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Nájomná zmluva č. " d // tĺ,' .7
uzatvoľená podľa $ 663 a nasl. zákona č. 4011964 Zb. občianskeho zákonnikav zneni
neskoľšíchpredpisov (ďalej len
i
',zmluvď')

1

čl. I
Zm|uvné stľany
1

Prenajímatel': Mesto Šal'a
Sídlo:
Námestie Sv. Trojice 7,927 15 Šaľa
IČo:
00 306 185
Zastúpený: Mgr. Jozef Belický, primátor mesta
Bankové spojenie: Slovenská spoľiteľňa, a.s.
SK82 0900 0000 00512430 6282

IBAN:
BIC:

GIBASKBX

(ďalej len ,,pľenajímateľ")

!

)

Nájomca:
Sídlo:
Zasttryený:
IČo:
tČ opH:

MeT Šal'a,spol. s ľ.o.
zapisaý v oR okresného súdu Tľnava oddiel: Sľo, vloŽka
číslol5942lT
ul. Kvetná 4, Šaľa927 01
Ing. Roman Kondys, konateľ spoločnosti

3411516I
SK2O2O374323

(d'alej len,, nájomca" )

(pľenajímateľa nájomca v ďalšom texte zmluvy spoločne ako ,,zmluvné strany")

čl. il.

Predmet zmluvy
1

2.
J

Nájomca

je na

zák|ade Dodatku

č. 1 k Zmluve

o

dodávke

a

odbere tepla

č.

I3NTU12O15 dodávateľom tepla pre administratívnu budovu s.č. 1953/7 postavenej na
parc. č. 205111 vedenej katastľálnym odborom okľesnéhoúradu v Šalipľe obec
akatastľálne územie ŠaľavC registri katastľa nehnuteľností na LV č.1 ( sídlo
Mestského úľaduv Šali'ďalej ako ,,nehnuteľnosť").
Pľenajímateľ je vlastníkom nehnuteľnosti a technologického zariadenia výmenníkovej
stanice tepla (ďalej ,'DoS") a nehnuteľnosti.
Touto zmluvou pľenecháva pľenajímateľ nájomcovi do uživania DoS osadenej v
nebytovom priestore č. l.38 nachádzajucim sa na prizemi nehnuteľnosti v celkovej
výmere podlahovej plochy 38,53 m2 vedenej katastľálnym odborom okľesnéhoúradu
v Šalipre obec a katastľáln e Í'ľ:emie Šaľav C ľegistri katastľa nehnuteľností na LV č.1.
Učelom využívania DoS apľiestoru č. 1.38 je zabezpečenie dodávky tepla pre
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nehnuteľnosť. Nájomca Sa zaväzuje za uživanie pľedmetu nájmu platiť nájomné
dohodnuté nazáklade tejto zmluvy.
Pľenajímatel'ako vlastník budovy zároveň pľehlasuje, Že súhlasís osadením DoS na
prizemi vnebytovom pľiestoľe citovanom včl. II ods. 3 tejto zmluvy, pre potreby
zabezpečenia dodávania tepla.
Pre prípad porušenia účelunájmu spôsobom, že nájomcabude pľedmet nájmu užívaťna
iný ako dohodnutý účelsa zmluvné strany výslovne dohodli' že prenajimateľ je
oprávnený od zmluvy odstúpiť.
čl. m.

Doba nájmu

1.

Zmhxné strany sa dohodli, žetáto nájomná zm|uvasauzatvárana dobu neurčitú.
čl. ry.

Nájomné

n)

1

2

Zmluvné stľany sa dohodli, že nájomca bude hĺadiťza užívaniepredmetu nájmu
nájomné vo ýške 1 EUR mesačne.
Nájomné za prenajatie predmetu nájmu kaŽdoľočne zaplatí nájomca prevodným
pľíkazom prostredníctvom peňaŽného ústaw prenajímateľa uvedeného v čl. I. tejto
zmluvy. Nájomné je splatné najneskôr do 31.12. beŽného roka. Nájomné sa považuje za
zaplatene v okamihu pľipísania peňažnýchpľostriedkov na bankovy účetpľenajímateľa.

