
Zmluva č. 01/2017 
 

 

 

uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení 

neskorších predpisov v spojitosti s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona  

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

 

 

m e d z i 

 

 

Prenajímateľom:        Základná škola  

  Borodáčova 2, 821 03 Bratislava  

         IČO: 31780784 

  DIČ: 2020970798 

  bankové spojenie: SK 7902000000001639779451 

 

zastúpeným:               Mgr. Bc. Martinom Kotyrom, PhD., riaditeľom školy 

 

(ďalej len ako „prenajímateľ“)  

 

  

a 

 

 

Nájomcom:  Občianske združenie ESPRIT 

Majerníkova 62, 841 05 Bratislava 

IČO: 30851581  

DIČ: 2021931989 

bankové spojenie: SK8256000000009604040004 

 

 

zastúpeným:  Prof. JUDr. Jánom Cirákom, CSc., predsedom správnej rady 

                                    Mgr. Vladimírom Pastýrikom, podpredsedom správnej rady 

 

(ďalej len ako „nájomca“) 

 

(ďalej aj ako „zmluvné strany“)  

 

  

 

 

Prenajímateľ a nájomca sa ako zmluvné strany na základe § 2 ods. 3, § 720 Občianskeho zákonníka 

(ďalej len „OZ“), § 3 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „ZoNP“) dohodli na  u z a v r e t í  tejto nájomnej zmluvy: 



Čl. I. 

Predmet, účel a rozsah nájmu 

 

1. Prenajímateľ má Protokolom o zverení správy nehnuteľného majetku Mestskej časti Ružinov 

a s ním súvisiacich práv a záväzkov č. 6/2016 zo dňa 30.12.2016 zverené do správy 

nehnuteľnosti – stavbu súpisné č. II.3113 na KN – C na pozemkoch parc. č. 1297/2, 1297/4, 

1297/15, 1297/16, 1297/17, 1297/18, 1297/50, 1297/52 v kat. úz. Ružinov v Bratislave. Stavba 

je v KN zapísaná na LV č.4405. Nehnuteľnosti sa nachádzajú na ulici Borodáčova 2, Bratislava 

(ďalej len „škola“). 

 

2. Nájomca – Občianske združenie ESPRIT je zriaďovateľom: 

a) neziskovej organizácie Súkromného gymnázia ESPRIT so študijným odborom 7902 5 73 

so štvorročným a osemročným štúdiom, ktoré MŠ SR zaradilo do siete škôl a školských 

zariadení Slovenskej republiky na základe rozhodnutia MŠ SR číslo: CD-2005-2389/4344 

–1:096 zo dňa 11.3.2005 a  

b) neziskovej Súkromnej základnej školy ESPRIT, ktoré MŠ SR zaradilo do siete škôl 

a školských zariadení Slovenskej republiky na základe rozhodnutia MŠ SR číslo: CD-2009-

20788/5483-1:917 zo dňa 23.3.2009. 

 

3. Podrobná špecifikácia predmetu nájmu: 

A. Kmeňové triedy  

č. 38  –     54,12 m2 

č. 40  –     76,93 m2 

č. 41  –     53,93 m2 

č. 53  –     54,12 m2 

č. 54  –     76,98 m2 

č. 56  –     53,93 m2 

č. 59  –     56,68 m2 

č. 60  –     56,68 m2 

č. 61  –     56,68 m2 

č. 62  –     56,68 m2 

č. 63  –     56,68 m2 

č. 64  –     56,68 m2 

č. 65  –     56,68 m2 

      B.  Odborné učebne  

č. 18  –     53,98 m2 

      C.  Kabinety  

č. 39  –     18,63 m2 

č. 55  –     18,63 m2 

D.  Administratíva  

č. 16  –     35,50 m2 

č. 17  –     17,97 m2 

č. xx  –       8,47 m2  (bývala  čakáreň  zubnej lekárky) 

č. xx  –     21,12 m2  (bývala ordinácia zubnej lekárky) 

__________________________________________ 

            spolu  –  941,30 m2 

 



