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VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRE NÁJOM PARKOVACÍCH MIEST 
mimo areálu spoločnosti SLOVNAFT, a.s. 

 

 
Čl. I.  

Predmet a účel nájmu 
 

 

1.  Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava,                           
IČO: 31 322 832, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: 
Sa, vložka č.: 426/B (ďalej len „Prenajímateľ“) je výlučným vlastníkom nehnuteľností - 
pozemkov nachádzajúcich sa v Bratislave, v lokalite Vlčie hrdlo (mimo areálu 
spoločnosti SLOVNAFT, a.s.), na pozemkoch CKN parcelné čísla:  

3914/2, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 20 883 m2,  

3906/1, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 14 099 m2,  

3906/18, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 3 605 m2,  

3914/22, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 045 m2,  

3914/65, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 412 m2,  

3914/21, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 300 m2,  

3914/20, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 904 m2,  

3916/2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 112 m2,  

zapísaných na LV č. 988, v k. ú. Ružinov, vedených Okresným úradom Bratislava, 
katastrálny odbor. Na vyššie špecifikovaných pozemkoch sa nachádzajú parkoviská, 
resp. vyhradené parkovacie miesta. 

Parkovacie miesta sú ohraničené a sú na nich osadené sklopné parkovacie oblúky. 
Oblúk je otváraný cylindrickým zámkom.  

2.   Prenajímateľ prenajíma na základe žiadosti záujemcu v Parkovacom dekréte 
špecifikované parkovacie miesto spolu so zábranou - sklopným parkovacím oblúkom 
(ďalej len „Parkovacie miesto“) za podmienok stanovených v týchto Všeobecných 
podmienkach pre nájom parkovacích miest mimo areálu spoločnosti SLOVNAFT, a.s. 
(ďalej len „Všeobecné podmienky“) a v príslušnom Parkovacom dekréte.  

3.  V prípade záujmu o parkovanie, resp. nájom Parkovacieho  miesta, doručí  záujemca 
písomnú žiadosť Prenajímateľovi. V prípade ak je záujemca držiteľom Preukazu  občana 
s ťažkým zdravotným postihnutím, predloží záujemca (ďalej aj ako „Nájomca“) 
Prenajímateľovi originál tohto preukazu k nahliadnutiu.  

4. Záujemcovia, ktorí podali žiadosť o parkovanie, nemajú automaticky nárok na 
uzatvorenie nájomnej zmluvy na Parkovacie miesto, resp. vydanie Parkovacieho 
dekrétu, ktorý slúži ako doklad o vzniku nájomného vzťahu. Prenajímateľ si vyhradzuje 
právo prideľovať Parkovacie miesta, resp. vydávať Parkovacie dekréty záujemcom 
podľa svojho vlastného uváženia.   

5 Nájomca je povinný za prenájom Parkovacieho miesta platiť dohodnuté nájomné 
v zmysle článku III. týchto Všeobecných podmienok. 

6.  Parkovacie miesto je Nájomca oprávnený užívať výlučne len na účely parkovania 
osobných motorových vozidiel s hmotnosťou do 3,5 tony za predpokladu, že rozmery 
vozidla nepresiahnu rozmery Parkovacieho miesta. 

 
 



                                                                                                                             

 2 

Čl. II. 
Podmienky pre používanie Parkovacieho miesta 

 
1. Parkovacie miesto nie je strážené a Prenajímateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za 

poškodenie, zničenie alebo stratu motorového vozidla, ako aj vecí nachádzajúcich sa vo 
vozidle. 

2.  Najneskôr ku dňu začatia nájmu odovzdá Prenajímateľ Nájomcovi 2 kľúče od zámku 
prenajatého sklopného parkovacieho oblúka a 1 kľúč si ponechá ako rezervu. 
Uzamknutie zábrany je automatické po vztýčení oblúka.   

3.  Nájomca dňom prevzatia kľúčov od zábrany preberá na seba zodpovednosť za 
poškodenie, stratu alebo zničenie sklopnej zábrany. Pri spôsobení škody je Nájomca 
povinný bezodkladne vo svojom mene a na vlastné náklady uviesť predmet prenájmu 
do pôvodného stavu a/alebo nahradiť Prenajímateľovi vzniknutú škodu.  

