ZMLUVA

o NÁJME NEBYToVÝCH PRIESToRoV

1.

zMLUvNÉ STRANY

1.1

Pľenajímatel':

Žiľnsľĺregĺonálna železnica, a.s.

obchodné meno:
sídlo:

u

Żil:ľra
Jána Kalinčiaka22,0lO
36 410 870
202 173 8554
sK202 173 8554
sK37 5600 0000 0003 9495 5001
obchodný register okľesného súdu Žilina,
vložka ě.: l0379lL, oddiel: Sa
Ing. Vladimír Podoliak, pľedseda pľedstavenstva

IČo:
DIC:

IČ opn:

č. účtuv tvare
ľegistrácia:

IBAN

v zastúpení:

|.2.

Nájomca:

Dopľavný podnik mesta Považská Bystľica s.r.o.

obchodné meno:

Špoľtovcov34o, 0l7 0l Považská Bystľica
53 t3 473
212 t30 6561
sK212 130 6s61
obchodný ľegister okresného súdu Tľenčín,
vloŽka č.: 40391/R, oddiel: Sro
Radovan Čmelo, konateľ

síd1o:

lČo:

DIČ:

lČopH:

registrácia:

v zastúpení:

2.
2.1.

ÚvonľÉUSTANoVENIA
Pľenajímateľje výlučným vlastlríkom stavby - pľevádzková budova - so súp. č. 345, postavenej na
parcele c-KN č. 54'78111l,zastavanâ plocha anádvorie o qýmeľe 1043 m2, všetko zapisané na LV č.
2592 pre okres Považská Bystrica, obec Považská Bystľica, kat. územie Považská Bystrica (ďalej len
',stavbď').

2.2.

Pľenajímateľ vyhlasuje, že pľedmet nájmu, ktoľý sa nachádza v stavbe uvedenej bode 2'1, je v jeho
vlastníctve a je opľávnený v celom rozsahu svojho vlastníckeho práva s predmetom nájmu zmluvne
nakladať, teda ho aj touto zmluvou prenajať.

3.

PREDMET

ł ÚčEL NÁJMU

3'l'

Pľenajímaţeľpodpisom tejto zmluvy prenajíma nájomcovi nebýové priestory nachádzajúce sa v
konkľétne:
P.č.

oznąčenie
prĺestoru

Nlźzov prÍestoru

m2

c

a

b

I

1.10

Sklad

2

r..09

lnfo kancelária
Predsieň
WC
Denná miestnosť

3

t.o7

4

1.08

5

t.2

6

2.05,2.06

Plochą
príestoru

vodičov
WC, sprcha

d

tednotková
cena nójmu

€b

Mesačné
nájomné

€

Ročnénójomné
(v € bDPH)

e
77

466I'9Ż

23,r2

16,80

7,34

16,80

388,49
22,52

1,85

16,80

31,09

270,20
373,03

57,95

10,8s

628,53

7 542,4r

5,66

10,85

61,39

736,67
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SPOLU

t20L,42

94,0s

t4 4L7,0t

(d'alej len ,,predmet nájmu") stý,rn, že vrámci uživania predmetu nájmu patrí nájomcovi aj právo
uŽivania nasledovných spoločných priestorov stavby, spoločne s ostatnými užívatel'mi a nájomcami
stavby:
P.č.

označenie priestoru

7

1.11

Hala (čakáreň)

Názov priestoru

Plocha

priestoru

(v m2)

2

1.32
2.01

Zádverie
Schodisko

27,09

3

4

2.02

Hala

26,58

5

2.08

Chodba

15,00

11,88

3.2.

Umiestnenie pľedmetu nájmu v stavbe je zakľeslené na náčľtku, ktorý tvoľí Pľílohu č. 1 k tejto zmluve.

3.3.

Účelom nájmu je prenechanie predmetu nájmu nájomcovi, aby
podnikatel'skú činnosť.

mohol pľevádzkovať svoju

Pľenajímateľ týmto prenecháva predmet nájmu podľa bodov 3.1, 3.2 a podl'a príloh k tejto zĺrluve
nájomcovi na dočasnéodplatné užívanie za podmienok uvedených v tejto zmluve. Nájomca toto užívanie
pľijíma, zaväzuje sa platiť pľenajímateľovidohodnuté nájomné a dodrŽiavať podmienky dohodnuté
v tejto zmluve.

