Zmluva

uzatvorentí potll'a ustanovení zúkona č. I I6/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových

priestorovvzneníneskoršíchpredpisova§43,§5l,§588,§663až§720Občianskeho
zúklnníka

čl. t.
Zmluvné strany

l.

Marcelová
Námestie slobody 1199.946 32 Marcelová
Ervin Varga - starosta obce
00306550
202|046687
Všeobecná úverová banka, a.s. pob, Komárno
22729142l0200
SK83 0200 0000 0000 2272 9142
( d'alei len ,,prenajímatel"')

Obec:

Sídlo:
Zastúpený:

lČo:

DIČ:
Bankové spojenie:

čísloúčtu:
IBAN
:

2.

Obchodné rneno:

.lt:,.eln.ejeye.|..9,

Sídlo:
tČO:

Y*tp.elp.y1,.

|,9,........,

P !s,,.|.qy+.

i.l

?.,.

2.

+§

.1?........ ..

9.9.919.99,9..

2120430356

DlČ:
(DRČ pre DPH):
Zastúpený:

.v9.r,

VUB

Bankové spo.ienie:

i9.19|.9?jp.9!,.[l9.1.P3l.q.gaj!.9!9.y?.

SK47 0200 0000 0037 8235 3954

čísloúčtu:

(d'ale.i len,,nájomca")

čl. tI.
Predmet nájmu
1.

2.

LV č.2856 kat. Územia
na parc. registra..C"
139611lA
Po|yfunkčný dom ,. so súpisným číslom

Prenajímatel' je výlučným vlastníkom nehnuteťností zapisaných na

Marcelová
513154

,,

.

Č.

Prenajímatel' prenecháva nájomcovi do užívaniačast' nebytových priestorov
nachádzajúcich sa v budove ,, Polyfunkčný dom .. na adrese Námestie slobody l396/llA,
Marcelová a to
nájomné za rok
plocha
sadzba €lm?
Miestnosť
3,I2 m2
Zádverie
:

Miestnosť
Umyváreň
Laboratórium
Chodba
Sklad liekov
Sklad
Oficina

Soc.

SPOLU

:

3,45 m2
4,0O m2
11,00 m2
16,90 m2
-],2O
m2
13,30 m2
47,40 m2
106,37 m2

čl. ttI.
účelne3mu
l. Nájomca bude užívaťpredmet nájmu

na

zriadenie lekárne.

2.

Nájomca sa zavázuje prenajaté nebytové priestory užívat'výlučne na dohodnutý ÚČel.

3,

K zmene účelunájmu bude potrebný písomný súhlas prenajímatel'a.

4,

Prenajímatel' i nájomca potvrdzu.iú, že predmet náimu bol odovzdaný v takom
technicko-stavebnom stave s ktorýrn bol nájomca oboznámený pred podpisom tejto
zmluvy. Na zabezpečenie účelunájmu je nevyhnutná rekonštrukcia objektu. V prípade
ak nedójde zo strany prenajímatel'a k udeleniu súhlasu na rekonŠtrukČnePráce,
nenaplní sa účelzmluvy.

čt. ry.
Doba nájmu

l. Táto zmluva sa uzatvára na dobu irrčitú.tj. na dobu 5 rokov od podpísania tejto
zmluvy. Ak nájomcaužíva priestory aj po skončenínájmu - spísomným súhlasom
prenajímatel'a- má sazato,že satáto zmluva obnovuie zatých istých Podmienok, za
akých bola dojednaná póvodne.

čt. v.
Práva a povinnosti prenajímatel'a

l. prenajímatel' je povinný odovzdať predmet nájmu nájomcovi ku dňu podpísania tejto
zmluvy, a to v stave, v akom sa predmet nájrnu nachádzal v čase podpisu tejto zmluvy.

2.

Prenajímatel' sa zavázuje zabezpečiťnáiomcovi riadny a nerušený výkon jeho
nájomného práva tak, aby bolo možnédosiahnuť účeltejto zmluvy.

3.