4. Nájomca nie je oprávnený prenechať Parkovacie miesto do podnájmu inej osobe. 

5. Nájomca je povinný vykonávať bežnú údržbu Parkovacieho miesta (najmä čistenie 
plochy Parkovacieho miesta, premazávanie pántov sklopnej zábrany), vrátane zimnej 
údržby (najmä čistenie od snehu, premazávanie zámku sklopnej zábrany protimrazovým 
prípravkom). Nájomca zodpovedá za čistotu prenajatého Parkovacieho miesta a jeho 
bezprostredného okolia. Nečistoty z vozidla sa nesmú vymetať na vozovku alebo na iné 
okolité  priestranstvo.  

6.  Nájomca je povinný bezodkladne oznámiť Prenajímateľovi zmenu údajov, ktoré sa 
uvádzajú v Parkovacom dekréte.  

7.  Prevzatím kľúča od zábrany na seba Nájomca preberá zodpovednosť za to, že na 
prenajatom Parkovacom mieste nebudú parkovať alebo ho inak využívať neoprávnené 
osoby. V prípade, že bude Nájomcovi užívanie predmetu nájmu znemožnené, príp. 
obmedzené iným zaparkovaným vozidlom alebo iným spôsobom, je Nájomca oprávnený 
vykonať vo vlastnom mene a na vlastné náklady opatrenia na nápravu v medziach 
platných právnych predpisov.  

  
 

Čl. III. 
Cena za prenájom a platobné podmienky   

 
 1.  Cena za nájom Parkovacieho miesta je stanovená podľa platného cenníka 

Prenajímateľa, ktorý je Prenajímateľ oprávnený zmeniť každý rok k 01.04. príslušného 
kalendárneho roka. Výška nájmu ku dňu uzatvorenia tejto nájomnej zmluvy, resp. 
vydania Parkovacieho dekrétu, je uvedená v Parkovacom dekréte. V Parkovacom 
dekréte uvedené nájomné sa dojednáva na obdobie od začiatku doby platnosti 
Parkovacieho dekrétu do 31.3. nasledujúceho kalendárneho roka, resp. do prijatia 
prípadnej zmeny výšky nájomného. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že 
Prenajímateľ je oprávnený jednostranne zvýšiť nájomné každý rok k 1.4. 
príslušného kalendárneho roka o priemernú mieru inflácie v SR meranú indexom 
spotrebiteľských cien (CIP) zverejňovanú Štatistickým úradom SR za 
predchádzajúci kalendárny rok. Ďalej je Prenajímateľ podľa dohody Zmluvných strán 
oprávnený každoročne,  okrem úpravy ceny nájmu o infláciu podľa predchádzajúcej 
vety, upraviť cenu nájmu o sumu zodpovedajúcu  zmene ceny nájmov nehnuteľností 
v danej lokalite na trhu s nehnuteľnosťami, vypočítanú na základe znaleckého posudku 
nezávislého znalca z oblasti oceňovania nehnuteľností. Zmluvné strany sa dohodli, že 
Prenajímateľ bude oznamovať Nájomcovi zmenu, resp. upravenú cenu nájmu najneskôr 
14 dní pred účinnosťou takto uskutočnenej zmeny formou emailu na emailovú adresu 
Nájomcu uvedenú v Parkovacom dekréte, s čím Nájomca výslovne súhlasí, čo 
potvrdzuje svojím vlastnoručným podpisom Parkovacieho dekrétu. V prípade výhrad  
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Nájomcu, resp. jeho nesúhlasu s novou výškou nájmu, je Nájomca oprávnený od nájmu, 
resp. Parkovacieho dekrétu písomne odstúpiť, a to ku dňu účinnosti zmeny, resp. 
upravenej ceny nájmu. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa Zmluvné strany 
dohodli, že nie je potrebné uzatvárať dodatok k Parkovaciemu dekrétu pre vyššie 
uvedené. 

 
2.  V prípade, ak je Nájomca držiteľom Preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, 

je výška nájomného za užívanie Parkovacieho miesta stanovená na 1,00 €/mesačne bez  
DPH. 