E.  Toalety  

WC chlapci   –     16,29 m2 

WC dievčatá –     22,17 m2 

 F. Chodby  

prízemie        –     15,31 m2   

2. poschodie  –     18,61 m2   

3. poschodie  –     18,61 m2   

3. poschodie  –     48,27 m2    

3. poschodie  –   162,15 m2   
  G. Šatne  

prízemie        –    102,25 m2  

________________________________ 

            spolu              –    403,66 m2  

                 _________________________________ 

                   

                  spolu všetko  – 1 344,96 m2 

 

( ďalej len „nebytové priestory“ ) 

 

4. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu nebytové priestory uvedené v  bode 3. tohto 

článku, pričom nájomca sa zaväzuje, že prenajaté priestory  bude ako zriaďovateľ využívať na 

účely materiálno – technického  zabezpečenia výchovno–vzdelávacieho procesu  ním 

zriadených subjektov, a to najmä Súkromného gymnázia ESPRIT a  Súkromnej základnej 

školy ESPRIT.  

5. Spolu s uvedenými nebytovými priestormi je nájomca oprávnený užívať aj prístupové 

komunikácie, vstupy, chodby a schodištia, ktoré  zabezpečujú prístup k nebytovým priestorom 

a príslušné sociálne zariadenia.  

6. Nájomca je rovnako na základe osobitnej dohody s  riaditeľom školy, spravidla podľa rozvrhu 

hodín,  oprávnený užívať v dohodnutých časoch odborné učebne a ich vybavenie, telocvičňu, 

priľahlé školské šatne, priľahlé WC, školský dvor so športoviskami, resp. iné priestory školy.  

7. Na základe osobitnej dohody o spolupráci s riaditeľom školy sa ustanovia podrobnosti ohľadne 

využívania spoločných odborných učební, knižnice a prenajatých priestorov nájomcu, ktoré 

v škole   zriadi na vlastné náklady nájomca, ďalej sa ustanovia podmienky vzájomnej podpory 

výchovno-vzdelávacích, športových a iných činností škôl,  a to všetko  na základe vzájomnej 

výhodnosti a rovnosti zmluvných strán. 

8. Nájomca je rovnako za účelom zabezpečenia stravovania žiakov a zamestnancov všetkých ním 

zriadených subjektov, a to najmä Súkromného gymnázia ESPRIT a  Súkromnej základnej 

školy ESPRIT,  oprávnený na základe osobitnej dohody využívať školskú jedáleň. 

9. Prenajímateľ sa zaväzuje zabezpečiť nájomcovi nerušený prístup k predmetu nájmu ako aj 

k súvisiacim priestorom počas celej doby nájmu. 

10. Nájomca sa zaväzuje zabezpečiť dodržiavanie školského poriadku žiakmi, ktorí budú 

navštevovať ním zriadené subjekty, a to najmä Súkromné gymnázium ESPRIT a Súkromnú 

základnú školu ESPRIT. Nájomca sa zaväzuje vo všetkých ním užívaných priestoroch 

dodržiavať platné predpisy a normy súvisiace s požiarnou ochranou, s bezpečnosťou 



a ochranou zdravia pri práci a hygienické predpisy. Za všetky škody, ublíženia na zdraví, ktoré 

vznikli nedodržaním predpisov, zodpovedá v plnom rozsahu nájomca. 

11. Nájomca prehlasuje, že je oboznámený s technickým stavom nebytových priestorov a že tieto  

môžu slúžiť dohodnutému účelu nájmu až po vykonaní úprav a celkovej renovácie na náklady 

nájomcu, ku ktorým mu týmto udeľuje prenajímateľ súhlas. 

 

 

 

 

Čl. II. 

Vznik, doba a ukončenie nájmu 

 

1. Nájom sa uzaviera na dobu určitú, a to 

 

         od 01.08. 2017 na  dobu 20 rokov  

 

s tým, že nájomca môže písomne požiadať prenajímateľa o predĺženie nájmu nebytových 

priestorov, najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím  doby nájmu. 

