Nájomná zmluva č. HM/013 - 20171300
uzatvorená podl'a § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka
Zmluvné strany:
Prenajímatel':

Obcliodnémeno: Hydromeliorácie,štátnypodnik

Sídlo:
tčo:

Vrakunská 29,825 63 Bratislava, Slovenská republika
35 860 839
DIč ,, tč opH: 2O2l73O073 l SK2O2173OO73
Obchodn1, register: Okresný súd Bratislava I. odd.: Pš. vl. č.:425lB
Zastťrpenie: Ing, Igor Kálna - riaditel'
Barrkor é spojenie: Slovenská sporitel'ňa. a.s.
IBAN: SKIO 0900 0000 0051 2430 3698
SWIFT: GIBASKBX
ďalej len ako ..prenajímateť"

Nájomca:
obchodné meno: obec Marcelová
Síd1o:

tČo:
DIČ:

Zastúpenie:
Kontakt:

Bankové spojenie:

Obecný úrad, Námestie Slobody l 199, 946 32 Marcelová,
Slovenská republika
00 306 550
2021046687
Ervitl Varga - starosta
0917 tt|1 157 / starosta@marcelova.sk
Všeobecrlá úverová banka, a.s.
IBAN: SK83 0200 0000 000022729142

SWIFT: SUBASKBX

ďalej len ako ,,nájomca"
uzatvárajú po vzájomnej dohode podfa § 663 anasl. zákč.4011964 Zb. Občiansky zákonník
(ďalej len ,,Zákon") túto nájonrnú zmluvu (d'alej len ,,Zmlttva):

čt. t.
Predmet zmluvy

1,

Prenajímatel'má vzmysle zák. č. 11111990 Z,b. oštátnom podniku, ako správca,
s majetkorn Slovenskej republiky. ktorým sťr vodné stavby
odvodňovacie kanále, nachádzajúce sa v katastrálnom území:Chotín, Iža, Krátke Kesy,

právo hospodárenia
Marcelová:

Evidenčnéčíslo
5204l75 00l

Názov kanála
Názov stavby
celková oízt<a
Kanál Szedmaróc OP Szedmaróc - Marcelová
3,780 km
5204 222 00l
Kanál Búdósér OP Búdósér - Marcelová
5,400 km
(ďalej len,,odvodňovacie kanále").
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2.

Predmetom te,ito Zmiuvy je čast' kanála: ,,Kanál Szedmaróc" v dÍžke2,420 km
v staničeníod km 0.000 po km 2,420 celkovej aÍZky tohto kanála a čast' kanála: ,,Kanál
Búdósér" v díZke 4.]80 km v staničeníod km 0,000 po km 4,280 celkovej aizUy tohto kanála,
vrátane pozemkov C KN parc. č. 7646,7659 v k.i.Iža zapísaných na LV č.3075, na ktorých
je čast'tohto kanála situovaná, (d'alej len ,,predmet nájmu"), ktoré prenajímatef prenecháva do
užívantanájomcovi a nájomca ich do užívaniapreberá.
3. Predmeton tejto Zmluvy nie sú pozemky, na ktorých je predmet nájmu situovaný,
okrem pozemkov uvedených v ods. 2) tohto článku Zmluvy.
4, Situácia unriestnenie predmetu nájmu je neoddelitel'nou Prílohou č. 1) k te.ito Zmluve.

čt. II.
účelnálmu

1. Znrlttva sa uzatvára za účelomrealízácie činnostíavykonávania prác pocll'a Čt.V.;
tejto Znrlr-rr,1 s ciel'om zabezpečenia funkčnosti predmetu nájmu, ktoré bude vykonávat'
nájomca 1,o sl,ojej réžiia na svoje náklady.
2. O prevzatí a odovzdaní predmetu nájmu zmluvné strany písomne vyhotovia preberací
a odovzdávajúci protokol, ktorý bude obsahovat' opis stavu predmetu nájmu v čase jeho
odovzdávania a preberania, a ktorý je neoddelitel'nou súčast'outejto Zmluvy. Tento protokol
bude zmluvnými stranami vyhotovený pri začiatku a pri ukončení platnosti tejto Zmluvy.
čt. Itt.
Doba nájmu
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitús platnost'ou od jej podpisu oboma zmluvnými stranami
aúčinnost'oupodl'a §a7a) Zákona, t. j. dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, ktoré
vykoná prenajímatel'podl'a Čt. VII. ods, 2) tejto Zmluvy.