3.4.

3.5.

v nich

'

Predmetom nájmu je aj časťzariadenia v uvedených nebýových pľiestoľoch (ďalej len ako,,pľenajaté
zaľiadenie pľedmetu nájmu")' ktoľéje bližšiešpecifikované v pľeberacom a odovzđávacom pľotokole
hnutelhých vecí, ktorý tvorí Prílohu č. 2 k tejto zmluve.

4.

NÁJoMNE

4.l.

Výška nájomného za predmet nájmu vľátane prenajatého zańađenia predmetu nájmu je zmluvnými
stľanami dohodnutá na sumu 1,20t,42 Euľ (sIovom:jedentisícdvestojeden euľ a štyľidsaťdvaeuľocentov)
bez DPH mesačne. K dohodnutému nájomnému sa bude fakÍurovaťDPH v súlade s platnou legislatívou
Slovenskej republiky.

4.2.

EUR bude nájomca vhrâdzať na zźtklade tejto zmluvy bezhotovostne na účet
prenajímateľ uvedený v bode 1.1. PľenajÍmateľsi vyhľadzuje pľávo, aby mohol oznámením doľučeným
nájomcovi určiťiný bankový účet'na ktorý bude nájomca povinný úlrađzaťnájomné. Uvedené právo má
pľenajímateľkedykolţek počas nájomného vzťahu a nájomca je poviĺurý takéto oznámenie ľešpektovať.

4.3,

Nájomné bude nájomcauhrâdzať pľenajímateľovivopľed v pľavidelných mesačných splátkach splatných
vždy k 15. kalendáľnemu dňu mesiaca, ktoľý pľedcháđzaojeden mesiac mesiacu, zaktoý sa nájomné
platí, a to na zćtklade tejto zmluvy Pľenajímateľbude vystavovať faktuľy v súlade s touto zmluvou a
doručíich nájomcovi na adresu nájomcu zapísanúv obchodnom ľegistri. Nájomné sa povaŽuje za
uhľadenépripísanímna účetpľenajímateľa.Neprevzatie fakľúry'resp. jej neopľávnené vrátenię nemá
vplyv na dátum splatnosti, ktoný je dohodnutý v tejto zmluve.

4.4'

Nájomné bude každý ľok zýšenéo výšku indexu spotľebitel'ských cien v Slovenskej republike ,,CPI,,.
Takto určenénájomné je nájomca povinný platiť podľa príslušnýchustanovení tejto zmluvy vždy za
obdobie kalendáľneho ľoka od 1. januáľa do 31. decembra. Zmluvné stľany sa dohodli tak, že v pľípade,
ak vyššieuvedený index CPI prestane b1ť publikovaný alebo nebude môcť bý pouŽitý z akehókóľvek
iného dôvodu, bude na zźlklade tohto ustanovenia automaticky nahĺadený indexom, ktoľý je svojím
chaľakterom a svojou štrukturou najpodobnejší indexu CPI a ktoľéhovýoj v pľedchádzajúcich ľokocń sa
najviac približoval vývoju indexu CPI dovtedy pouŽívaného podľa tejto zmluvy'

.

Prvé zvýšenie náj omného podľa bodu 4 .4 tejto zmluvy sa vykoná k l 'l .2o2l a následne k pľvému dňu
ďalších nasledujúcich kalendárnych ľokov vo výške dohodnutej v bode 4.4 tejto zmluvy. Zźtkladom pre
vypočet zvýšenia nájomného pľe každý ďalší kalendáľny rok je suma nájomného platná v
pľedchádzajúcom roku. Posudzovanie zvyšovania a zvyšovanie nájomného vykonáva prenajímateľ na
zákIade zverejneného omámenia o výške indexu spotľebiteľských cien v Slovenskej ľepublike ,,CPI" za
mesiac október _ októbeľ zapređcháďzajúcich dvanásť (l2) mesiacov. Po zveľejnęníoznámenia o výške
indexu spotrebitel'ských cien v Slovenskej ľepublike ,,CPI" zamesiac október pľenajímateľnajneskôr do
20. decembra pľíslušnéhokalendámęho ľoka doručínájomcovi omámenie o zvýšenínájomného podl'a

