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Číslo zmluvy: 2íoo79 - 0í/f/sA

NAJOMNA ZMLUVA
uzatvorená podľa $ 663 a nasledovných zákona é' 4011964zb. občianskeho zákonnĺka,

v znenĺ neskorších predpĺsov (ďalej len ,'zmluva")

článok t
Zmluvné strany

1.í Nájomca

í'2 Prenajlmateľ

2.1

3.1

3.2

Názov:

Adresa:

Zastúpené:
Bankové spojenie:

Číslo účtu:

lČo:
DlČ:
lČ DPH:

Registrácia:
Registračné čĺslo:

Názov:

Adresa:
Zastúpené:

Bankové spojenie:
Číslo účtu:

lČo:
DlČ:

lČ opn:
obchodný register:

Regĺstračne číslo:
Technická služba:

Mesto Šaľa
Nám' svätej Trojice 7, 927 01 Šaľa
Mgr. Jozef Belický - primátor mesta

00306't85

202',1024049

FANIT s.r.o.

KÔstková 345/55' 851 10 Bratislava
lng. Anna Csóková - konateľ

TATM BANKA a.s.

sK36 1 100 0000 0026 2575 4936
44399707
2022713781

sK2022713781

okresný súd Bratislava l.

odd: Sro, VloŽka: 55379/8
ČÍslo licencie: PT oo27 02

článok It
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmJuvy je záväzok prenajímateľa prenajať nájomcovi pomernú časť z "kapacity technických prostriedkov SRP''
(dálej len 

"prenaJatá vecJ určených na prenos sĺgnálu z technicky zabezpečeného objektu nájomcu na monitorovací terminál a to
v rozsahu skutočnej technologickej poŽiadavky potrebnej na realizáciu prenosu sĺgnálu aktuálne zvolenou technológiou pripojenia.
Prenos signálu z objektu nájomcu je uskutočňovaný napojením na jednej strane na monitorovací terminál, ktoÚ ie umiesinený u
prevádzkovateľa strediska registrovania poplachov (ďalej len,,SRP! v priestoroch Mestskej PolÍcie (ďalej len "MsF5 v meste Šaľä a
napojením komunikátora zakúpeného nájomcom na druhej strane. Technickú a prevádzkovú realizáciu pripojénia vhodného -
kompatibilného komunikátora si zabezpečuje nájomca na vlastné náklady. Za prenajalú vec bude nájomca platiť'zmluvne dohodnuté
náklady a nájomné.

čIánok ttl
Spósoä a rozsah užívania

Prenajímateľ poskytne nájomcovi prenajatú vec tak' aby ju nájomca mohol riadne vyuŽívať na prenos poplachových informácií z
objektu na SRP.
Nájomca umjestni prostredníctvom montáŽnej organizácie oprávnenej k takejto činnosti prvky poplachového systému na hlásenie
narušenia (ďalej len,,PSÄĺJ, vrátane prípadného umiestnenia technológie podľa poŽiadavie-k bodu 3.í v zmyšle platnej normy v
nehnuteľnosti:

Názov objektu
Adresa objektu
Telefón/fax
Email
Technológia pripojenia
(ďalej len "objeŕŕ').

Budova - býva|á MŠ Palárika
DruŽstevná 3, Šaľa
7707068

GPRS
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4.1

čtánok Iv
Záväzky pren aj ím atel'a

Pľenajĺmatel' sa zaväzuje:
uviesť do' prevádzky prenajatú Vec tak, aby V prípade vyslania správy.-z objektu bol zabezpečený prenos signálu na monitorovacÍ
terminál SRP umiestnený v priestoroch prevádzkovatel'a MsP V meste Šaľa, s ktoým nájomca uzátvorí osooitnú zmluvu na ochranu
objektu.

udrŽiavať prenajatú vec vo funkčnom slave a v prípade poruchy bezodkladne od nahlásenia poruchy zabezpečiť jej odstránenie,
vykonať skúšobnú prevádzku prenajatej veci v trvaní 14 (štrnásť) kalendárnych dní, odo dňa pripojenia k SRP,
vykonať poučenie nájomcu o obsluhe prenosoqtch prostriedkov zabudovaných v objekte,
poskytnút'nájomcovi na požiadanie azaÚhradu, podl'a čl' Vl ods. 6.2, kompletné pÍsomné informácie nie staršie ako za posledné 3
(ŕry' mesiace o čase prijatia signálu z objektu a čase vyslania a príchodu zásahovej skupiny k objektu.
poskytnúť nájomcovi súčinnosť potrebnú k plneniu predmetu zmluvy, vyŽadovanú na základe poŽiadavky MsP, resp.: mesta Šal'a.