čt. tv.

VýŠka,splatnost'a spósob platenia nájomného a uhrádzanie faktúr

l.

Zmluvné strany sa dohodli anájomca sa zavázuje platit' prenajímatel'ovi ročné
nájomné vo výške l0,- € za predmet nájmu podťa Čt. t.; ods.2) tejto Zmluvy (slovom: desat'
Eur) bez dane z pridanej hodnoty (d'alej len ,,DPH") ročrre. Prenajímatef bude k nájomnému
fakturovat'DPH podl'a platnej právnej úpravy v čase plnenia.
2. Výška nájomného je zmluvnými stranami dohodrrutá v zmysle zák. č. 1811996 Z. z.
o cenách, so zretel'om na rozsah povinností, ktoré je nájomca povinný na základe tejto
Zmllxy plnit',
3. Nájomné je splatné za kalendárny rok vopred na zák|ade faktúry vystavenej
prenajímatel'om s dohodnutou 14. dennou lehotou splatnosti. Prenajímateť vystaví faktúru
najneskór do konca januára príslušnéhokalendárneho roku, za ktorý má nájomca nájomné
uhradit', Nájomca bude nájomné uhrádzat' bezhotovostným bankovým prevodom na účet
prenajímatel'a ako je uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade, že sa zmluva uzatyára
v priebehu kalendárneho roku, vystaví prenajímatel' faktúru do konca prvého kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po mesiaci od nadobudnutia účinnostiZm|llvy vo výške
zodpovedajúcej alikvotnej časti zostávajúcej do konca kalendárneho roka.
4. Zmluvné strany dohodli pre prípad omeškania nájomcu s platením nájomného úroky
z omeškania vo výške 0,030^ z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
5. Ak počas trvania nájomného vzt'ahu daného tor"rto Zmluvou dójde k rastu inflácie
prenajímatel' má právo i bez súhlastr nájomcu zlryšit' nájomné o sumu zodpovedajúcu miere
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rastu inflácie Podl'a oticiálnych údajov Národnej banky Slovenska
a to od prvého dňa mesiaca
nasledujúceho po jej closiahnutí.

čt. v.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1, Nájomca je Povinný azavázuje sa na vlastné náklady vykonávat' činnosti apráce
sPoČÍvajúcev ÚdrŽbe predmetu nájmu. t. j. v činnostiac-h á prácach potrebnýcň
na
zabezPeČenie. zachovanie a obnovu funkčnosti predmetu nájmu, piieotaizbou piedmetu
nájmu Sa rozumie najmá: odstraňovanie porastov, nánosov a naplavenín, nežiaducich
predmetoY a rreČistót z prietoČnéhoprofilu predmetu nájmu a následný
odvoz a likvidácia