4.5

Nájomné v mene
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tohto bodu 4.5 zmluvy, na zâklaďe ktorého je nájomca od 1. januára príslušnéhokalendárneho roku
povinný platiť, resp. doplatiť nájomné zqýšené podľa tohto bodu 4.5 zĺrluvy'
4.6.

Spôsob každoľočnéhozvyšovania nájomného je oboma zmluvnými stľanami odsúhlasený a

prenajímateľov náľok na zaplatenie takto upľavovaného nájomného vyplyva pľiamo z ustanovení tejto
zmluvy' Pľenajímateľnemá žiadnu zmluvnú povinnosť na zqýšenie nájomného podľa bodov 4.4. a4.5'
tejto zmluvy nájomcu akokolţek upozoľňovať.

5.

ÚrĺnłołZA ENERGIE

5.1

V

A sLUŽBY

sume nájomného nie je zahrnutá pomeľná časťnákladov na celkovú prevádzku a zímnú a letnú údľžbu
stavby anáklady na dodávku elektrickej energie, tepla na vykuľovanie, vodného a stočného,odvádzanie
odpadových vôd a nâžkovej vody verejnou kanalizáciou aodvoz komunálneho odpadu do pľedmetu
nájmu (ďalej len ,,služby"). Podiel nájomcu na nákladoch za odvoz komunálneho odpadu' dodávku tepla
na vykuľovanie, odvádzanie odpadoých vödanážkovej vody veľejnou kanal'izáciou a elektľickú energiu
v spoločných pľiestoroch stavby bude stanovený podľa pomeru pľenajatej plochy k celkovej úžitkovej

(prenajímatelhej) výmere časti tej časti stavby, ktorá je vyutivaĺâ na administľatívne (tj. nie na
obchodné) účely,avšak s tým' že takto stanovený podiel nepľekľočív žiadnom pľípade (l/3) jednu
tretinu. Náklady za vodu a elektrickú energiu, bude nájomca platiť v cenách vyššíchdodávateľov eneľgií
nazáklađe odpočtov staw podruŽných meľačov jednotliqých energií nainštalovaných pľe pľedmet nájmu.
odpis stavov podružných meračov energií bude pľenajÍmateľ uskutočíovaťza účastipoveľeného
zamestnanca nájomcu. Prílohou zričtovacej faktury odplaty za shlžby budú fotokópie dokladov
preukazujúce správnosť údajov uvedených vo vyúčtovacejfaktriľe.
5.2.

Náklady za dodávku služieb je nájomca povinný uhrádzať mesačne ĺa zźtklaďe faktuľy vystavenej
pľenajímateľom s lehotou splatlrosti 15 dní za pľedpokladu jej doručenia nájomcovi pľed uplynutím
lehoty splatnosti. Faktuľa sa povafuje za uhĺadenúpripísaním na účetpľenajímateľa.

5.3.

5.4.

Náklady na inštaláciu, ľevíziupoužívaných technických zariadeni (oP a oS elektľických zaľiadení,vody,
tepla, atď.) budú pľefaktuľované na zâk|adě skutočných nákladov v cenách kalkulácie dodávateľa.
Vzhľadom na skutočnosť, že v budove autobusovej stanice sa nachádzajú viacerí užívatelia a nájomcovia
nebýových priestorov, bude pľenajímateľza úěelom zabezpeč'enia požadovanej úrorme čistoty a hygieny