Prenajímatel'. resp. ním poverená osoba je oprávnený kedykol'vek za prítomnosti
zástupcu a so súhlasom nájomcu vstúpiť do predmetu náimu za Účelom kontroly

dodržiavania podmienok tejto zmluvy, príp. vykonávania opráv, údržby.Vo
výnimočných a odóvodnených prípadoch ( napr. havária^ požiar atd'.) je oprávnený
zástupca prenajímatel'a vstúpiťdo predmetu nájmu i bez prítomnosti zástuPcu
nájomcu, resp. bez súhlasu ná.iomcu, vykonať nevyhnutné opatrenia a následne o
tomto bezodkladne informovať zástupcu nájomcu, resp. nájomcu.

4.

Prenajímatel' umožní nájomcovi v prenajatých priestoroch inštalovanie telefónnYch
liniek a umiestnenie vlastnej reklamy podl'a písomnej dohody obcou Marcelová .

Cl. Vl.
nájomcu
povinnosti
Práva a

l. Nájomca je oprávnený užívaťpredmet nájmu v rozsahu stanovenom touto zmluvou

po

celú dobu nájmu.

Nájomca je povinný zaplaíiťprenajímatel'ovi cenu nájmu,

2,

ma.ietku
Nájomca je povinný počínaťsi tak, aby nedoch ádza|o ku škodárn. ohrozeniu
výkon
prenajimaieru. Na;o-. a sa zavázu1" ,držuťsa konania, ktorým by mohol rušiť
sa
ktorej
v
nehnutel'nosti,
v
užiuu.í"h, nájomných alebo vlastŇckych práv iných osób
nachádza pred

m

et

n áj

m u.

4.

odkladu
Nájomca .ie povinný písomne oznámiť prenajímatel'ovi bez zbytoěného
lnak
poirebu opráv, ktoré je povinný tento zabézpečťa umožniť mu ich prevedenie,
zodpovedá za vzniknutú škodu.

5.

s obvyklým
Nájomca sa zavázttje zabezpečiť bežnédrobné opravy, údržbu,súvisiace
udržiavanímna svoje náklady.

6.

budovy
Nájomca je oprávnen ý užívaťspoločnépriestory. prístupovécesty a chodníky
na Námestie slobody , Marcelová.

7.

Nájomca sa zavázuje udržiavaťporiadok a čistotu nebytových priestorov azabezPeČiť
upratovan ie nebltových priestorov.

zákonasNR č. 3l4lz00l Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení vykonávacích
predpisov sa nájomca zavázuje prevádzať kontrolu stavu prenajatých nebytových
priestorov z hl'adiska protipožiarnej prevencie,

8. V zmysle

9.

požiarnej
Na výkon preventívnej protipožiarnej ochrany nájomca ustanovuje technika
ochrany na vlastné náklady,

l0.Revízie astarostlivosť ovyhradené technické zariadenia azaúadenia na požiarnu
podl'a platných
ochranu, ako aj odstraňovanie závad zabezpečuje a vykonáva nájomca

po skončenínájmu je ná.iomca
právnych prediisov a STN v stanovených lehotách.

o vyhradených technických zariadeniach
preberacom
azariadeniach na požiarnu ochraňu prena.iímate1,ovi pri odovzdávacom a

povinn;1 odovzdať revízne správy
konaní po skončenínájmu.

l l.

12.

zavázuje umožniťprístup prenajímatel'ovi na jeho požiadanie do
jednotlivých miestnoití predmetu nájmu'za účelomkontroly predmetu nájmu ako aj
na
v prípade havárie alebo ioruchy na těchnickom zariadení domu, na čas nevyhnutný
jej odstránenie.

Nájomca

sa

Nájomca po celú dobu nájomného vzťahu nie je oprávnený prenechať nebytový
iné
priestor alebo jeno časťdo podnájmu azavázu.ie sa nezriad'ovať k predmetu nájmu
práva v prospech tretích osób.

l3. Nájomca si zabezpečína svoje náklady v súlade s príslušnýmiustanoveniami
Zákonníka práce, zákona č. 12412006 Z. z. o bezpečnosti o ochrane zdravia pri práci
v znení neskorších predpisov a ich vykonávacích predpisov školenia o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci, ako aj dodržiavanie ostatných povinností podl'a citovaných
predpisov.