vyt'aženej hmotl, a odpadového materiálu.
Nájomca je Povinný v dostatoČnom predstihu pred začaíímčinností
aprácpodl'a tejto Zmluvy
PÍsomne oznámit' prenajímatel'ovi termín začiatku ich realizácie, ich rórsah a spósob iclr
vYkonár"ania. Nájomca je oprávnený začat's vykonávanín činnostíaprác podl'a
tejto Zmluvy
aŽ Po PÍsomnom súhlase prenajímatel'a oich rozsahu aspósobe'realizácie asúčasnejé
Povinný riadit' sa Pokynmi prenajímatel'a vpriebehu ich vykonávania. Písomný súhlás
Prenajímatel'a bude vykonaný v stavebnom denníku, ktorý je nájomca povinný viest,
o všetkých činrrostiach vykonávaných na predmete nájmu.
Ak Prenajínratel'urČÍnájomcovi termín, rozsah a spósob vykonania činnostíaprác podl'a tejto
ZmluvY je nájomca povinný takto prenajímatel'om stanovené podmienky dodržat, ak sa
zmluvné StranY nedohodnťr inak, V prípade nedodržania stanovených alóbo dolrodnutých
Podmienok je nájomca povinný zaplatit'prenajímatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- €
a Prenajímatel' je oPrávnený potrebné činnosti a práce vykonat'nu nákludy
nájomcu.
2, Nájomca nesmie na predmete nájmu vykonávat' alebo reali zovaí] stavebné alebo
akékol'vek iné ÚPravy alebo vykonávat' alebo reali zoyaf akékol'vek zásahy do konštrukcie
Predmetu nájmu, bez predchádzajúceho predloženia projektovej dokumentácie
Prenajímatel'ovi, priČom realizovat' predmetné stavebné alebo iné úpiavy je nájomca
oPrávnený aŽ Po PÍsomnom súhlase prenajímatel'a s predloženou projektovou áokumentáciou
a realizáciou týchto úprav.
3. Nájomca je povinný vykonávat' činnosti a práce podl'a tejto Zmluvy tak, aby neprišlo
k poškodeniu nivelety dna, profilu, brehovéhoI opevnenia, alebo k inému poškodeniu
predmetu nájmu.
V PríPade PoŠkodenia predmetu nájnru realizáciou činnostía prác podfa tejto Zmluvy alebo
Činnost'ou sPojenou s užívanímpredmetu nájmu alebo akoukol,vek inou ivojou činnost,ou
alebo neČinnost'ou, je nájomca povinný vykonat' nápravné opatrenia a vzniknuté poškodenia
a ŠkodY odstránit' na vlastné náklady a predmet nájmu uviesti do stavu podl,a projóktovaných
parametrov predmetu nájmu.
Ak nájomca bez zbytočnéhoodkladu neodstráni poškodenie predmetu nájmu, ktoré svojou
Činnost'ou Prí realizácii prác podl'a tejto Zmluvy spósobilje povinný zaplaút, prenajímatelbvi
zmluvnú Pokutu vo výške 1.000,- € aprenajímatel' je oprávneny na3omcom spósobené
poškodenia odstránit' na náklady nájomcu.
4. Nájomca sám a v plnom rozsahu zodpovedá za škody, ktoré pri realizácii činností
aPrác Podl'a tejto Zmluvy, alebo v súvisiosti s ich vykonávaním alebo ich nevykonaním,
alebo akoukol'vek inou Činnost'ou pri užívani predmetu nájmu, spósobí prenajímate1,ovi alebo
ďalším iným osobám.

5.

Nájomca

je Povinný

azavázuje sa dodržiavat' všetky všeobecne závázné právne
PredPisY uPravujúce bezpečnost'a ochranu zdravia pri práci, ochranu pred požiarmi, oóhranu
Životného Prostredia ako aj ostatné všeobecne záváŽné právne p..apirý súvisiace sjeho
Činnost'ott a uŽÍvanímpredmetu náJnru a sám zodpovedá,u skody ,po.oŮ.ne ich
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6,