2. Prenajímateľ a nájomca svojimi podpismi na tejto zmluve osvedčujú, že predmet nájmu bol 

so súhlasom prenajímateľa sprístupnený nájomcovi v nevyhnutnom rozsahu už pred uzavretím 

tejto zmluvy za účelom vykonania potrebných úprav a celkovej renovácie tak, aby zodpovedali 

hygienickým a bezpečnostným predpisom požadovaným pre priestory využívané na výchovno-

vzdelávaciu činnosť. 

3. Nájomný vzťah v zmysle tejto zmluvy môže byť ukončený: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán, 

b) výpoveďou v zmysle ust. § 9 ods. 2 a 3 ZoNP. 

4. V nadväznosti na ods. 3. písm. b) tohto článku sa zmluvné strany v súlade s ust. § 12 ZoNP 

dohodli, že prenajímateľ aj nájomca sú oprávnení vypovedať túto zmluvu iba k 1. 8. 

príslušného kalendárneho roka, pričom výpovedná lehota je dvanásť mesiacov a začína plynúť 

dňom 1.8. príslušného kalendárneho roka, v ktorom bola výpoveď doručená. 

5. Nájomca je povinný odovzdať nebytové priestory prenajímateľovi najneskôr v prvý pracovný 

deň po skončení nájmu. O odovzdaní nebytových priestorov prenajímateľ a nájomca spíšu 

zápisnicu, ktorej jedno vyhotovenie obdrží prenajímateľ a jedno nájomca. Dňom podpísania 

a prevzatia zápisnice nájomca prestáva zodpovedať za nebytové priestory. 

6. V prípade, že nájomca neodovzdá prenajímateľovi predmet nájmu v lehote podľa odseku 5 

tohto článku, prenajímateľ je oprávnený vypratať nebytové priestory na náklady 

a zodpovednosť nájomcu. Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi všetky náklady 

vzniknuté tým, že si riadne a včas nesplnil povinnosť podľa odseku 5 tohto článku. 

7. Nájomca sa zaväzuje najneskôr v posledný pracovný  deň nájmu prenajímateľovi preukázať, 

že všetky platby za nájomné má uhradené a súčasne sa zaväzuje odsúhlasiť zúčtovanie. 

V prípade nedodržania tohto záväzku bude prenajímateľ postupovať podľa § 672 ods.2 a § 6 

OZ na riziko a náklady nájomcu. 

 

 



 

Čl. III. 

Prejednanie a schválenie nájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §  9 ods. 9 

písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

1. Nájomca vykoná na vlastné náklady stavebné úpravy,  rekonštrukčné a renovačné  práce 

predmetných nebytových priestorov, rovnako ako aj chodieb školy,  schodíšť na treťom  

poschodí a vstupného vestibulu spočívajúce v ich vymaľovaní, oprave podláh, rekonštrukcii 

osvetlenia, výmeny tabúľ, vodoinštalačných prácach v triedach, výmeny poškodených dverí, 

opráv zatečených a opadaných omietok, v odvoze odpadu, demontáži a vyprataní vyradeného 

a nefunkčného inventáru školy, skladov, v inštaláciách novej kabeláže, vybavenie  priestorov 

školy nábytkom a šatňovými skrinkami žiakov,  a pod. Rozpočtové náklady podľa 

autorizovaného rozpočtu na vykonanie týchto prác zo strany  nájomcu činia  104 768,87 EUR.  

2. Prenajímateľ vyhlasuje, že je mu známy predbežný rozpočet  stavebných úprav, 

rekonštrukčných a renovačných prác a pod. uvedený v bode 1. a udeľuje  nájomcovi na tieto 

úpravy, súvisiace  práce a vybavenie prenajatých priestorov školy svoj súhlas.  

3. Nájomca zriadi na svoje náklady spoločne využívané  špecializované odborné učebne, ktoré 

budú po dohode s riaditeľom školy využívať  aj  žiaci Základnej školy na Borodáčovej ulici. č. 