čIánok v
Záväzky nájomcu

Nájomca sa zaväzuje :

pri podpise tejto zmĺuvy aj k podpisu zmluvy na ochranu majetku a k jej plneniu s MsP V meste Šaľa,

Y lTysĺe odporúčaní platných noriem a predpisov ísIN EN 50131-1,3,6,5-3, sTN 334590-8) zabezpečiť pred uvedením prostrredkov
PSN do skÚšobnej prevádzky vykonanie r,ný'chodiskovej revízie a vykonávanie periodickej kontroly sýstémú,
zabezpečiť vykonanie pravideln9j revízie prostriedkov PSN v objekte podl'a požiadaviek príslušných noriem o PSN a zabezpečiť
prispôsobenie PSN, pokiaľsa PSN v dÔsledku zmeny normy stane nevyhovujúcou,
zabezpečiť Vykonanie servisu a opráv prostriedkov PSN u servisnej organizácie v termÍne do 24 hodín od zistenia (nahlásenia
noryc|v 9b1lyhou SRP) a V lehote 7 (sedem) kalendárnych dní zabezpečiť odstránenie nedostatkov uvádzaných v správe o revÍzii
zariadenia PSN v objekte a v správe o pripojení PSN k prenosoým prostriedkom SRP,
okamŽite informovať prenajímatel'a o zistených poruchách na zariadení PSN prĺpojenom na prenosové prostriedky SRP a o pouŽití
jednotliuých snímačov PSN v objekte mimo dohodnutý rámec ich uŽívania podl'a výóhodiskovej revíznej správy.
umožniť prenajímatel'ovi preskúšanie funkčnosti prostriedkov PSN pripojených na prenajatÚ vec a ich Íunkčnosť s prenajatou vecou,
ako aj poskylnúť súčinnost'pri tejto činnosti prenajímatel'ovi.

uhradiť prenajímatel'ovi dohodnuté náklady a nájomné podľa Článku Vl tejto zmluvy'
najneskôr ku dňu ukončenia platnosti tejto zmluvy Vrátit'prenajímatelbvi ním poskytnute/dodané prenosové zariadenia a prvky (GSM
SlM kafta, modem, '..), pouŽĺte k zabezpečeniu funkčného prepojenia s SRP.

Článokvt
Náklady a nájomné

a)

b)

c)

d)

e)

f)

5.1

a)

b)

c)

d)

e)

0

s)
h)

6.1

6.7

6.8

Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímatel'ovi vŠetky jednorazové a aktivačné náklady spojené s pripojenÍm/odpojením objektu do/zo
systému sRP prostredníctvom komunikačných sluŽieb subdodáVatel'ov na záklaóe iaŔtĺry vysiaúenej prenájímatel'om. Cenníkjednorazových nákladov je uvedený v nasledujúcej tabul'ke:

Subdodávateľ SluŽba Cena bez DPH Poznámka
Telekom N ad hovor _ P ripojen ie/odpoj enie ( ra n žĺ r AT lJ) 35 EUR Jednorazové
Telekom SlM KÚpa + De/Aktivácia GPRS APN^/PN 35 EUR Jednorazové

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímatel'ovi náklady za poskytnuté kompletné písomné informácie
a čase vyďania zásahovej skupiny k chránenému objektu, pokiaľ si ich nájomca písomne vyŽiadal
eura) bez DPH za jednodenný výpis na základe faktúry Vystavenej prenajímatelbm.
Nájomca sazaväzuje uhradiť-prenajÍmďel'ovi náklady zakaŽdé opätovné odpojenie/pripojenie chráneného objektu podl'a čl. Vlll ods.
8.9 tejto zmluvy vo výške 35.00,- EUR (s/ovom; tridsat'päť eur) bez DPH nä zákiaae faktúry alebo zálohóvej faktúry vystavenej
prenajímatel'om.