Nájonrca nie ie oprávnený predmet nájmu, alebo jeho čast', prenechat'do akejkofvek
formy užívaniaakejkoI'l,ek inej osobe.
7 .
Nájomca je povinný užívat'predmet nájmu v súlade so zák. ě. 7l20l0 Z. z, o ochrane
pred povodňami, r, súlade so zák. č.36412004 Z. z, o vodách.
8. Nájomca je povinný na požiadanie umožnit' prenajímatefovi vykonat' kontrolu
predmetu nájrntl ako aj kontrolu dodržiavania podmienok tejto Zmlwy.
9. Pri skor-rčeníplatnosti tejto Zmluvy, najneskór v deň ukončenia jej platnosti, alebo do
30 dní od ukončenia platnosti tejto Zmluvy v prípade jej ukončenia podťa Čt. Vt. ods. 3), je
nájomca porinnÝ na vlastné náklady avo vlastnej réžiíodstránit'zpredmetu nájmu všetky
stavb1,. star ebné alebo iné úpravy, ktoré na predmete nájmu v súvislosti s touto Zmluvou
zreaIizoya| ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, pričom i na túto činnost'nájomcu
sa primerane vzt'ahujú ustanovenia tohto článku Zmluvy, ktoré upravujú stavebnú alebo
obdobnú čir-inost' náiomcu.
V prípade nedodržania termínu podl'a tohto odsekr.r je ná.iomca povinný zap|aíít'
prenajínratel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- € aprenajímatel' je oprávnený odstránit'
predmetné stavb\,. stavebné alebo iné úpravy na náklady nájomcu, ktorý je povinný
a zavázqe sa tieto náklady uhradit' prenajímatefovi v plnej ich výške.
10. Po skončenízmluvného vzt'ahu nájomca nemá právo a nie je oprávnený požadovat' od
prenajímatel'a protihodnotu toho, o čo sa zvýšila hodnota predmetu nájmu a nájomca nemá
právo a nie je oprávnerrý požadovat'od prenajímatel'a žiadnu kompenzáciu alebo protihodnotu
ani inak definované flnarrčnéprostriedky ako náhradu za realizované stavby, stavebné alebo
iné úpravy, alebo vykonané činnosti a práce v súvislosti s užívanímpredmetu nájmu podl'a
tejto Zmluvy a to ani v prípade ak sa zmluvné strany dohodnú, že nájomca nie je povinný
stavby, stavebná alebo iné úpravy odstránit'podfa ods. 9) tohto článku Zmluvy.
11. Prenajímatel' upozorňuje nájomcu anájomca berie na vedomie, že pozemky, na
ktorých je predmet nájmu situovaný, okrem pozemkov uvedených v Čt, t. ods. 2) tejto
Zmlwy, nie sú vo vlastníctve ani v správe prenajímatel'a,
Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečií'si od vlastníkov pozemkov pod
predmetom nájmu povolenie vstllpu na tie pozemky kde bude nájomca práce a činnosti podl'a
tejto Zmluvy realizov at' .
12. Zmluvné strany sa zavázulúbez zbyločnéhoodkladu oznámit' druhej zmluvnej strane
všetky skutočnosti, ktoré móžu mat' vplyv alebo dosah na formálnu alebo obsahovú stránku
tejto Zmluvy.

čt. vt.

Skončenie platnosti zmluvy

1.