2. Ide najmä o zriadenie a vybavenie špecializovanej odbornej učebne prírodných vied 

(vyučovanie matematiky, fyziky, chémie, biológie, prírodovedy a iné predmety) obstaranej 

nájomcom v roku 2015, ďalej zriadenie knižnice, inštalácie veľkoplošných TV s notebookmi, 

dovybavenie telocvične náradím a náčiním, dovybavenie existujúcej multimediálnej učebne 

o  20 funkčných počítačov a pod. v hodnote najmenej 80 108,00 EUR.  

4. Prenajímateľ berie na vedomie, že celkové  náklady do zhodnotenia predmetu nájmu podľa 

bodu 1 ako aj náklady na zriadenie spoločne využívaných odborných učební, knižnice a pod.  

zo strany nájomcu podľa bodu 3.  činia spolu najmenej 184 876, 87 EUR. Nájomné počas 

trvania nájmu činí 26 899,20 EUR.   Nájomné + zhodnotenie predmetu nájmu + náklady na 

zriadenie spoločne využívaných učební, knižníc a priestorov   predstavuje vo finančnom 

vyjadrení hodnotu  211 776,07 EUR. Z tohto dôvodu bol nájom nebytových priestorov 

prejednaný a schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  

5. Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom k vykonaným úpravám a renovácii nie je nájomca 

povinný vrátiť po skončení nájmu zhodnotené prenajaté nebytové priestory v pôvodnom stave. 

6. Prenajímateľ súhlasí s tým, aby počas trvania nájmu nájomca umiestnil na budove prenajatej 

školy  ako aj v jej interiéroch po dohode s riaditeľom školy  informačné tabule s názvami ním 

zriadených subjektov, a to najmä Súkromného gymnázia ESPRIT a Súkromnej základnej školy 

ESPRIT.  

 

Čl. IV. 

Výška a splatnosť nájomného a preddavkových platieb 

za služby spojené s nájmom 

 

1. Nájomné je stanovené s ohľadom na nevyhnutné náklady do zhodnotenia nájmu  zo strany 

nájomcu ako aj skutočnosť, že účelom nájmu je zabezpečenie výchovno–vzdelávacieho 



procesu na základnej škole a gymnáziu  tak, že odo dňa vzniku nájmu bude nájomca platiť 

prenajímateľovi nájomné v sadzbe 1 EURO za m2 ročne. Nájomca bude za prenajatú podlahovú 

plochu  o výmere  1 344,96 m2 platiť nájomné v celkovej výške  

 

1 344,96 EUR ročne 

 

slovom: tisíctristoštyridsaťštyri celá deväťdesiatšesť EUR. 

 

2. Prenajímateľ sa zaväzuje zabezpečovať pre nájomcu dodávku služieb spojených s nájmom 

nebytového priestoru. Úhrada energií a služieb sa  určí podľa výpočtov za predchádzajúce 

obdobie na základe výpočtového listu, a to  pomerne k m2 prenajatej plochy a počtu osôb. Vzor 

výpočtového listu úhrad energií a služieb  tvorí prílohu tejto zmluvy. Nájomca sa zaväzuje 

platiť prenajímateľovi na tento účel preddavky. Prenajímateľ každoročne vyhotoví vyúčtovanie 

zaplatených preddavkov na služby a skutočných nákladov na dodané služby vždy v roku 

nasledujúcom po roku, v ktorom boli služby dodávané. Nedoplatky, prípadne preplatky 

vzniknuté vyúčtovaním za príslušný kalendárny rok sú splatné do 15 dní po dni doručenia 

vyúčtovania na adresu odovzdacieho miesta nájomcu. 

3. Nájomné a preddavky na služby spojené s nájmom nebytového priestoru bude nájomca až do 

ukončenia nájmu uhrádzať mesačne. Nájomca je povinný poukázať platby včas tak, aby tieto 

najneskôr v desiaty deň príslušného mesiaca, za ktorý sa uhrádzajú, nabehli na účet 

prenajímateľa. 