l4. Nájomca je povinný informovať bezodkladne, najneskór v lehote 8 dní, prenajímatel'a
o dóležitých zmenách údajov ná.iomcu ( napr. názov, právna íbrma. sídlo, konatel'stvo,
registrácie platitel'a DPH, bankové spojenie). ako aj o vstupe do likvidácie, vyhlásení
konkurzu na majetok nájomcu, o rozdelení BSM, nariadení exekúcie na majetok
nájomcu. Inak bude prenajímate|' pri doručovanípísomnostía iných úkonov vychádzať
z údajov uvedených v tejto zmluve.
15.

Po skončenínájmu je nájomca povinný do 3 dní odo dňa skončenia nájmu vypratať
a odovzdať kl'účeod predmetu nájmu prenajímatel'ovi. O odovzdaní predmetu nájmu
spíšu strany písomný protokol, v ktorom uvedú skutočnosti týkajúce sa stavu predmetu
nájmu v čase.ieho odovzdávania.

l6.

Ak

nájomca neodovzdá predmet nájmu v zmysle predchádzajúceho ustanovenia, je
prenajímatel' oprávnený vstúpiťdo predmetu nájmu len na základe súdneho príkazu,
alebo v prípade havarijného stavu, Za škodu vzniknutú ako dósledok nesplnenia si
povinnosti odovzdat' predmet ná.imu riadne a včas zodpovedá nájomca.

čt. vtt.
Zodpovednosť za škodu

l.

Nájomca je povinný zabezpečiť predmet nájmu pred vznikom škody. Zmluvné strany

sa dohodli, že poistenie predmetu nájmu zabezpečí ku dňu podpisu tejto zmluvy
prena.iímatel' Prípadnéplnenie z poistnej zmluvy sa použije iba na odstránenie
dósledkov poistne.i udalosti.

2.

Nájomca je povinný do 3 dní oznámiť prenajímatel'ovi vznik škody na predmete
nájmu, vrátane poistnej udalosti.

a

Nájomca zodpovedá za škody" ktoré spósobil na predmete nájmu on alebo osoby,
ktoré zamestnáva, ako i osoby, ktorým predmet nájmu sprístupní. Nezodpovedá však

J.

za náhodu.
4.

Nájomca je povinný odstrániť škody, ktoré vznikli jeho zavinením, zavinením osób,
ktoré zamestnáva. alebo ktorým predmet nájmu sprístupnil. Inak je prenajímatel'
oprávnený po predchádzajúcom upozornení škodu odstrániť a požadovať od nájomcu
úhradu s tým spojených nákladov. Uhrada nákladov spojených s odstránením
vzniknutej škody nezbavuje nájomcu povinnosti platiť nájomné.

čt. vtlt,

l.

Stavebné a iné úpraly
vykonávať
písomného.súhlasuprenajímatel,a
Nájomca nesmie bez predchád.zajúceho
t"ň;;;;y Ňalého charakteru, a to predovšetkým
na predmet" na;*"u .tiu.une ut.uo
podstatne
ur.ňiňltoni,pej podstaty stavby, Zmeny
Zmeny zasahujúcJ áo ,tuu"un"j
elektrického,
i"št;lá;i; ;ariadáni, aká i zásahr do
meniace predmet nájmu, pevlé
piv"""erlá, vodovodného a iného vedenia,

}ť;Jffi:,

o:

je

oprávnený nyko11|,^::O"ťJ::O,,u^.::P"T",;Ť il.,"?,"Juoi:3,
adY
jjX:iryffib:i__

i:*t;
ffiT§:í?Hřilrr';re*onsrukčné

Nájomca

2.

a

nájor
práce nie sú započítatel,nés ;'{:T:ňlkl

"Y;:§X.,;:,

3.Investíciearekonštrukčnéprácenapredmetenájmupoukončenínájomnejdobysa
stanú vlastníctvom obce Marcelová,

4.

nad rámec zoznam|J spísaného
a používaťelektrospotrebiče
Nájomca móže osadzovať
'"n.rgi..
"áooauu,.r,ó*
s písomným súhlasom

so

zmluvným
"r.r.irffi
'en
prenajímatel"aatozdóvoduochranyelektrickejenergiepredpreťažením.