J

V prípade omeškania nájomcu

s úhľadounájomného, má prenajímateľ pľávo požadovať

uľoky z omeškania vo výške stanovenej Naľiadením vlády č.87lI995 Z. z.,ktoým sa
vykonávajú niektoré ustanovenia občianskeho zákonníka v platnom zneni z d|žnej
sumy za každý deň omeškania s úhĺadoupo lehote splatnosti až do úplného zaplatenia
ď|žnej sumy.
čl. v.

Pľáva a povinnosti prenajímatel'a

j
1

2
J

4

Prenajímatel' sa zaväzuje formou písomnéhoprotokolu odovzdať predmet nájmu'
špecifikovaný v článku II zmluvy, v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie
Nájomcovi najneskôr do 60 dní od účinnostitejto Zmluvy.
Pľenajímateľsa zaväzuje zabezpečiťnájomcovi neľušenéuŽívanie predmetu nájmu.
Nájomca sazaväzuje pri svojej činnosti dodržiavať príslušnéplatné právne predpisy.
V prípade, ak počas platnosti tejto zmluvy dôjde k zmene všeobecne záväzných
právnych pľedpisov vďahujúcich sa na predmet nájmu' z ktoých bude vyplývať
potreba vykonať na pľedmete nájmu / jeho časti také úpľavy, aby predmet nájmu bol
ďalej spôsobilý na dohodnuté užívanie, zmluvné strany sa dohodnú na ďalšom tľvaní
Zm|uvy a zmluvných podmienkach z toho vyplývajúcich.
Prenajímatel' je oprávnený vykoĺávať kontrolu predmetu nájmu podľa svojej úvahy
počas doby trvania nájomneho vďahu podl'a tejto zmluvy, po predchádzajúcom
oznámeni nájomcovi.
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Práva

1.
2.
3.

4.

5.
6.

trŤ

7.

8.
9.
10.

čl. vI.
a povinnosti nájomcu

Nájomca sazavänfie pľenajímateľovizaplatiť nájomné vo qýške a spôsobom uvedeným
v tejto zmluve.
Nájomca je povinný užívaťpľedmet nájmu výlučne v súlade s touto zmluvou
a dohodnuým účelomnájmu a počas nájmu udržiavať ho v pľevádzkyschopnom stave,
vykonávaním beŽnej údržbyna predmete nájmu na vlastné náklady.
Nájomca je povinný chľániť pľedmet nájmu pred poškodením azničením.Za škody
vzniknuté pľi porušenípoŽiamych, bezpečnostných, hygienických a ekologických
pľedpisov a noľiem zodpovedá počas nájmu v plnom rozsahu nájomca a ich odstránenie
ľealizuje na vlastné náklady.
Nájomca je povinný okamžite prrjať opatľenia na odvrátenie škôd, nebezpečenstva
a ujmy na zdraví, živote a majetku a bezodkladne hlásiť pľenajímateľovi všetky
prekážky, ktoré by mu Znemoäovali plnenie podmienok tejto zmluvy. V prípade
havárií alebo iných mimoriadnych udalostí je povinný nahlásiť vzniknutú situáciu
nielen na oľgán štátnej správy, ale aj prenajímateľovi za účelomzistenia príčin
a dôsledkov havárie, a to najneskôr do 3 hodín po vmiku takejto udalosti avyžiadať si
účasťzodpovedného zástupcu prenaj ímateľa pľi vyšetľovaní.
V prípade poškodenia pľedmetu nájmu, ktoré bolo spôsobené zavinením nájomcu počas
doby nájmu, je nájomca povinný odstľániť závady na vlastné náklady a ak to nie je
moŽné nahľadiť škodu, ktoľá v tejto súvislosti vznikne prenajímateľovi.
Nájomca sa zaväzuje písomne oznámiť pľenajímateľovibez zbytočnéhoodkladu
potreby opľáv, ktoľé má vykonať prenajímateľs tým, že je povinný znášať obmedzenie
v užívanipredmetu nájmu v rozsahu potľebnom na vykonanie opľáv ako aj udrŽiavanie
veci. Ak tak neuľobízodpovedá za škodu tým spôsobenú a nemá náľoky' ktoľéby mu
inak prislúchali pľe nemoŽnosť alebo obmedzeni možnosť uživaťvec pre vady veci,
ktoľévčas dohodnutým spôsobom pľenajímateľovineoznámil.
Nájomca je povinný uhľadiťnajmä náklady spojené s opravou alebo údrŽbou predmetu
nájmu v prípade, ak vznikla potľeba opravy alebo úďržby na pľedmete nájmu pri jeho
užívaninájomcom alebo treťou osobou, ktoľá je v akomkoľvek zmluvnom vďahu s
nájomcom alebo bez zmluvného vďahu.
Pľenajímateľmá právo na zaplateĺie nájomného aj počas obdobia vykonania opráv a
úfužbypľedmetu nájmu, iba ak by sa zmluvné strany dohodli inak.
Nájomca bol oboznámeny so stavom pľedmetu nájmu aprebeľá ho vstave vakom
sanachádza pri podpise tejto zmluvy.
V pľípade, ak sa nájomca rozhodne ukončiťnájomný vďah, uvedie pľedmet nájmu do
pôvodného stavu pokiaľ to bude možnéa písomne wzve prenajímatel'a k prevzatiu
predmetu nájmu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
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Clánok VII.
Odovzdanie a vrátenie predmetu nájmu