4. Mesačné nájomné sa nájomca zaväzuje uhrádzať na číslo účtu SK 7902000000001639779451. 

Nájomca je pri každej platbe nájomného ako aj preddavkov na služby povinný uviesť obdobie, 

na ktoré sa platba poukazuje. V prípade, že nájomca obdobie neurčí a prenajímateľ eviduje voči 

nájomcovi pohľadávku z titulu nedoplatku na nájomnom alebo z titulu nedoplatku na 

preddavkoch na služby alebo z vyúčtovania služieb, je prenajímateľ oprávnený započítať 

nešpecifikovanú platbu na pokrytie najstaršej splatnej pohľadávky. Za nedodržanie termínu 

platby nájomného alebo preddavkov na služby uplatní prenajímateľ voči nájomcovi úrok 

z omeškania stanovený v § 3 nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z. 

 

Čl. V. 

Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu 

 

1. Nájomca je povinný užívať prenajatý nebytový priestor len na dohodnutý účel nájmu (Čl. I. 

tejto zmluvy). Nájomca je povinný riadne a včas poukazovať platby nájomného a preddavkov 

na služby s nájmom spojené. 

2. Nájomca v plnom rozsahu zodpovedá za pohyb žiakov a ostatných osôb ním zriadených 

subjektov, a to najmä Súkromného gymnázia ESPRIT a Súkromnej základnej školy ESPRIT 

v spoločných priestoroch školy. Nájomca sa zaväzuje zabezpečiť, aby žiaci a zamestnanci ním 

zriadených subjektov, a to najmä Súkromného gymnázia ESPRIT a Súkromnej základnej školy 

ESPRIT nevstupovali do priestorov školy, ktoré nie sú predmetom tejto nájomnej zmluvy, 

pokiaľ sa s riaditeľom školy nedohodne inak. 



3. Nájomca je povinný okrem investícií do zhodnotenia predmetu nájmu podľa čl. III. tejto 

zmluvy zabezpečovať a hradiť na vlastné náklady drobné opravy (pre výpočet drobných opráv 

sa analogicky použije príloha nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia OZ), obvyklé udržiavacie práce, ako aj náklady vzniknuté neprimeraným 

užívaním priestorov nájomcom alebo osôb, ktoré sa s jeho súhlasom zdržujú v nebytových 

priestoroch. 

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

tento vykonať a umožniť ich vykonanie. Taktiež je povinný bezodkladne prenajímateľovi 

oznámiť akúkoľvek škodu, ktorá vznikne na nebytových priestoroch. 

5. Pri nesplnení povinností uvedených v bode 3. a 4. tohto článku nájomca zodpovedá za škodu, 

ktorá v dôsledku toho vznikne. 

6. Stavebné úpravy nebytového priestoru nie je nájomca oprávnený vykonať 

bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. 

7. Ak    nájomca     vykoná  zmeny    nebytového   priestoru   bez  predchádzajúceho písomného 

súhlasu prenajímateľa, je povinný  po skončení nájmu uviesť nebytové priestory   na   svoje   

náklady   do pôvodného stavu,   pokiaľ sa s  prenajímateľom nedohodne inak. 

 

8. Nájomca sa zaväzuje uhradiť všetky škody na majetku prenajímateľa, ktoré vzniknú dôsledkom 

prevádzky nájomcu, alebo ktoré spôsobia žiaci ním zriadených subjektov, a to najmä  

Súkromného gymnázia ESPRIT a Súkromnej základnej školy ESPRIT. Nájomca berie na 

vedomie, že tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť, pokiaľ nepreukáže, že škoda nevznikla 

následkom jeho prevádzky. 

9. V zmysle ustanovenia §-u 6 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, v znení 

neskorších predpisov bolo zmluvnými stranami dohodnuté, že všetky povinnosti vyplývajúce 

z uvedeného zákona zabezpečí nájomca na vlastné náklady. 

10. Nájomca nebytového priestoru preberá na seba všetky povinnosti vyplývajúce z platných 

predpisov o ochrane majetku a zdravia (zák. č. 174/1968 Zb. v znení neskorších predpisov, 

zákon. č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a vykonávacie a súvisiace 

predpisy) a zabezpečí ich plnenie na vlastné náklady. 

11. Nájomca ďalej preberá na seba všetky povinnosti plynúce mu zo zákona NR SR č. 272/1994 

Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov a zaväzuje sa ich dodržiavať na 

vlastné náklady. 