3.  Cena za nájom Parkovacieho miesta je splatná štvrťročne, na základe faktúry za 
opakované dodanie, ktorú vystaví Prenajímateľ do 10.dňa nasledujúceho po uplynutí 
príslušného kalendárneho štvrťroka. Splatnosť faktúry je 17 dní odo dňa vystavenia 
faktúry Prenajímateľom.   

Nájomca sa zaväzuje uhrádzať cenu za nájom Parkovacieho miesta na bankový účet 
Prenajímateľa uvedený na príslušnej faktúre.  

4. V prípade, ak z označenia platby uskutočnenej  Nájomcom jednoznačne nevyplýva, 
ktorú faktúru touto platbou uhrádza, bude platba považovaná za úhradu  faktúry za úrok 
z omeškania (postupnosť podľa dátumu vystavenia faktúry od najstaršej po najnovšiu) a 
splatnej dlžnej sumy, prípadne pokuty, penále (postupnosť podľa dátumu vystavenia 
faktúry od najstaršej po najnovšiu). 

5.  Prenajímateľ bude vystavovať faktúru za opakované dodanie podľa zákona č. 222/2004 
Z. z,. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, (ďalej len „zákon o dani 
z pridanej hodnoty“). K cene za nájom Parkovacieho miesta bude uplatnená DPH podľa 
podmienok platných v čase vzniku daňovej povinnosti.  

6.  Nájomca je oprávnený bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa obdržania 
Prenajímateľom vystavenej faktúry, túto faktúru vrátiť Prenajímateľovi s písomným 
odôvodnením bez zaplatenia, ak faktúra neobsahuje formálne alebo obsahové 
náležitosti vyžadované v súlade s platným zákonom o dani z pridanej hodnoty. 
V takomto prípade prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti Prenajímateľom 
vystavenej faktúry a nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa vystavenia novej alebo 
opravenej faktúry Prenajímateľom.   

7.  V prípade, ak bude mať Nájomca iné výhrady súvisiace s faktúrou vystavenou 
Prenajímateľom ako tie, ktoré sú uvedené v bode 6. týchto Všeobecných podmienok, 
uvedená skutočnosť ho nezbavuje povinnosti uhradiť fakturovanú sumu v celej výške 
a v dohodnutej lehote splatnosti. 

8. Platobná povinnosť Nájomcu sa považuje za splnenú v deň, kedy bude fakturovaná 
suma pripísaná na bankový účet Prenajímateľa. V prípade, ak deň splatnosti faktúry 
pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, Nájomca je povinný uhradiť faktúru 
v predstihu tak, aby posledný deň splatnosti faktúry bola fakturovaná suma pripísaná na 
bankový účet Prenajímateľa.  

9. Ak bude Nájomca v omeškaní so zaplatením faktúry alebo jej časti, je Prenajímateľ 
oprávnený fakturovať z dlžnej sumy úrok z omeškania za dobu omeškania (t.j. odo dňa 
kedy sa dostala do omeškania až po deň skutočnej úhrady), vo výške jednomesačnej 
sadzby EURIBOR + 8% p.a. (360 dňová báza) platnej v prvý pracovný deň mesiaca, 
kedy došlo k omeškaniu. V prípade, ak kotácia 1 mesačnej sadzby EURIBOR je 
záporná, Zmluvné strany použijú 1 mesačnú sadzbu EURIBOR vo výške 0 (slovom nula) 
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% p.a.. Nájomca je povinný zaplatiť úrok z omeškania do 14 kalendárnych dní odo dňa 
vystavenia faktúry, ktorou mu Prenajímateľ vyúčtuje úrok z omeškania. Táto faktúra sa 
nebude považovať za faktúru pre účely DPH. Tým nie je dotknuté právo Prenajímateľa 
odstúpiť od nájomnej zmluvy, resp. príslušného dekrétu. 

10. Prenajímateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju pohľadávku po lehote splatnosti 
voči Nájomcovi, ako aj pohľadávku po lehote splatnosti nadobudnutú postúpením od 
iného člena Skupiny MOL/SLOVNAFT oproti akejkoľvek existujúcej pohľadávke 
Nájomcu, ktorú má Nájomca voči Prenajímateľovi. O takomto započítaní pohľadávky je 
Prenajímateľ povinný Nájomcu informovať. 

