Nájomná zmluva č. 1021 12021
uzatvorená podl'a ust. $ 663 a nasl. zákona č. 4011964 Zb. občiansky zákonník v zneni
neskorších predpisov
čl. I.

ZMLUVNÉ sľnĺľy

I

Pľenajímatel': Mesto Šal'a
Sídlo:
Nám. Sv. Trojice 7,927 00 Šaľa
Zastipený:
Róbert Tôlgyesi, zástupca primátoľa mesta Šaľa,na základ'e
Poverenia zo dťru 20.12.202I

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK82 0900 0000 00512430 6282

IBAN:
BIC:
lČo:
DIČ:

GIBASKBX
00 306 185

2021024049

(d'alej len,, Pľenaj ímate ľ " )
2.

Nájomca:
Sídlo:
IČo:
Zastupený:
e mail:

BHR medical, s.ľ.o.
zapisaný v oR okresného súdu Nitra, oddiel: Sľo, VloŽka číslo:
41001/I\t

Štefánikova9,949 01 Nitľa
50 364 367
Mgľ. Martin Repík, konateľ spoločnosti
bhrmedical@bhrmedical.eu

(ďalej len,,Nójomca")
(Pľenajímateľa Nájomca v d'alšom texte spoločne ako ,,Zmluvné strany")
čl. il.

UVODNE USTANOVENIA
1

2.

Prenajímateľ je výlučnýmvlastníkom nehnuteľnosti - pozemku registľa C KN parc.
250614 zastavarlá plocha a nádvorie o výmere 2189 m2, vedenej katastrálnym odborom
okľesnéhoúradu Šaľapľe obec a katastrálne inemie Šaľana LV č. 1 (ďalej aj ako
,,nehnuteľnosť"). Nehnuteľnosť sa nachádzapri športovej hale v Šali.
Nájomca listom Zo dňa l0.I2.202I poŽiadal Prenajímateľao pľenájom časti
nehnuteľnosti o výmere 45 m2, za účelomumiestnenia unimobunky Mobilného
odbeľového miesta COVID - 19, testovanie antigénov'ými aPCR testami (ďalej aj ako

,,MOM").

J

4.

/1

Prenájom nehnuteľnosti bol schválený primátorom mesta Šaľav súlade s ust. $ 4 ods.2
písm. d) Zásadhospodáľenia s majetkom mesta Šaľa.
Cena nájmu je stanovená v súlade so Zásadami hospodáľenia s majetkom mesta Šaľa
v platnom zĺeni.

5

V zmysle uvedených skutočnostísa Zmluvné strany dohodli
zmluvy č. I02l l202l (ďalej len,,Zmluva").

na uzatvorení tejto Nájomnej

čl. ilI.
PREDMEI a učnl NÁJMU

2.

J

Prenajímateľ prenajíma Nájomcovi časťnehnuteľnosti o výmeľe 45 m2, bliŽšie
špecifikovanej v Prílohe č. l. tejto Zmluvy (ďalej aj ako ,,pľedmet nájmu") za účelom
ziadeniaMoM, za podmienok ďalej dohodnutých v tejto Zmluve.
Zm|uvné stľany výslovne vyhlasujú, Že predmet nájmu ako aj predmet qýpoŽičky sú
špecifikované dostatočne uľčit1fľnspôsobom a z uvedeného dôvodu sa zaväzujútoto
neľozporovať.
Pľe prípad porušenia účelunájmu spôsobom, že Nájomca bude pľedmet nájmu uživaťna

iný, ako dohodnutý účelsa Zmluvné strany výslovne dohodli, že Prenajimateľ je
oprávnený od Zmluvy odstupiť.

čl. ľ.

DoBA
1

2

ľÁĺvru

Pľenajímateľ prenajíma predmet nájmu na dobu uľčitúod 01.01.2022 do 30.06.2022.

o pľávnych skutočnostiach _ nadobudnutí pľávoplatnosti ľozhodnutia RUVZ Nitra
o povolení na prevädzkovanie MoM a ukončeníčinnosti MoM je Nájomca povinný
bezodkladne písomne infoľmovat' Prenajímateľa prednostne e-mailom a doručiťkópie
citovaných rozhodnutí.
čt. Y.

CENA
I

2.

V súlade s ustanoveniamiZásadhospodáľenia

Zmluvnéstrany
výslovne dohodli na cene nájmu vo výške 3,983 Eurlm2lrok' čo pri celkovej výmeľe 45
m2 pľedstavuje sumu l79r24 EUR/ľok (slovom: jednostosedemdesiatdevät' euľ
a dvadsat'štyľi centov).
Nájomné zaplati Nájomca prevodným príkazom prostredníctvom peňažného ústaw na
účetPľenajímateľa uvedený v článku I. tejto Zm|uvy s použitím variabilného symbolu
3823100249, prípadne v hotovosti do pokladne Mestského úľaduv Šaľv celkovej sume
88,88

-t

4.

h

ľÁĺnĺu

EUR do 30.06.2022.