12. Nájomca nie je oprávnený dať nebytové priestory alebo ich časť do podnájmu inému subjektu 

ako uvedenému v Čl. I. tejto zmluvy bez súhlasu prenajímateľa. O súhlas s podnájmom požiada 

nájomca prenajímateľa vo forme písomnej žiadosti, ktorej prílohou bude písomný návrh 

zmluvy o podnájme. Poskytnutý súhlas s podnájmom môže prenajímateľ zrušiť formou 

písomného oznámenia doručeného nájomcovi. Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu 

po doručení oznámenia o zrušení súhlasu ukončiť podnájomný vzťah. Bez súhlasu 

prenajímateľa nesmie umožniť ich užívanie a prevádzkovanie inej fyzickej alebo právnickej 

osobe na základe zmluvy o združení, prípadne inej zmluvy o spoločnom podnikaní. 

13. Nájomca je povinný prenajímateľovi bezodkladne oznámiť akékoľvek zmeny týkajúce sa jeho 

adresy, názvu, sídla, právnej formy, odovzdávacieho miesta pošty, náhradného prijímateľa 

a pod. 



14. Nájomca je povinný nebytové priestory, ktoré sú predmetom nájmu, v prípade požiadavky 

zodpovedného zástupcu prenajímateľa alebo riaditeľa školy sprístupniť za účelom vykonania 

kontroly, či nájomca užíva predmet nájmu v súlade s podmienkami dojednanými touto 

zmluvou, ako aj vykonania obhliadky za účelom zistenia technického stavu predmetných 

nebytových priestorov. Obhliadku je prenajímateľ oprávnený vykonať počas prevádzkovej 

doby a v sprievode nájomcom poverenej osoby tak, aby týmto úkonom nerušil neprimeraným 

spôsobom nájomcu vo výkone jeho práv. 

 

 

Čl. VI. 

Osobitné,  prechodné a záverečné ustanovenia 

 

1.  Prenájom nebytových priestorov Základnej školy Borodáčova 2, Bratislava, Občianskemu 

združeniu   ESPRIT  na  výchovno-vzdelávacie účely  povinnej   školskej  dochádzky  ním 

zriadených   subjektov  Súkromnej  základnej  školy   ESPRIT  a  Súkromného   gymnázia 

ESPRIT schválilo Miestne zastupiteľstvo  Mestskej časti Bratislava – Ružinov  uznesením č. 

412/XXIV/2017 na  svojom XXIV.  zasadnutí  dňa  07.02.2017,  a to ako prípad hodný 

osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

2. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať písomnými dodatkami, vzájomne odsúhlasenými oboma 

zmluvnými stranami. Pokiaľ nie je touto zmluvou  dohodnuté inak, platia pre nájom 

nebytových priestorov a vzťahy z neho plynúce ustanovenia zákona číslo 116/1990 Zb. o 

nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a príslušné 

ustanovenia Občianskeho zákonníka.  

3. Zmluva o nájme bola vyhotovená v 6 rovnopisoch s platnosťou originálu,  z ktorých 

prenajímateľ obdrží dva a nájomca štyri vyhotovenia zmluvy.  

4. Nájomná zmluva nadobúda platnosť  dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť jej 

zverejnením v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi pravidlá pre 

povinné zverejňovanie zmlúv. 

5. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na 

znak toho, že sa jej obsah doslovne zhoduje s ich slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne 

prejavenou vôľou, ako aj na znak toho, že tento právny úkon neurobili v tiesni a za nápadne 

nevýhodných podmienok ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

 

 

 

 



V Bratislave dňa  2.3.2017 

 

 

   NÁJOMCA:                                                              PRENAJÍMATEĽ: 

 

–––––––––––––––––––––––-                                   ––––––––––––––––––––––––– 

Prof.  JUDr. Ján Cirák, CSc.,                                     Mgr. Bc. Martin Kotyra, PhD.,  

    predseda správnej rady                                                     riaditeľ školy                                                                                                                         

 

 

–––––––––––––––––––––––– 

    Mgr. Vladimír Pastýrik  

  podpredseda správnej rady 

 