Platnost' tejto Zmluvy móžu zmluvné strany ukončit' písomnou dohodou zmluvných
strán, alebo písomnou výpoveďou nájomcu podl'a ods. 2) tohto článku Zmluvy, alebo
písomnou výpoved'ou prenajímatefa podfa ods. 3) alebo ods. 4) tohto článku Zmluvy
2. Nájomca móže ukončit' platnost' tejto Zmlwy výpoved'ou. ktorá musí byť
prenajímatel'ovi doručená v písomnej forme s uvedením jej dóvodu. Výpovedná lehota sa
dohodou zmluvných strán stanovuje na jeden mesiac azačínaplynút'od prvého dňa mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoved' doručená prenajímatefovi.
3. Prenajímatel' móže vypovedat' túto Zmluvu s okamžitou platnost'ou, t. j. dňom
doručenia výpovede nájomcovi, ak je nájomca v omeškanís platením nájomného dlhšie ako
dva mesiace po lehote splatnosti čo i len jednej prenajímatel'om vystavenej faktúry.
4. Prenajímatel' móže ukončit'platnost'tejto Zmluvy písomnou výpoveďou ak nájomca
uživa predmet nájmu vrozpore s jeho určenímalebo ťrčelom tejto Zmluvy. alebo takým
spósobom, že na predmete nájmu vznikla škoda alebo vznik škody hrozí, alebo_ak násom;a
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závaŽným spósoborn porušípovinnosti podl'a tejto Zmluvy, alebo ak nájomca užívapredmet
nájmu V rozpore s prár,nymi predpismi alebo dobrými mravmi a nájomca uvedený stav alebo
uvedené poruŠenie Zmluvy alebo právnych predpisov neodstráni ani na základe výzvy
Prenajímatefa, ktorý mu na odstránenie závadového stavu poskytol lehotu nie kratšiu ako 30
dnÍ. Výpovedná lehota sa dohodou zmluvných strán stanovuje na jeden mesiac azačina
Plynút' od prr'ého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy bola písomná výpoved'
doručená nájonlcovi.
5. Pri ukončeníplatnosti tejto Zmluvy je nájomca povinný odovzdat' predmet nájmu
prenajímatel'ori najneskór vposledný deň platnosti tejto Zmluvy, alebo do 30 dní po
ukonČeníplatnosti tejto Zmluvy podl'a ods. 3) tohto článku. Ak sa zavinením nájomcu
odovzdanie a prevzatie predmetu nájmu neuskutoční v takto zmluvnými stranami
dohodnutom termíne je nájomca povinný zaplatiť prenajímatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške
1.000,- €, pričom náhrada škody prípadne vzniknutej prenajímatel'ovi ztohto dóvodu nie je
zmluvnou poktttor-r dotknutá.

čl. vtt.

záverečnéustanovenia

l.

PÍsomnosti podl'a tejto Zmluvy alebo so zmluvou súvisiace sa doručujúmedzi
zmluvnými stranami osobne, kuriérom, alebo poštou. Za deň doručenia písomností sa
povaŽuje deň, ked1' adresát prevezme písomnost', Za deň doručerria písomností sa považuje aj
deň, kedy adresát odnietne písomnost' prevziat'. V prípade ak si adresát neprevezme
písomnost' v úložnejdobe na pošte, za deí doručenia sa považuje posledný deň úložnejdoby
na poŠte. V prípade ak sa písomnost' vráti odosielatel'ovi s označením pošty ,,adresát
neznámy", alebo ,,adresát sa odst'ahoval", alebo s inou poznámkou podobného významu, za
deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielatel'ovi.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že súhlasia s tým, aby Zmluva a jej zmeny a dodatky boli
zverejnené v rozsahu ako boli uzatvorené a v súlade so všeobecne záváznými právnymi
predpismi. Zmluvné stany výslovne súhlasia so zverejnením Zmluvy v jej plnom rozsahu
vrátane prÍloh a dodatkov v centrálnon-r registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
3. Akékol'vek zmeny a dodatky k tejto Zmluve sú pre zmluvné strany len vtedy závázné
ak boli vyhotovené v písomnej forme a podpísané oboma zmluvnými stranami.
4. Práva apovinnosti pre zmluvné strany ztejto Zmluvy vyplývajúce prechádzajú na
právnych nástupcov zmluvných strán.
5. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie súr v tejto Zmluve upravené sa riadia
Zákonom a ostatnými všeobecne záváznými právnymi predpismi.
6, Učastnícitejto Zmluvy po oboznámení sa s jej obsahom prehlasujú, že je prejavom ich
slobodnej vóle, túto schval'ujú anaznak súhlasu ju podpisujú.
7. Táto Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých tri obdržíprenajímateť
a dve nájomca.

V Bratislave,

dňa i i s-

: - lr'y

V Marcelovej. dňa 16, 05 ?tlli
\

/
za prenají/natel'a

Hydromeli/rácie, š.p.
Ing. Igďr Kálna
riaditel'
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obec Marcelová
Ervin Varga
starosta
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