v uvedených priestoľoch zabezpečovať upratovanie celého objektu autobusovej staníce ako aj priestorov
predmetu nájmu a to v rozsahu minimálne lx denne v kaŹdý pracovný deň v priemeľe 1 hod. vo vzťahu k
upľatovaniu priestoľov tvoriacich pľedmet nájmu a v priemere minimálne 1 hod. vo vďahu k upľatovaniu
spoločných pľiestorov budovy autobusovej stanice s tým, že upľatovanie bude zahŕňať štandaľdnéúkony
upľatovania (um;ývanie podláh, um;1Ívanie a dezinfekciu hygienických zariađeni,odstraňovanie pľachu,

odstľaňovanie odpadkov z odpadových košov, umývanie okien mínimâlne2x ľočne,a pod.). Zmluvné
strany sa dohodli, źe zaupratovaníe pľedmetu bude nájomca vhrâđzaťpľenajímatel'ovi paušálnu sumu vo
qýške 490,-EUR (slovom: štyľistodeväťdesiateuľ) bez DPH mesačne. V dohodnutej sume sú zahľnuté
náklady za výkon upratovacích služieb v priestoroch pľedmetu nájmu' ako aj podiel nájomcu na
nákladoch na upratovanie spoločných pľiestorov autobusovej stanice, v ktoľej sa ĺacháđzapľedmet
nájmu, vľátane nákladov za čistiace a dezinfekčnépľostriedky. Náklady za upratovanie je nájomca
povinný ubráďzať mesačne spolu s nákladmi za spotľebované energie, a to na zâk|ade faktúľyvystavenej
prenajímateľom s lehotou splatnosti 15 dní za pľedpokladu jej doručenia nájomcoví pľed uplynutím
lehoty splatnosti. Faktuľa sa povaŽuje za uhĺadenú pripísaním na účetpľenajímateľa.

5.5.
5.6.

5.7

Pľenos elektľonických dát si bude nájomca zabezpećovať sám na vlastné náklady a nebezpečenstvo.

PľenajÍmateľnie je zodpovedný za obmedzenie akýchkolţek dodávok alebo za iné obmedzenía, ktoľé
vyplývajú zprâvĺych pľedpisov prijaých štátnymi alebo orgánmi verejnej správy, ktoých účinnosť
nastala po uzatvoľenítejto zmluvy. V pľípade,ak nájomca má vedomosť o obmedzeniach dodávok
platných pľed uzatvoľením tejto zmluvy alebo ak takéto obmedzenia nastanú na zaklade vyššie
uvedených predpisov, nepatľia nájomcovi žiadne náľoky voči prenajímateľovi'
Prenajímateľ nezaručuje, Že dodávky eneľgií a služieb pľostľedníctvomhetích osôb budú nepľerušené,za
čo ho nájomca nebude bľaťna zodpovednosť, ani sa domáhať zľavy na nájomnom ala|ebo náhľady škody,
nájomné, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
čipozđrżiavať
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6.

PRÁvA A PovINNosTI

6.1.

Pľenajímateľodovzdal pľedmet nájmu nájomcovi do uŽívania v stave spôsobilorn na uŽívanie, čo
nájomca podpísaním tejto zmluvy potvľdzuje.

6.2.

Po skončenídoby trvania nájomného vzťahu sa nájomca zavâzuje vypľatať pľedmet nájmu a odovzdať ho
prenajímateľovi vo východzom stave' a to najneskôr v deň skončenia nájomného vzťahu. o odovzđaní
predmetu nájmu sa vyhotoví po ţzickej obhliadke odovzdávací a preberací protokol a samostatne
prebeľací aodovzdćwací protokol hnutelhých vecí, ktoľéboli odovzdané nájomcovi, ktoľéprotokoly
podpíšu obe zmluvné strany' S pľedmetom nájmu je nájomca povinný odovzdať po skončenínájomného
vzťahu všetky dokumenty, kľúčea zańaďenie súvisiace s predmetom nájmu.

6.3.