11. Bankové poplatky banky Nájomcu súvisiace so zaplatením ceny za nájom Parkovacieho 
miesta podľa týchto Všeobecných podmienok znáša Nájomca, prípadné ďalšie náklady 
účtované inými bankami (korešpondenčnými a bankou Prenajímateľa) znáša 
Prenajímateľ. 

12.  Prenajímateľ ako aj Nájomca sú oprávnení jednostranne zmeniť čísla bankového 
spojenia (IBAN) a banku, o čom v dostatočnom predstihu upozornia druhú zmluvnú 
stranu. Odo dňa takéhoto oznámenia je druhá zmluvná strana povinná plniť na nové 
číslo bankového účtu. Uvedené zmeny nebudú mať vplyv na splatnosť faktúry. 

 
 
 

Čl. IV. 
Vznik a zánik nájmu 

 
1. Nájom Parkovacieho miesta vzniká dňom uvedeným v Parkovacom dekréte. 

 
2. Nájomný vzťah na jednotlivé Parkovacie miesta sa uzatvára a Parkovací dekrét sa 

vydáva na dobu neurčitú.  

 
3. Nájomný vzťah zaniká: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán, 
b) výpoveďou Prenajímateľa alebo Nájomcu,  
c) odstúpením Prenajímateľa.   

 
4. Obe zmluvné strany sú oprávnené vypovedať nájomnú zmluvu, resp. Parkovací dekrét 

písomne aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je dva mesiace, pričom začína plynúť 

prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej 

strane.  

 
5. Prenajímateľ je oprávnený písomne od nájomnej zmluvy odstúpiť, pričom nájomný 

vzťah, resp. platnosť Parkovacieho dekrétu zaniká dňom doručenia oznámenia o 

odstúpení od tejto nájomnej zmluvy Nájomcovi, a to bez akejkoľvek povinnosti 

Prenajímateľa na náhradu škody spôsobenej týmto odstúpením, najmä ak: 

a) vyhlásenie alebo správanie/konanie Nájomcu poškodilo dobré meno alebo 
podnikateľskú dôveryhodnosť Prenajímateľa, alebo 

b) Nájomca opakovane alebo závažne porušil zmluvné povinnosti uvedené v týchto 
Všeobecných podmienkach, alebo  
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c) Nájomca je v omeškaní s úhradou nájomného dlhšie ako 40 dní odo dňa splatnosti 
faktúry, ktorou bol nájom vyfakturovaný, alebo 

d) Nájomca užíva predmetné Parkovacie miesto na iný účel ako je účel dohodnutý 
v týchto Všeobecných podmienkach, alebo 

e) Nájomca dal predmetné Parkovacie miesto do podnájmu bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu Prenajímateľa, alebo 

f) Nájomca spôsobil na predmetnom Parkovacom mieste škodu a túto bez 
zbytočného odkladu neuviedol na svoje náklady do pôvodného stavu, alebo 

g) Nájomca je platobne neschopný, návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok bol 
zamietnutý pre nedostatok majetku Nájomcu alebo Nájomca vstúpil do likvidácie. 

 
6. Pri odstúpení od Parkovacieho dekrétu niektorou zo zmluvných strán zmluvný vzťah 

zaniká, pričom nájom sa zrušuje dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení 

druhej zmluvnej strane. 

   
  V prípade odstúpenia od Parkovacieho dekrétu si zmluvné strany plnenia poskytnuté 

v súlade so Všeobecnými podmienkami nevracajú (t.j. zmluva sa zrušuje ex nunc), sú 
však povinné si vzájomne vyrovnať všetky pohľadávky a záväzky vzniknuté do dňa 
účinnosti odstúpenia od tejto nájomnej zmluvy. Prenajímateľ má predovšetkým právo na 
úhradu ceny za nájom parkovacieho miesta za skutočný čas trvania nájmu. 