1.

Pľenajímateľa nájomca sa dohodli, Že oodovzdaní aprevzatí predmetu nájmu
nájomcovi spíšu
o odovzdaní pľedmetu nájmu", v ktorom okĺem

',Protokol

identif,rkačných údajov !ýkajúcich sa predmetu nájmu uvedú predovšetk;ým :
a) popis stavu, v akom sa predmet nájmu nachádzav čase jeho odovzdania nájomcovi,
b) iné skutočnosti, ktoých vymačenie požaduje niektoľá zo zmluvných stľán,

c)

2.
3.

,P

4.

dátum a miesto vyhotovenia protokolu a podpisy zmluvných stľán, resp. k tomu
poverených/ splnomocnených zástupcov zmluvných stľán.
,,Protokol o odovzdaní pľedmetu nájmu" sa vyhotoví v 2 rovnopisoch' zktoých I
rovnopis dostane prenajímateľ a 1 rovnopis dostane nájomca.
,,Protokol o odovzdaní predmetu nájmu" zmluvné stĺany s ľovnakými náleŽitosťami
a v rovnakom počte vyhotovení, ako je uvedené v bode I. a2. tohto článku, spíšuaj pri
skončenínájmu, a to najneskôr 1. pľacovný deň po skončenínájmu.
Nájomca je povinný vrátiť predmet nájmu v stave zodpovedajúcom dojednanému
spôsobu uŽivania predmetu nájmu, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie
a odsúhlasené úpravy. Nájomca je povinný zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie
škôd' ktoré vznikli nad ľámec obvyklého opotrebenia; za škodu spôsobenú okolnosťami
vy lučuj úcimi zodpovedno sť náj omca nezodpovedá.
čl. vln.

Zánikzmluvy
1

Prenajímateľ a nájomca sa dohodli, že zm|uvazaniká:
a) písomnou dohodou zmluvných strán, pričom zmluva zaniká dohodnutym dňom,
b) odstúpením prenajimateľa alebo nájomcu od tejto zmluvy z dôvodov uvedených

v tejto

rt
2

J

4

zmluve, pľičomzmluva zaniká dňom doručenia písomnéhooznámenía o
odstúpeníod zmluvy druhej zmluvnej Strane,
c) qýpoveďou ktorejkol'vek zmluvnej strany bez uvedenia dôvodu s tym, že výpovedná
lehota je dohodnutá ako dvojmesačná, azačina plynúťdoľučenímvýpovede druhej
zmluvnej stľane,
d) zničenímľesp. zánikom pľedmetu nájmu.
Plnenia, ktoľési zmluvné stľany poskytli do dňa zániku zmluvy si zmluvné stľany
nevracajú, sú však povinné si vyrovnať vzájomné pohľadávky azáväzky ztoho
vyplývajúce, a to najneskôľ do 30 dní odo dňa zániku zmluvy.
Nájomcaje opľávnený odstúpiť od zmluvy ak:
a) pľenajímateľ odovzdal predmet nájmu vymedzený v článku II bod 3' zmluvy v stave
nespôsobilom na dohodnuté užívanie,
b) prenajímatel'bráni nájomcovi v nerušenom užívanípredmefu nájmu.
Pľenajímateľje opľávnený odstúpiť od Zmluvy v pľípade podstatného porušenia zmluvy
zo strany nájomcu tj., ak:
a) nájomca mešká s plnením si svojho peňažnéhozáväzku dlhšie ako 30 dní odo dňa
jeho splatnosti,
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b) nájomca vykoná Zmeny na predmete nájmu bez predchádzajiceho písomného
súhlasu Pľenaj ímatel'a
c) nájomca užívapľedmetnájmu v rozpore s dohodnuým účelomzmluvy,
odstúpením od tejto zmluvy sa zmluva neľušíod počiatku, ale až oďo dňa doručenia
oznámenia o odstúpeníod zmluvy druhej zmluvnej stľane. odstúpenie musí mať
písomnúformu, musí byť doľučenédruhej zmluvnej stľane a musí v ňom byť uvedený
konkľétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné.
čl. Ix.
Doručovanie písomností