s majetkom mesta Šaľasa

Nakoľko bude MoM napojená na odberné miesto elektrickej eneľgie Pľenajímateľaje
Nájomca povinný uhľadiť Prenajímateľovi náklady na dodávku elektrickej energie vo
výške 45'00 Euľ/mesiac (ďalej aj ako ,,rež1jné nákladý').
ReŽijné náklady sa Nájomca zavänlje ulvádzať paušálne v celkovej výške 45'00 EUR
mesačne najneskôr do 15. dňa beŽného mesiaca na účetPľenajímateľauvedený v čl. I.
Zmluvy s pouŽitím variabilného symbolu 5425100001' prípadne v hotovosti do pokladne
Pľenajímateľa. Za deň úhľadysa povaŽuje deň pripísania úhľadyľežijných nákladov na
bankový účetPľenajímateľa resp. deň úhľady do pokladne.

5

6

V prípade, ak Nájomca neuhľadínájomné alalebo rcžijne náklady v stanovenom termíne,
je povinný uhradiť Prenajímateľovi úrok za kúdý aj začatý deň omeškania vo výške
podľa predpisov občianskeho práva.
Prenajímateľ si vyhĺadzuje právo úpravy cien v pľípade zmienplatných predpisov (zákon,
vyhláška, naľiadenie vlády, VZN mesta' uznesenie MsZ, Zásady mesta ap.). Takto
vykonanú úpravu ceny nájmu oznámi PrenajímateľNájomcovi písomne.
čl. vI.

PODMIENKY NÁJMU

1.
2.
3.
4'
5.
6.

7.

8.

9.

Nájomca bude uhrádzat' nájomné areŽijné náklady v zmysle zmluvných dojednaní.
Čistotu, poriadok a údľŽbupľedmefu nájmu a pľedmefu v1ýpoŽičky zabezpeči Nájomca
počas celej doby nájmu na vlastné náklady. Rovnako sa Nájomca zavázuje zabezpečiť
udrŽiavanie čistoty v bezpľostrednom okolí predmefu nájmu.
Nájomca prebeľá pľedmet nájmu v stave akom sanachádza pri podpise tejto Zmluvy.
Na prenajatom pozemku nebude Nájomca uskutočňovať žiadnu výstavbu (okľem
osadenia unimobuniek) bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa.
Prenajímateľ sa zaväzlje zabezpečiťNájomcovi nerušené uŽívanie predmetu nájmu.
Nájomca sazaväzuje pri svojej činnosti dodľŽiavať príslušnéplatné právne predpisy.
V prípade, akpočasplatnosti tejto Zmluvydôjdek zmenevšeobecne záv'innýchprávnych
predpisov vďahujúcich sa na predmet nájmu, zktoýchbude vypl1ývať potreba vykonať
na predmete nájmu/jeho časti také úpravy, aby predmet nájmu bol ďalej spôsobilý na
dohodnuté uživanie, zmluvné strany sa dohodnú na ďalšom tľvaníZmluvy a zmluvných
podmienkach z toho vyplývajúcich'
Nájomca je povinný uživaťpredmet nájmu výlučne v súlade s touto Zmluvou
a dohodnut;ým účelomnájmu a počas doby platnosti tejto Zmluvy udrŽiavať ho
vykonávaním bežnej údržbyna vlastné náklady. V opačnom pľípadezodpovedá za všetky
škody, ktoľévzniknú Prenajímateľovi porušením ýchto povinností a právnych pľedpisov.
Nájomca sa výslovne zav'azlje dodržiavať platné právne predpisy súvisiace s predmetom
nájmu, ako aj príslušnéVšeobecne záväzné naľiadenia mesta Šaľa.V prípade
porušovania všeobecne platných pľedpisov a Všeobecne záväzných nariadení mesta Šaľa
je Prenajímateľoprávnený od zmluvy odsfupiť.
Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu do podnájmu, alebo iného
faktického uživaĺiatretej osobe bez súhlasu Prenajímateľa. Pľe pľípadporušenia
povinnosti Nájomcu uvedenej v prvej vete tohto odseku sa Nájomca zaväzuje zaplatiť
Pľenajímateľovizmluvnú pokutu v sume 100,- Eur za kažďý čo i len začatý mesiac
trvania podnájomného vzťahu a Prenajímateľ je opľávnený odstupiť od tejto Zmluvy.
Dojednaním o zmluvnej pokute uvedenom v predchádzajicej vete, zostávajú nedotknuté
náľoky Prenajímateľa voči Nájomcovi na niíhradu škody.
čl. vII.

SKoNčENIE NÁJMU

?

I

2.
J

4.

