebo odmietne uhradiť odstránenie vád, za ktoré nezodpovedá 

nájomca, a ktoré sú podstatné pre možnosť opravy a prevádzky nájomcu, alebo odmietne poskytnúť 

k tomu potrebnú súčinnosť, 

c) že prenajímateľ napriek písomnej výzve neposkytne nájomcovi riadne služby spojené s nájmom, 

d) že prenajímateľ podá návrh na zmenu užívania stavby 

e) začatia konkurzného konania na majetok prenajímateľa alebo úpadok prenajímateľa, 

f) existencia súdneho sporu o (spolu)vlastníctvo k budove alebo súdneho sporu o obchodný podiel 

v spoločnosti prenajímateľa, 
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g) konanie prenajímateľa vo vzťahu k nájomcovi alebo k tretím osobám v rozpore s pravidlami 

poctivého obchodného styku alebo v rozpore s dobrými mravmi. 

 

6.4  Ku dňu skončenia nájmu je nájomca povinný vypratať Predmet nájmu a uviesť Predmet  nájmu do stavu 

zodpovedajúceho pri odovzdaní s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie, podľa bodu 5.8. tejto Zmluvy 

a s prihliadnutím na stavebné úpravy vykonané Nájomcom so súhlasom Prenajímateľa a obvyklé 

opotrebenie. Stavebné úpravy vykonané Nájomcom so súhlasom  Prenajímateľa, nie je povinný 

odstraňovať, ak sa vstavaním, spracovaním, zabudovaním alebo iným spôsobom stali súčasťou 

Predmetu nájmu. 

 

 6.5 Nájomný vzťah môže zaniknúť okrem dôvodov uvedených v § 14, zákona o nebytových                                  

priestoroch  aj písomnou  dohodou zmluvných strán. 

 

6.6 Zmeny  údajov uvedených v zmluve je nájomca povinný oznámiť prenajímateľovi  najneskôr do 10 

dní od ich uskutočnenia / zmena platcu DPH, zmena adresy a pod. /. 

 

 

VII. 

Osobitné ujednania 

 

7.1 Upratovanie vnútorných a vonkajších priestorov predmetu nájmu si zabezpečí nájomca na vlastné 

náklady.  

 

7.2 Úprava výšky nájomného, iným spôsobom ako je dohodnuté v čl. III., bod 3.6 tejto zmluvy, je možná 

na základe písomnej dohody odsúhlasenej oboma zmluvnými stranami.   

 

7.3 Nájomca prehlasuje, že je platcom DPH. Prípadné zmeny ohlási prenajímateľovi do 10 dní.  

 

7.4   Odber elektrickej energie si nájomca zmluvne dohodne s dodávateľom el. energie.  Prenajímateľ súhlasí 

s uzavretím zmluvy na dodávku a odber elektrickej energie nájomcom. Prenajímateľ zároveň súhlasí 

s vybudovaním vlastného odberného miesta elektrickej energie nájomcom a na zabezpečenie poskytne 

nevyhnutnú súčinnosť nájomcovi. 

 

 

VIII. 

Zodpovednosť za vady, doručovanie a kontaktné osoby 

 

8.1 Ak sa na predmete nájmu alebo jeho časti v priebehu doby nájmu vyskytne vada, pre ktorú predmet 

nájmu alebo jeho časť nemožno riadne užívať na účel, na ktorý je takáto vec určená, nájomca bez 

zbytočného odkladu nahlási vadu prenajímateľovi. Nájomca je povinný umožniť prenajímateľovi ako 

aj prizvanému odborníkovi preverenie nahlásenej vady.  

 

8.2  Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy a iné úkony 

v súvislosti s touto Zmluvou a jej plnením (ďalej len „písomnosti“) musia byť urobené v písomnej 

forme a doručené na adresu druhej zmluvnej strany, ktorá je uvedená v označení zmluvných strán 

v úvode tejto zmluvy a/alebo na inú adresu, ktorú oznámi jedna zmluvná strana druhej zmluvnej strane. 

písomnosť sa považuje za doručenú za nasledovných podmienok: 

a) v prípade osobného doručovania: 

(i) odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za zmluvnú stranu 

a podpisom takej osoby na doručenke a/alebo kópii doručovanej písomnosti; 
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(ii) odmietnutím prevzatia písomnosti osobou uvedenou v písm. i), ak táto osoba vyhlási, že 

písomnosť neprevzala, alebo ak bude neprevzatie písomnosti takouto osobou potvrdené 

dvoma ďalšími osobami, ktoré boli prítomné pri odmietnutí prevzatia, podľa toho, ktorá 

z uvedených skutočností nastane skôr. 

b) v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo iného doručovateľa: 

(i) uplynutím piatich (5) dní odo dňa uvedeného na podacom lístku, a to bez ohľadu na 

úspešnosť doručenia; 

(ii) v prípade doporučenej zásielky odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prijímať 

písomnosti za príslušnú zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke, podľa 

toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr. 