 
7. Výpoveď alebo oznámenie o odstúpení od nájomnej zmluvy, resp. Parkovacieho dekrétu 

je potrebné zaslať doporučeným listom s doručenkou zaslaným na adresu sídla/miesta 
podnikania zmluvnej strany, ktorej je výpoveď alebo odstúpenie od nájomnej zmluvy, 
resp. Parkovacieho dekrétu  určené, uvedenú v záhlaví nájomnej zmluvy, resp. 
Parkovacieho dekrétu alebo na adresu, ktorá bude neskôr preukázateľne oznámená. Ak 
si zmluvná strana, ktorej je výpoveď alebo odstúpenie od nájomnej zmluvy, resp. 
Parkovacieho dekrétu určená a zaslaná týmto spôsobom túto z akéhokoľvek dôvodu 
neprevezme, považuje sa výpoveď alebo oznámenie o odstúpení od nájomnej zmluvy, 
resp. Parkovacieho dekrétu za doručenú na 5. deň odo dňa jej/jeho odoslania, aj keď sa 
adresát o doručení (uložení na pošte) nedozvedel. Ak adresát odmietne výpoveď alebo 
oznámenie o odstúpení od nájomnej zmluvy, resp. Parkovacieho dekrétu prevziať, 
považuje sa zásielka za doručenú dňom, kedy bolo prevzatie odmietnuté.  
 

8. Zánik nájomného vzťahu, resp. platnosti Parkovacieho dekrétu sa nedotýka nároku na 

náhradu škody vzniknutej porušením Všeobecných podmienok, zmluvných ustanovení 

týkajúcich sa voľby práva, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a ostatných 

ustanovení, ktoré podľa Všeobecných podmienok alebo vzhľadom na svoju povahu majú 

trvať aj po ukončení platnosti Parkovacieho dekrétu. 

 
9. V prípade zániku nájomného vzťahu, resp. platnosti Parkovacieho dekrétu 

z akéhokoľvek dôvodu je Nájomca povinný vrátiť Prenajímateľovi prenajaté Parkovacie 

miesto vrátane zábrany a 2 kľúčov najneskôr ku dňu  zániku nájomného vzťahu, resp. 

platnosti Parkovacieho dekrétu a v prípade odstúpenia do 3 pracovných dní odo dňa 

doručenia oznámenia o odstúpení v stave, v akom ho od Prenajímateľa prevzal 

s prihliadnutím na bežné opotrebenie.  

 
10. V prípade porušenia povinnosti podľa bodu 9. tohto článku Všeobecných podmienok 

a nezjednania nápravy ani po doručení písomnej výzvy Prenajímateľa na odovzdanie 

predmetu prenájmu v dodatočne poskytnutej lehote, má Prenajímateľ právo vymeniť 
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zámok na parkovacej zábrane na náklady Nájomcu a následne ho prenajať inému 

záujemcovi. 

 
 Čl. V. 

                                              Zmluvná pokuta 

 

1. V prípade, ak Nájomca nevráti Predmet nájmu Prenajímateľovi v lehote uvedenej v Čl. 
IV. bod 9. týchto Všeobecných podmienok, je Prenajímateľ oprávnený vyúčtovať 
Nájomcovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z aktuálneho mesačného nájomného, a to za 
každý aj začatý deň omeškania s vrátením Predmetu nájmu. 

 
 

 
Čl. VI. 

Prechodné a záverečné ustanovenia 
 

1. Tieto Všeobecné podmienky pre nájom Parkovacích miest sú záväzné pre všetkých, 
ktorí majú uzatvorený nájomný vzťah, resp. ktorým bol vydaný Parkovací dekrét 
Prenajímateľom. 

 
2. Prenajímateľ si vyhradzuje právo na zmenu Všeobecných podmienok pre nájom 

Parkovacích miest.  Aktuálne znenie Všeobecných podmienok pre nájom parkovacích 
miest sa nachádza na webovom sídle Prenajímateľa na  https://slovnaft.sk/sk/o-
nas/sprava-nehnutelnosti,.    

   
3. Tieto Všeobecné podmienky pre Parkovacie miesto nadobúdajú platnosť a účinnosť 

odo dňa 1.6.2018. 
 

SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1,  Bratislava. 
  

https://slovnaft.sk/sk/o-nas/sprava-nehnutelnosti
https://slovnaft.sk/sk/o-nas/sprava-nehnutelnosti