FaktúraaĺebozálohováfaktÚravystavenápodl'aods'6.1,6'2a6'3jesplatnádo 14(štrnásť)dníododňadoručenianájomcovi.
V prípade, ak faktúra alebo zálohová faktúra nie je vystavená V zmysle platných právnych predpisov, tejto zmluvy alebo neobsahuje
predpísané náležitosti, má zmluvná slrana - nájomca právo vrátiť ju do teimíňu splätno'sti zmluvne; shane -'prena1ímatel'ovi ňa
prepracovanie. Nový termín splatnosti faktúry začína plynúť dňom doručenia opravenej faktÚry zmluvnej strane - nájomôovi.
Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímatel'ovi všetky pravidelne opakované (mesačné) náklady spojené s vyuŽívaním
komunikačných sluŽieb subdodávatel'ov a to podľa typu technológie pripojenia k SRP' ôenník je uvedený v naileou;ĺce, taóuľke:

o čase prijatĺa signálu z objektu

' vo výške 3'- EUR (slovom: ti

Subdodávateľ sluŽba Cena bez DPH Poznámka
Telekom Nadhovor- telefónna linka' vyhradená sluŽba 4,82 EUR Mesačný paušál
Telekom SIM karta - GPRS Data APNA/PN 8,08 EUR Mesačný paušál

Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajĺmatel'ovi mesačné nájomné za technickú sluŽbu v rozsahu podl'a bodu 2.1 vo rnj'ške 0 EUR
(slovom: Nu/a.) bez DPH.
Nájomné a náklady podl'a bodov 6'6 a 6.7 tohto článku sú pri prvom pripojení splatné do 14 (štrnást) dní od dňa pr|pojenia za každý
pripojený deň v mesiaci aŽ do ukončenia kalendárneho štvrťroku. Po tomto termíne bude splatnosĺpodl'a bodu6.9 alebo 6..ĺ0 tohto
článku.
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-

6.10

6.11

6.9 Mesačné nájomné a náklady spočítané podľa bodov 6.6 a 6.7 tohto článku, ktoých splatnosť je realizovaná v šfuďročných
intervaloch (podľa bodu 6.12 1 !!.: 3x mesačné náklady), sú splatné vŽdy do 5. dňa v ňesiaci zá kalendárny štvrťrok vopied
vcelkovej úhrnnej rnýške 24,24EUR bez DPH na účet prenajÍmatel'a podľa čísla účtu uvedeného vČlánku l. bod 1.1, t.j.: do 5.
januára za l. štvrt'rok, do 5. apríla za |l. štvrťrok, do 5. júla za lll. štvŕrok, do 5. októbra za lV. štvrťrok'
Mesačné nájomné a náklady spočítané podľa bodov 6.6 a 6.7 tohto článku, ktoých splatnosť je realizovaná v mesačných intervaloch
@9!ľ1ay|u 6.12 - tj.: lx mesačné náklady), sú splatné do 5. dňa v mesiaci za kaĺendárny mesiac vopred v celkoveiúhrnnej ýške
8'08 EUR bez DPH na účet prenajÍmateľa podľa čísla účtu uvedeného v Ôánku l.

Zmluvné strany sa dohodli, Že nájomné a náklady podľa čl. Vl tejto zmluvy je moŽné meniť len na základe dohody zmluvných strán
dodatkom k tejto zmluve okrem prípadov kde táto zmluva ustanovuje' že zmena nákladov môŽe byť vykonan'á a; bez dodatku
zmluvy' V prípade, Že sa zmluvné strany nedohodnú na vykonaní úpravy ceny nájomného, je to dôvôd fre výpoveä' tejto zmluvy
oboma zmluvnými stranami podľa článku Vlll tejto zmluvy.
Platby nájomného a nákladov spočílané podľa bodov 6.6 a 6'7 budÚ ľealizované "štvrťročne".
Zmena fakturačnej adresy nájomcu alebo zmena označenia nájomcu sa môŽe uskutočniť aj bez dodatku k zmluve písomným
oznámením nájomcu doručeným prenajĺmateľovi.

Prenajímateľ si vyhradzuje právo zmeniť číslo bankového spojenia formou jednostranného písomného oznámenia doručeného
nájomcovi.

Všetky ceny sú uvádzané bez DPH. K cenám bude pripočÍtaná aktuálne platná DPH.

čtánok vtt
Zmluvná pokuta

Náj9m99.s9 zauäzuje z€platiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3'- EUR bez DPH za kaŽdúvýzvu kúhrade nájomného
podľa čl. Vl v prĺpade, Že nájomca neuhradil nájomné a náklady v termíne splatnosti.

čtánokvtlt
Spoločné ustanovenia

6.12

6.13

6'í4

6'í5

7.1

8.í

8.4

8.5

8.2

8.3

Zmluvné strany sa dohodlĺ, Že nájomca nie je oprávnený dať prenajatú vec do podnájmu, prepoŽičiavať ju a ani inak užívať, neŽ akoje V tejto zmluve dohodnuté.