dňu
5.AksazmluvnéStranynedohodnúinak.jenájomcapovinnýodovzdat.poskončení
u ukorn- ,u nachádza ku
;i;;;,
predmet
prenalímatel,ovi
nájmu
"il.i,;
opotrebenie,
oáourOuniu, s ohl'adom na bežné

6'Predchádzajúcipísomnýsúhlas.prenajímate[asa'v.yžadujeipreumiestnenie
mimo priečelia budovy,
zariadenia.
reklamného alebo inlormačného

7.

predmet nájmu zabudovaním

zabezpeé\ť
_
V prípade, ak nájomca . ,h:,
vyziaáať
je
p";i^;,,i
záriadenia,
zabezpečovacieho

si

vopred písomný súhlas

prenajímatel'a,

čt. tx
Riešenie sporov

l.

ktoré vzniknú medzi nimi
zavázujú, že akékol'vek spory,
požiadať
dot óaou, až potom móžu
ztéjto zmluvy, budú najprv riešiť

Zmluvné strany

""vórl,"";n
priituEný orgán

sa

o rozhodnutie,

čt. x.
Cena nájmu
1.Výška nájomného u nebytového priestoru na základe obchodnej verejnej sút'aže
vyhlásenej nazáklade uznesenia Obecného zastupitel'stva v Marcelovej č. 20912017lB
anazáklade výsledkov obchodnej verejnej sút'ažeschválené uznesením Obecného
zastupitel'stva v Marcelovej č. 21612017 zo dňa 25.5.2017 je
Celková výška ročnéhonájomného je 20 795,34 EUR.
slovom : dvadsat'tisícsedemstodevát'desiatpát'eur a tridsat'štyri eurocentov .
:

Nájomné je splatné štvrt'ročne,do 5. dňa nasledujúceho štvrt'roka prevodomna účet
prenajímatel'a .
3. Nájomné zapredmet nájmu zahiňa nájom zauživanie predmetu nájmu.

2.

4. Pred podpisom zmlur.y o nájme, nájomca v|oži na účetprenajímatel'a zábezpekuvo

výške trojmesačnéhonájomného, ktorá sa použije v prípade neuhradenia nájmu
v stanovenom termíne

Ak po dobu platnosti zmluvy dójde

k odóvodnenému nárastu ekonomických nákladov
je
prenajímatef oprávnený upravit' výšku nájmu
predmetu
vzt'ahujúcich sa k
1ájmu,
v súlade s týmto nárastom. Uprava výšky nájomného sa uskutočníjednostranným
oznámenim nájomcovi zo strany prenajímatela, ktorý je povinný na žiadost' nájomcu mu
zvýšenie nákladov prelkázaí' .

Pre prípad zaistenia úhrady pred omeškanímnájomcavloží do depozitu u prenajímatel'a
lrnančnéprostriedky - kauciu vo výške 3- mesačnéhonájomného. Uvedená kaucia
zabezpečuie splnenie závázkov zo strany nájomcu po uvedenú dobu. Kaucia bude
uhradená pri podpise tejto nájomnej zmluvy.

čt. xI.
Skončenie nájmu

l.

Nájom nebýového priestoru zanlká

a) uplynutím dohodnutej doby nájmu podťa čl. IV bod 1.
b) výpoveďou prenajímatela, pokiať nájomca porušuje body 3, 9, lI,72, |3 a

c)

článku VI. zmluvy a článok VIII. zmluvy
výpoveďou nájomcu, pokial'prenajímatel'porušuje bod 1 V. zmluvy,

d) smrt'ou nájomcu, ak dedičia do 30 dní od smrti nájomcu

14

neoznámia

prenaj ímatel'ovi svoj zál|em pokračovat' v nájme

2.

