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         Vážený pán/pani 
         (uviesť meno a priezvisko) 
         (uviesť adresu) 
           
VEC: Výzva na vypratanie a odovzdanie predmetu nájmu 
 
Dňa ................ bola medzi Univerzitou Komenského v Bratislave (ďalej aj „UK“) a  ................ 
súčasťou UK zodpovednou za plnenie zmluvy (ďalej aj „správca“) ako prenajímateľom 
a nájomcom:  
Obchodné meno/názov/meno a priezvisko (potrebné vybrať), Sídlo/Adresa trvalého pobytu: 
(potrebné vybrať), zastúpená: ............., IČO/Rodné číslo alebo dátum narodenia: (potrebné 
vybrať) (ďalej len „nájomca“)1 uzatvorená Zmluva o nájme nebytových priestorov ev. č.  
...................... (ďalej len ,,zmluva“). 
 
Predmetom zmluvy bol nájom nebytových priestorov .............................. (potrebné doplniť 
identifikáciu predmetu nájmu zo zmluvy) (ďalej len „predmet nájmu“), za účelom 
............................(potrebné doplniť účel predmetu nájmu uvedený v zmluve). Predmet nájmu 
je vo vlastníctve UK a v správe ...................... (doplniť správcu). 

Zmluva bola uzatvorená na dobu určitú, a to od ............. do .................  

Nájom podľa zmluvy skončil uplynutím dohodnutej doby nájmu k ................ 
 
Podľa čl. .... ods.  .... zmluvy: „Pri skončení nájmu, je nájomca povinný do 18. hodiny v deň, keď 
končí nájom, predmet nájmu vypratať. Pri nesplnení tejto povinnosti sa nájomca zaväzuje 
zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku mesačného nájomného za každý i začatý mesiac 
omeškania s vyprataním predmetu nájmu.“ 

Podľa čl.  ..... ods. .... zmluvy: „Ak nájomca nevyprace predmet nájmu podľa ods. ....,  podpisom 
tejto zmluvy  nájomca splnomocňuje prenajímateľa: 

a) vstúpiť do priestorov predmetu nájmu;  
b) za prítomnosti dvoch osôb vykonať súpis vecí nájomcu umiestnených v predmete nájmu a na 

náklady nájomcu ich uskladniť na mieste, ktoré prenajímateľ uzná za vhodné; 
c) vykonať všetky ďalšie nevyhnutné úkony potrebné na vypratanie predmetu  nájmu.“ 

Z dôvodu, že do dnešného dňa nedošlo k vyprataniu a odovzdaniu predmetu nájmu 
prenajímateľovi v zmysle zmluvy, vyzývame Vás, aby ste predmet nájmu vypratali a 
nebytové priestory, ktoré sú predmetom nájmu odovzdali prenajímateľovi, a to najneskôr 
do ................. 

Prenajímateľ vyžaduje vypratanie a protokolárne odovzdanie predmetu nájmu za 
prítomnosti svojich zástupcov, a preto si Vás dovoľujeme požiadať o oznámenie najmenej 
dvoch termínov na uskutočnenie tohto vypratania a odovzdania predmetu nájmu 
prenajímateľovi. 

                                                           
1 Je potrebné doplniť identifikačné údaje nájomcu uvedené v záhlaví zmluvy. 
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Z dôvodu ukončenia nájomného vzťahu a nevypratania predmetu nájmu ku dňu jeho 
skončenia Vás tiež vyzývame v súlade s čl. ..... ods. .......zmluvy na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške dvojnásobku mesačného nájomného za každý i začatý mesiac omeškania 
s vyprataním predmetu nájmu, a to na účet prenajímateľa vedený v Štátnej pokladnici, č. 
ú.......... (splatnosť zmluvnej pokuty sa riadi § 563 zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník). 
 
V prípade, ak z Vašej strany nedôjde k vyprataniu a odovzdaniu predmetu nájmu do .............., 
bude prenajímateľ postupovať v súlade s článkom ...... ods. ........ zmluvy (doplniť čl. a ods. 
zmluvy, ktorý upravuje vypratanie)  a podľa príslušných právnych predpisov. 

Súčasne na uspokojenie svojich splatných pohľadávok voči nájomcovi bude prenajímateľ 
postupovať v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka 
a iných príslušných právnych predpisov. 

V Bratislave dňa .............. 

 

S pozdravom             

 

       ______________________ 
  (potrebné uviesť meno a priezvisko) 