Zmhxné stľany sa dohodli, že nájomca je povinný predmet nájmu riadne a včas vypratať a odovzdať ho
pľenajímateľovi najneskôľ v posledný deň tľvania nájmu, a to v súlade s dohodnutými podmienkami v
tejto zmluve, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V pľípadeporušenia týchto povinností zo strany
nájomcu, sa nájomca zaväzuje uhĺadiťprenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 40,--€ (slovom:
štyridsať elr) za kažďý zač,atý deň omeškania s vyprataním pľedmetu nájmu' resp. jeho riadnym
odovzdaním prenajímateľovi a s tým súvisiacimi ďalšími povinnosťami nájomcu, a to v celom rozsahu a
hneď ako na to bude prenajímateľom vyzvaný.

6.4.

Pľe potľeby tejto znluvy sa za východzi stav pľedmetu nájmu povaŽuje stav, v akom pľedmet nájmu
prevza| nájomca v súvislosti s uzavľetím tejto zmluvy s pľihliadnutím na obvyklé opotľebovanie.
Nájomca je povinný pľed odovzdaním predmetu nájmu zabezpečiťminimálne ,,hygienický náter"
predmetu nájmu, ak sa zmluvné stľany nedohodnú inak.

Ó.)

6.6.

Pľenajímateľsa zaviizuje adekvátne poistiť predmet nájmu a uđrźovať
poistenie v platľrosti počas celej
doby nájmu. Zmluvtlé strany sa dohodli, Že počas tľvania doby nájmu si poistenie hmotného majetku vo
vlasţníctve nájomcu bude zabezpečovať nájomca na vlastné náklady. Prenajímateľ nie je zodpovedný za
stľatu, zničenie, poškodenie alebo WâďeŽ vecí' ktoľésú vo vlastníctve nájomcu, alebo tľeţíchosôb a
ktorých vnesenie do predmetu nájmu nájomca umoŽnil, a to bęz ohľadu na to' akým spôsobom a koho
vinou takáto skutočnosť nastala.
Pľenajímateľ je opľávnený pľiebežnepo vopľed ohlásenej návšteve v sprievode oprávnenej osoby
nájomcu skontrolovať pľenajaté pľiestory, či tieto nájomca uŽivav súlade s podmienkami dohodnutými v
tejto zmluve.

6.7

Pľenajímateľvyhlasuje, že sije vedomý, Že nájomcaje subjekt, kto4ý vykonáva dopľavu a poskytuje na
územĺmesta Považská Bystrica výkony vo verejnom záljme podľa zákona ě. 56/2012 Z.z. o cestnej
doprave v znenl neskoršíchpľedpisov.

6.8.

V prípade omeškania platby nájomného, alebo jej časti, prípadne ínej platby na zaplatenie ktorej sa
nájomca touto zmluvou zaviaza|, má prenajímateľ pľávo nárokovať si od nájomcu urok z omeškania
platby z dlžnej sumy za každý deň omeškania, ato až do úplnéhozap|atetia dlžnej sumy, vo uýške
stanovenej zákonom. Nájomca je povinný tento úľokz omeškania zaplatiť prenajímatel'ovi, a to hneď ako
ho na to prenajímatel' wzve. Úhľadou úľokov z omeškania nĺe je aott<nutá právo pľenajímatel'a na
náhľađuškody.

6.9.

V prípade, ak sa nájomca dostane do omęškania s úhľadousplátky nájomného alebo iných platieb resp.
ich časti, trvajúceho viac ako 7 dní,má pľenajímateľpľávo na zmluvnú pokutu vo výške 0,loń denne

z neuhradenej sumy' za každý deň omeškania počítanéod pľvého dňa nasledujúceho po dni splaürosti.

6.

l0

V prípade ak prenajímateľ bude nútený upozoniovať nájomcu na nedodržiavanie povinĺostí
vyplývajúcich mu z tejto zmluvy, ako sú napľíklad platenie nájomného riadne a včas, dodľžiavanie
nočnéhokl'uđu,bezpečnostných, hygienických alebo protipožiaľnych predpisov, resp. iných povinností'
na ktorých dodrŽiavanie sa nájomca touto zmluvou zaviazal,je prenajímateľ oprávnený spolu s kaŽdou

písomnou upomienkou, ýzvou alebo upozoľnením na nedodľžiavanie zmluvných ustanovení (ďalej len
ako ,,upozoľnenia''), fakturovať nájomcovi sumu 5,00 € (slovom: päťeur). Uvedená suma predstavuje
náklađy,ktoľésúvisia s upozomením nájomcu na skutočnosti, ktoré je povinný plniť zo zmluvy, a to aj
bez upozoľnenia. Nájomca je povinný uhľadiť túto sumu za upozoÍIęnie v súladę s údajmi obsiahnutými
vo faktúre.
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7.

