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(uviesť hlavičku Univerzity Komenského v Bratislave) 
 
 

Obchodné meno/meno a priezvisko 
  Sídlo 
 
 
 
Vec: Výpoveď zo zmluvy o nájme nebytových priestorov 
 
Univerzita Komenského v Bratislave, so sídlom Šafárikovo nám. č. 6, 814 99 Bratislava, IČO: 
00397865 ako prenajímateľ v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 116/1990 Zb. 
o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a čl. ..... ods. ....... 
písm. b) (ak dôvodom výpovede bude iný dôvod ako dôvod uvedený v písm. b) zmluvy, tak je 
potrebné uviesť odkaz na iné vhodné písmeno zo zmluvy) Zmluvy o nájme nebytových 
priestorov ev. č. ............... v znení neskorších dodatkov (ďalej len „zmluva“) dáva obchodnej 
spoločnosti ...............(potrebné uviesť obchodné meno/meno a priezvisko nájomcu) 

 
výpoveď zo zmluvy. 

 
Obchodná spoločnosť/Fyzická osoba .................. ako nájomca uzatvorila s Univerzitou 
Komenského v Bratislave dňa ..........20..... zmluvu, ktorej predmetom je nájom nebytových 
priestorov uvedených v čl. 1 zmluvy (ďalej len „predmet nájmu“).  
 
Prenajímateľ prenajal nájomcovi predmet nájmu za účelom ................. 
 
Predmet nájmu je v správe.................(uviesť názvov fakulty/súčasti). 

 
V čl. ..... a v čl. ...... zmluvy je upravená výška nájomného a ceny za služby, spôsob úhrady a aj 
splatnosť nájomného a ceny za služby. 
 
Nájomca si nesplnil povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy podľa čl.  ..... ods. ...... a čl. ..... ods. ..... 
zmluvy, nakoľko prenajímateľ do dnešného dňa neeviduje úhradu  nájomného a cien za 
služby spojených s užívaním predmetu nájmu v nasledovnom rozsahu: 
 
 
 

Faktúra č. Nájomné/Cena za 
služby 

Obdobie Splatnosť Dlžná suma 

 nájom    

 energie    

 služby    
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Celková dlžná suma za nájomné, energie a služby predstavuje ........................ €. 
 
Neuhradením nájomného, energií a služieb spojených s užívaním predmetu nájmu sa 
nájomca dostal do omeškania o viac ako jeden mesiac. 
 
Na základe uvedeného Univerzita Komenského v Bratislave ako prenajímateľ vypovedá 
zmluvu. 
 
V zmysle čl. ..... ods. ....... zmluvy je výpovedná lehota jednomesačná a začína plynúť od 
prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 
 
Univerzita Komenského v Bratislave Vás preto vyzýva, aby ste ku dňu .........vypratali 
predmet nájmu, ktorý je predmetom zmluvy, odovzdali ho Univerzite Komenského v 
Bratislave ako prenajímateľovi v súlade s ustanoveniami zmluvy. 

 
Podľa čl. ..... ods. ..... zmluvy pri nesplnení povinnosti vypratania predmetu nájmu budete 
povinný zaplatiť aj zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku mesačného nájomného za 
každý i začatý mesiac omeškania s vyprataním nájmu. 
 
Ak nedôjde k vyprataniu nehnuteľnosti včas, tak Univerzita Komenského v Bratislave  
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podá žalobu na vypratanie 
nehnuteľnosti na príslušnom súde a bude požadovať okrem iného aj zaplatenie zmluvnej 
pokuty, úroky z omeškania a  úhradu trov konania. 
 
Zároveň Vás vyzývame, aby ste v lehote 15 dní odo dňa skončenia nájomného vzťahu 
uhradili omeškané nájomné a úhrady za energie a služby spojené s užívaním predmetu 
nájmu na účet vedený v Štátnej pokladnici IBAN: ..........................., variabilný symbol 
................. 
 

V Bratislave ......................... 

 

 

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

           (doplniť meno a priezvisko) 

 