 

8.3 zmluvné strany sa dohodli, že kontaktnými osobami pre úkony spojené s plnením tejto 

zmluvy sú nasledovné osoby: 
Za Nájomcu:   Ing. Ľubomír Harčarík, mobil: 0901 753 004, e-mail: 

lubomir.harcarik@pbservis.sk 

Za Prenajímateľa:  Ing.  Jaroslav Žák,   mobil: 0903 600 820, email: zak@bardbyt.sk  

 

Úkony, ktoré sa dotýkajú platnosti, účinnosti a/alebo obsahu tejto zmluvy, a úkony v súdnom, 

správnom alebo inom konaní pred orgánmi verejnej moci sú za zmluvnú stranu oprávnení vykonávať 

výlučne príslušní členovia štatutárneho orgánu príslušnej zmluvnej strany, resp. fyzické osoby osobne. 

 

8.4  Príslušná zmluvná strana je povinná bez zbytočného odkladu informovať druhú zmluvnú stranu o 

obmedzeniach a/alebo zmenách v oprávnení osôb uvedených v bode 6.3. tohto článku zmluvy. 
 

8.5 Zmena príslušných osôb uvedených v bode 8.3. tohto článku zmluvy je účinná voči druhej zmluvnej 

strane doručením písomného oznámenia s uvedením nových kontaktných osôb a nevyžaduje si formu 

dodatku k zmluve. 
 

 
IX. 

Záverečné ustanovenia 

 

9.1  Zmluva  nadobudne platnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňa 

01.01.2022.  

 

9.2  Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať obvyklé pravidla vzájomného konania. Zmenu, doplnenie, 

alebo upresnenie tejto zmluvy je možné len obojstranne odsúhlasenými a podpísanými dodatkami 

k tejto zmluve , ak nie je v tejto zmluve upravené inak. 

 

9.3 Osoby, ktoré podpisujú zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvnej strany a zaväzovať 

zmluvnú stranu svojim podpisom. Podpisujúce osoby sú si zároveň vedomé trestnoprávnych 

následkov, ktoré nastanú, pokiaľ sa ich vyhlásenie podľa predchádzajúcej vety ukáže nepravdivé.  

 

9.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, ich zmluvná 

voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s obsahom zmluvy ju podpisujú.  

 

9.5  Práva a povinnosti výslovne neupravené zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona č. 116/1990 Zb. 

o nájme a podnájme nebytových priestorov, Obchodného  zákonníka a ostatných právnych predpisov 

platných v Slovenskej republike.  

 

mailto:zak@bardbyt.sk
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9.6 V prípade, že niektoré z ustanovení zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť ostatných ustanovení 

nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext 

a účel daného ustanovenia.  

 

9.7 Uzatvorením tejto zmluvy zanikajú všetky predchádzajúce zmluvy a dojednania medzi zmluvnými 

stranami týkajúce sa predmetu nájmu bez ohľadu na formu v akej boli vykonané.  

 

9.8 Zmluvné strany nie sú oprávnené previesť práva a/alebo povinnosti zo Zmluvy bez písomného 

predchádzajúceho súhlasu druhej strany.  

 

9.9  Zmluva sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po dve 

vyhotovenia.   

 

9.10 Prílohami k tejto zmluve, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť sú 

Príloha č. 1 - Pôdorys predmetu nájmu 

Príloha č. 2 - Výpis z obchodného registra nájomcu 

Príloha č. 3 - Zmluva o prenechaní majetku do užívania 

Prílohe č. 4 - Plná moc zo dňa 24.06.2019 

 

 

V Bratislave, dňa 31.12.2021               V Bardejove, dňa 31.12.2021 

    

 

 Nájomca:                                                                             Prenajímateľ: 

 365. bank, a.s.                     BARDBYT, s.r.o. 

 

 

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

365.bank, a. s.            Ing. Jaroslav Žák 

v.z. na zákl. plnej moci zo dňa 24.06.2019     konateľ spoločnosti 

PB Servis, a. s. 

Bc. Radko Kašiar 
člen a predseda predstavenstva 

PB Servis, a. s. 

 

           

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

365.bank, a. s. 

v.z. na zákl. plnej moci zo dňa 24.06.2019 

PB Servis, a. s. 

Ing. Jozef Šimovčík 

člen predstavenstva  

PB Servis, a. s. 