Zmluvné strany sa dohodli, Že nájomca nie je oprávnený vykonávať nijaké zmeny alebo zásahy do prenajatej Veci.
Zmluvné stl'any sa dohodli vykonať skúšobnú prevádzku z objektu v trvaní 'l4 (štmásť) kalendárnych dní odo dňa pripojenia naprenosové proshiedky SRP. Počas skúšobnej prevádzky môŽu obe zmluvné slrany zmluvil vypovedať.
V dobe vzniku poruch na prostriedkoch PSN v objekte a porúch na spojovacích komunikačných prostriedkoch z objektu na SRP
prenajĺmateľ nezodpovedá za prenos inÍormácii.
Zmluvné strany sa dohodli, Že pĺenajímateľ nezodpove.dá zažiadne škody, ktoré rrzniknú nájomcovi v súvislosti s plnením tejto
zmluvy' ktoré prenajímateľ nezavinil. Prenajímateľ taktigŽ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla'z dÔvodu poruchy na PSN ná;oňäu
alebo za škodu, ktorá bola spôsobená stratou spÔsobilosti, resp. poruchou na prenosovej ceste signálu alebo-prenajatej veci. V
prÍpade takýchto zistení sa neodkladne o tomto zmluvné s_trany havzájom inĺormu;ĺ. eočaš dooy sträty spôsobilo'sti prón4atej veci
(resp': poruchy prenajatej veci), má nájomca nárok na znlŽenié zmluvňej ceny doňodnutej v oooä o.7 @šp.: 6l.9) o äo"ruátnú e".i
sumy.

Nájomca do 3 (troch) dní písomne. oznámi prenajímateľovi všetky funkčné areŽimové zmeny PSN, najmä však zmenu
vy|ozllTievaných osÔb, zmenu.rozsahu PSN, vykonávanie rekonštňkčných prác apod., ako ai'."ný týŕajúce.á ľaun.isubjektiviý nájomcu alebo vlastníctva prvkov PSN pripojených na prenajatú ŕec.
PrenajÍmateľ nie je povinný a ani oprávnený chrániť alebo zabezpečiť ochranu majetku nájomcu ýickou ochranou. Pri poruche
SRP, resp.-prenosovej cesty, je..pľenajĺmatel'povinný Wkonať všetky dostupné róxy na žariadeniach V jeho spráVe a ňajett<u,
smerujúce k obnoveniu Íunkčnosti prenajímanej veci. V prípade zariadéní, ktoié nie súleho majetkom aleuo v;eľló správe, o íomto
vyrozumie subjekt, o ktorého majetok ide, alebo v správe ktorého sa predmetné zariadeňie nachádza (subdodáiatelia,' ...)'
Zmluvné strany sa dohodli, Že v prĺpade neodstránenia_nedostatkov uvádzaných v správe o revĺziĺ zariadenia PSN pripojených naprenosové.prostriedky SRP a v-.správe o pripojení PSN kprenosornim proštriedkoin sRp podľa čl. V ods.5.1 pĺsň.'c;,'aleĺo
neuhradenia nákladov a nájomného v lehote ich splatnosti podľa čl. vi tejio zmluvy môže prenajímateľ oopójiľ prenos infoňácií z
objektu od SRP. Pred odpoje.ním objektu zo SRP oznámĺ túto skutočnosĺ nájomcóvi. oo moméntu óápóiähiä_onjertu prena;ĺmátáľ
nevykonáva prenos informácií a nemá nárok na príslušnú pomernú časť nájomného.
Zmluvné strany sa dohodli, Že .opätovné pripojenie objektu k SRP, po jeho odpojení podľa bodu 8.B tohto článku, umoŽníprenajÍmateľ na základe písomnej Žiadosti nájomcu. Lehoia na podanie žia(ĺosti nájom_cu na znovu pripojenie je do 30 dní odo dňa
odpojenia' pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
Zmluvné strany sa dohodli, Že prekročenie lehoty podľa bodu 8.9 tohto článku má za následok zánik tejto zmluvy.
Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od nadobudnutia jej účinnosti.
Zmluvu je moŽné ukončiť n a základe vzájomnej písomnej dohody oboch zmĺuvných strán alebo odstúpením alebo výpoveďou.
Zmluvné slrany sa dohodli, Že prenajĺmatel'alebo nájomca mÔŽe od tejto zmluvy odstúpiť aj v prÍpadoch:a) poruchy PSN v chránenom objekte
b) poruchy na spojovacej ceste od chráneného objektu k SRP,c) poruchy na samotnom systéme SRP,

pokiaľ uvedené poruchy znemoŽňujú prenos informácií z objektu na SRP opakovane v priebehu 31 (trĺdsa{eden) kalendárnych
dní'