Prenajímatel'móže zmluvu vypovedat'i v prípade, ak
a) nájomca uživa predmet nájmu v rozpore s touto zmluvou,
b) nájomca je viac ako 3 mesiacov v omeškaní s platením ceny nájmu a služieb,
c) nájomca, alebo osoby, ktorým umožnil prístup k predmetu nájmu napriek
písomnému upozorneniu zo strany prenajímatefa porušujú poriadok, alebo kfud
v prenajatom priestore a okolí,
d) došlo k rozhodnutiu o odstránení stavby, v ktorej sa nachádza predmet nájmu,
alebo k zmene stavby brániacej ďalšiemu užívaniupredmetu nájmu nájomcom

e) ak nájomca stratí spósobilosť vykonávať činnosť,na výkon ktorej si

predmet

nájmu prenajal

3.

Výpovedná lehota.ie rovnaká pre obidve strany ačiní3 mesiace. Výpovedná lehota
začínaplynúťod prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom bola písomná výpoved' doručená druhej strane.

4.

Táto nájomná zmluva zaniká i na základe dohody zmluvných strán.

5, V prípade porušenia článku llI.

bod 2,3 a 4 tejto zmluvy si prenajímatel'vyhradzuje
právo od zmluvy .iednostranne odstúpit' a to po predchádzajúce.i písomnej výzve na
odstránenie nedostatkov. V tomto prípade nemá ná.iomca právo na úhradu nákladov
spojených s technickým zhodnotením a rekonštrukciou nehnutel'ností, Odstúpenie .ie
účinnédňom doručenia prenajímatel'ovi,

čl. xtt.
Spoločnéustanovenia

1, Zmluvné strany sa zavázu.iú vysporiadat' vzá.iomné závázky vyplýva.iúce ztejto
zmluvy najneskoršie do termínu jej uplynutia.

2.

Zmluvné strany sa zavázujú vzájomne si uhradit' škody, ktoré by spósobi|i druhej
zmluvnej strane, ato do l4 dní od riadneho preukázania vzniku avýšky škody druhej
zmluvnej strane.
predčasnéhoskončenia nájmu je povinný nájomca uviesť predmet ná.imu do
užívaniaschopného stavu zohl'adňujúceho povolené stavebné úpravy.

3. Do
4.

Povolené stavebné úpravy znáša nájomca zo svojho, pokial' sa s prenajímatel'om
písomne nedohodne inak.

čl xlu.
záverečnéustanovenia

1. Yzťahy neupravené touto zmluvou sa v ostatných častiach riadia najmá zákonom č.
l16l1990 Zb. v znení neskorších predpisov ako aj Občianskym zákonníkom
a Obchodným zákonníkom.

2.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosťdňom
odovzdania a prev zatia predmetných nehnutel'ností nájomcovi.

3. V

prípade, ak sa niektoré ustanovenia zmluvy stanú časom právne neúčinnými.pričom
to neovplyvní celkovú platnosť zmluvy, zavázu.iú sa zmluvné strany nahradiť neúčinné

ustanovenia tejto zm|uvy inými, ktoré svo.iím zmyslom a obsahom budú najlePŠie
odpovedať póvodnému obsahu neúčinnéhotextu, a to bez zbytočného odkladu.

4,

Akékol'vek dodatky alebo zmeny tejto zmluvy, s výnimkou zmien podl'a Článku Xl.
bod l0 tejto zmluvy, musia by.t vyhotovené písomne na základe súhlasu zmluvných
strán a podrobené ich schváleniu.
vyhlasujú. že obsahu zmluvy porozumeli. text zmluvy je Pre nich
dostatočne určitý azrozumitel'ný. zmluvu uzatvárajú slobodne. váŽne, nie za náPadne
nevýhodných podm ienok.

5. Zmluvné strany

6.

Prenajímate|' je povinný zverejniť túto zmluvu do 7 dní od jej uzavretia na
webovom sídle obce Marcelová . Zmluyaje účinnádňom nasledujúcim Po dni jej
zverejnenia.

7.

Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z toho po dva pre kaŽdú zmluvnú
Stranu.

v

..V9{99.|.9y.9l..........,.....

dňa

..

? 5 "05-

X017

v

...l49l99]9.y.ej..........

dňa

.,!9,eRtle.?9].7.

-l
(v

\

.........

Prenaj írrlatel

!Y.g l, P.9].".|

.c. .1,.9

9

|
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l

Radvani
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tel.č.:
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