5

6

7

Z dôvodu nedodrŽania zmluvne dohodnutých podmienok môže Pľenajímateľodstúpiť
od tejto zmluvy.
Zmluvné strany môŽu nájomný vzťah založený touto zmluvou skončiťkedykol'vek
dohodou zmluvných stránuzavretou v písomnej foľme.
odstúpit'od zmluvy môŽu tak Nájomca ako Prenajímateľz dôvodov uvedených v $ 679
občianskeho zákonníka.
Písomnéodstúpenie od zmluvy musí bý'doručenédruhej zmluvnej strane na poslednú
známu adresu. Nájom sa rušíod momentu doručenia odstúpenia od zmluvy druhej
zmluvnej strane.
Plnenia, ktoľési zmluvné strany poskytli do dňa zániku Zmluvy si Zmluvné strany
nevracajú, sú však povinné vyrovnať si vzájomné pohľadávky azávázky ztoho
vyplývajúce, a to najneskôľ do 30 dní odo dňa zániku Zmluvy.
Písomnosti týkajúce sa zéxäzkovmedzi účastníkmi,ktoré vyplývajú ztejto Zmluvy sa
účastnícizaväzuji doručovať poštou vo ťorme doporučenej listovej zásielky. Poštou
doručuje zmluvná strana - odosielateľ písomnosti druhej zmluvnej strane - adresátovi na
adresu jeho sídla uvedeného v čl. I. tejto Zmluvy' resp. adľesu písomne oznámenú
zmluvnou stľanou ako korešpondenčnúadresu. Ak nie je možnédoručiťpísomnosť na
tuto adľesu, povinnosť odosielateľa je splnená v deň, keď ju pošta vľátila odosielateľovi
ako nedoručiteľnúzásielku atobez ohľadu na dôvod, pľe ktorý sa ju nepodaľilo doručiť.
Zmluvné stľany sa výslovne dohodli na oprávnení doručovaťpísomnosti týkajúce sa
záväzku medzi zmluvnými stranami, ktoľévypl;iruajú z tejto zmluvy i prostredníctvom e
- mailu. Písomnosťdoručenúpľostredníctvom e _ mailu treba doplniť najneskôľ do tľoch
dní predloŽením originálu spôsobom podľa predchádzajúceho odseku tohto článku.
čl. VIII.

zÁvľnrčNÉUsTANoVENIA

1.

2.
3.
4.

5.

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnénými zástupcami obidvoch
zmluvných stľán a účinnosťdňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle
Prenajímateľa. Zmluvné stľany súhlasia so zverejnením celej Zmluvy. Povinnosť túto
Zmluvu zverejniť vypl;ýva z ustanovenia $ 5a zikona č. 2IIl2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informácirĺm a o Zmene a doplnení niektorych ziíkonov (zákon o slobode
informácií) v platnom zneni.
Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, ľiadia sa nájomné vzťahy účastníkovobčianskym
zákonníkom a slovensk;ýľn právnym poriadkom.
Kzmene dohodnutých ustanovení tejto Zmluvy môŽe dôjsť len po vzájomnej dohode
zmluvných stľán foľmou písomných očíslovaných dodatkov, podpísaných všet(imi
zmluvnými stranami alebo osobou opľávnenou k tomuto úkonu.
Prenajímateľ a Nájomca sa zaväzujúpísomne si oznámiť každúZmenu týkajúcu sa ich
identifikačných údajov (nžnov, sídlo, identifikačné číslo'číslaúčtova pod.) najneskôr
do 10 pľacovných dní odo dňa, kedy táto zmena nastala. Takéto zmeny sa nebudú
povaŽovať zazmeny vyžadujúcesi uzavretie dodatku k tejto Zmluva
Zmluvné strany sa zaväzujú,že si budú poskýovať potrebnú súčinnosťpri plnení
záväzkov ztejto Zmluvy anavzájom sa budú včas infoľmovat'o všetkých skutočnostiach

potrebných pre ich spolupľácu podl'a tejto Zmluvy, najmä vzájomne si oznamovat'všetky
Zmeny a dô|ežité okolnosti.
6

Ak niektoľéustanovenia tejto Zm|uvy nie sú celkom alebo sčasti účinnéalebo neskôr

stľatia účinnosť,nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných

7

8.

ustanovení sa pouŽije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné,sa čo najviac pribliŽuje
zmyslu a účelutejto Zmluvy, pokiaľ pi uzatváraní tejto Zmluvy zmluvné strany túto
otázku bľali do úvahy.
Táto Zm|uva je vypracovaná v štyroch (4) vyhotoveniach, zktoýchNájomca prevezme
dve (2) vyhotovenia a Prenajímateľ prevezme dve (2) vyhotovenia po jej podpise oboma
Zmluvnými stranami.
Neoddeliteľnou súčast'outejto Zmluvy sú:
- Príloha č. 1 _ snímka s presným vyznačenímpľedmetu nájmu

-

9

Príloha č.2 - Fotokópia Poveľenia zo dťla20.|2.202l.
Zmluvné stľany vyhlasujú, že zmluvu si prečítali,súhlasia s jej obsahom' poľozumeli mu,
vyhlasujú, že obsahuje určitý, jasný aztozamiteľný pľejav ich vôle ana znak súhlasu ju
podpisujú.

V Šali,...

lt

t/_

.2021

Za Nájomcu.

Za Prenajímateľa
{.ĺ

ž

*

*

*
.*

konatel'

h

Mgr

Repík

medical, s.ľ.o.

I

Ró beľt
zástupca
mesta Šal'a
na základe Poveľenia zo dňa 20.12.2021