Zmluvné strany sa dohodli, že od zm|uvy môŽe odstúpiť ktorákofuek zmluvná strana V prípade keď zistí, Že druhá zmluvná stranaporušila akúkolVek svoju zmluvnú povĺnnosť alebo záväzok.
Zmluvu môže prenajímateľ vypovedať v prĺpade takých organizačných alebo legislatívnych zmien, koré neumožňujú naďalej plnenie
predmetu zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Že túto zmluvu je oprávnený vypovedať nájomca a prenajímatel'kedykoľvek, aj bez uvedenia dôvodu.

8.6

8.7

8.8

8.9

8.í0
8.'l í
8.12

8.13

8.14

8.í5

8.16
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8.17

8.í8

8.19

8.20

Zmluvné strany si stanovili 31 (idsa{eden) dennú výpovednú lehotu odo dňa doručenia rnýpovede druhej zmluvnej strane. Pre
prípad vypovedania tejto zmluvy podľa bodu 8.í4 alebo 8.15 tohto článku neplatí 31 denná výpovqdná lehota a výpoveď pÔsobí
okamŽitg pri jej doručenÍ.

Doručen-Ím výpovede a uplynutím výpovednej doby táto zmluva zaniká. PrenajÍmateľ má práVo na všetky vynaloŽené náklady a
pomemú časť nájomného do momentu zániku zmluvy. Po zániku zmluvy je prenajÍmateľ povinný vykonať éšté všetro, čo neznésie
odklad' aby nájomca neutrpel ujmu na svojich právach.

Vše1ky ceny podliehajú vývoju inflácie a môŽu byť upravené o sumu oficiálnej miery inflácie vyhlasovanej Štatistick1im úrad SR.
Zmluvné strany sa dohodli' Že nájomné podľa čl. Vl tejto zmluvy je moŽné upraviť aj v prÍpade, ak dôjde k zmene krĺiériÍ pre jeho
stanovenje' k zmene výpočtu alebo k zmene ostatných nákladov potrebných pre v,ýpočet ceny nájomného. Zmena cien môže byť
vykonaná na áklade návrhu prenajĺmateľa prostredníctvom dodatku zmluvy' V prípade, Že zmluvné strany neakceptujú do 31 dnÍ
navrhnuté cenové úpravy, môŽe to byť dÔvod pre v.ýpoveď tejto zmluvy ktoroukofuek zmluvnou stranou'
Bez ohľadu na vyššie uvedené sa platnosť tejto Zmluvy skončí v deň ukončenia platnosli Zmluvy o poskytovanÍ sluŽby ochrany pre
objekt nájomcu uzatvorenej podľa bodu 5.1 ods. a) tejto zmluvy.

čtánok Ix
Záverečné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli' Že zmluvou výslovne neupravené otázky sa spravujú prÍslušnými ustanoveniami občianskeho ákonnĺka.
Zmluvné strany sa dohodli' Že zmluvu moŽno menĺť a dopĺňať iba písomne a to na áklade dohody zmluvných strán, podpísanej
oprávnenými ástupcami oboch zmluvných strán.

Táto zmluva je platná dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami'
Táto zmluva je účinná dňom pripojenia objektu na SRP, tj.: od 1.1.2022
Dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti tejto zmluvy stráca pĺatnosť zmluva č.: 9'l 1 1 34 - 90/2008/Šaľa.
Zmluvné strany prehlasujú, Že sa oboznámili s jej obsahom a súhlasia s nĺm' Súčasne prehlasujú, Že zmluvu uzatvorili na základe
slobodnej vÔle a nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

Zmluvné strany súhlasia so spracovanÍm osobných Údajov uvedených v zmluve za podmienok v zmysle zákona čĺslo 18t2O18 Z' z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov.
Táto zmluva je uzatvorená v 3 exemplároch, z ktorých prenajímateľ dostane 2 exempláre a nájomca 1 exemplár.

V Bľatislave' dňal 1.1.2022 v ..'...........''...........'.'.....'..', dňa:

9.í
9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

*
FANIT s.r.o.

konateľ Mgr.
Šaľa
- primátor

**

@ FANIT B.r.o"
Kôstková 345/5$
8-51 10 Bratlslgy4
lco 41g9e Ísl

* 1
*

NáJomná zmluva stľana 4 z 4