1.

Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto
zmluvou sa rozumie doručenie písomnosti doporučene poštou na adresu uvedenú v čl.I

zmluvy alebo osobné doručenie pľíslušnejzmluvnej stľane do podateľne, ak medzi
zmluvnými stranami nebola písomne neskôľ oznámenáadresa na doľučovanie.
Pokiaľ si adresát, ktoľémuje písomnosťurčená, aj pri dodrŽaní podmienok uvedených

12.

v ods. 1 tohto článku, z akéhokoľvek dôvodu písomnosťneprevezÍne, účinkydoručenia

nastávajú dňom vrátenia zásielky odosielateľovi, aj keď Sa adresát o doručení

nedozvedel.

čl. x.
Záxerečné ustanovenia

r
i

2.

i

J

4.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stľanami a od
tohto momentu je pre zmluvné strany právne záväzná a účinnosťnadobudne dňom
nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na internetovej stránke prenajímateľa. zmluvné
strany qýslovne súhlasia so zveľejnením celej zmluvy. Povinnost'túto zmluvu zverejnit'
vyplýva z ust. $ 5a zákona č. 2I1l200O Z. z. o slobodnom prístupe k infoľmáciám a o
Zmene a doplnení niektorych zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších
predpisov.
K zmene dohodnutých ustanovení tejto zmluvy môže dôjsť len po vzájomnej dohode
zmluvných stľán foľmou písomných očíslovanýchdodatkov, podpísaných štatutárnym
orgánom obidvoch zmluvných strán alebo osobou opľávnenou k tomuto úkonu.

Zmluvné strany sa zaväzujúpísomne si oznámiť kuŽdú Zmenu týkajúcu sa ich
identifikačných údajov (náaov, sídlo' číslaúčtova pod.) najneskôr do 10 pľacovných
dní odo dňa' kedy táto zmena nastala. Takéto zmeny sa nebudú považovaťza zmeny

vyžadujúce si uzavretie dodatku k tejto zmluve.
Zmluvĺéstrany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosťpľi plnení

z tejto zmluvy a navzájom Sa budú včas informovať o všetkých
skutočnostiach potľebných pre ich spolupľácu podľa tejto zmluvy, najmä vzájomne si
oznamovať všetky zmeny a dô|ežite okolnosti.
záväzkov

5.

Ak niektoľéustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinnéalebo neskôr
stratia účinnosť,nie je tym dotknutá platnost' ostatných ustanovení. Namiesto

neúčinnýchustanovení sa pouŽije úpľava,ktorá, pokiaľ je to právne možné,sa čo
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6.

7

zmluvy
zmluvy, pokiaľ pti uzatváľaní tejto
najviac pribliŽuje zmyslu a účelutejto
úvahy'
,*t,rrrne strany túto otazku bľali do
riadia sa vzäjomĺevďahy účastníkov
inak,
uvedené
je
zmluve
v
nie
Pokiaľ
v platnom zneĺí'
najmä občianskym zákonníkom
poľiadkom,
právnym
Slovenským
a vážne
zmluva obsahuje ich slobodne' uľčite
Zmluvné strany pľehlasujú, Že táto

pľejavenúvôľu,bolauzatvorenápovzájomnompľerokovaníĺazĺaksjejobsahomju

i
i

podpísali'

I
I

I

8.

I

I

í

-_ĺ^^+^-'^^ionh zLfnrÚc.h

kaŽdázmluvná

Tátonájomnázmluvajevypľacovanávdvochvyhotoveniach,zkto4ýchkaŽdŕl
stľana prevezÍne j edno vyhotovenie'

V Šali,.../'!'''/": "'zozl
Zapteĺajimateľa"

Zanájomcu'.

I
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