PRÁVA A PovINNoSTI NÁJoMcU

7.1

Nájomca sa zaväzuje uţlrâdzať pľenajímateľovinájomné a ubrâdzať náklady na služby v súlade s
dohodnutými podmienkami.

7.2

Nájomca sa zaväzuje, Že bez predchádzajúceho písomnéhosúhlasu prenajímateľa nevykoná žiađnę
stavebné úpravy v pľedmete nájmu. V prípade porušenia tohto bodu je prenajímateľ opľávnený odstupiť
od tejto zmluvy a nájomca je povinný na vlastné náklady uviesť pľenajaté pľiestory do stavu, v akom sa

nachâdzali pred vykonaním úprav, ktoré neboli vzájomne odsúhlasené.Týmto nie je dotknuté pľávo
pľenajímatel'a nárokovať si u nájomcu prípadnúnĺĺhľaduškody, ktorá mu vznikla neoprávnen;ými
stavebnými zásahmi Zo stľany nájomcu v predmete nájmu.
t_5

Nájomca sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu pľenajímateľa,nedá predmet nájmu
do podnájmu tľetej osobe. V pľípadeporušenia tohto bodu prenajímateľ oprávnený odstupiť od tejto
zmluvy. Týmto nie je dotknuté pľávo pľenajÍmateľa náľokovať si u nájomcu pľípadnúnĺĺůľaduškody,
ktorá mu vznikla porušenímtohţo ustanovenia zo stľany nájomcu.

7.4.

Nájomca sa zavdzuje, Že v pľípade totálneho poškodenia hnuteľných vecí ľesp., poškodenia hnuteľných
vecí nad ľámec obvyklého opotľebenia, ktoľénájomca prevza| spolu s predmetom nájmu, buđeo danej

skutočnosti neodkladne infoľmovať prenajímateľa, a to písomne mailovou poštou na elektľonickú adresu
resp. telefonicky na tel. číslo0911 069 259 azttroveň vyzve prenajímateľa
hamaľĺ.lvłl(@'pŁiĺy9Ş]iËk
k spísaniu protokolu a finančnému vysporiadaniu vmiknutej škody na majetku pľenajímateľa.Nájomca
prenajímateľovi na zétk|aďe faktury vystavenej pľenajímateľom s
sazvánlje, že vzliknutri škodu uhĺađí
lehotou splatnosti 15 dní za pľedpokladu jej doručenia nájomcovi pľed upĘutím lehoty splatnosti'
Faktúra sa považuje za uhĺadenúpripĺsaním na účetpľenajímateľa.
7.5.

Nájomca sa zaväzuje dodržiavaťvšeobecne platné pľávne predpisy o pľotipoŽiaľnej ochľane, ochľane
životnéhoprostľedia, pľedpisy o bezpečnosti a ochľane zđraviaa všetky ostatné všeobecne záväzné
pľávne predpisy v predmete nájmu, ktoľésú platné pre vlastníka ako aj užívateľanehnutelhosti. Uvedené
právne predpisy sú povinní ďodtżiavať aj zamestnanci nájomcu, jeho obchodní partneri a všetky osoby,
kto4ým nájomca umožnil vstup do predmetu nájmu.

't.6.

Nájomca sa zavdzuje zabezpečovaťbežnúúđľŽbu
a drobné opľavy predmetu nájmu do výšky 150'- €
(slovom: jednostopäťdesiat eur) za jeden konkľétny úkon, na vlastné náklady, a to bez náľoku na ich
započítanies nájomn;fm, alebo ich pľeplatenie po skončenínájomného vzťahl'

7.7

8.
8.

r.

V pľípade,že prenajímateľovi, ako vlastnĺkovi nehnuteľnosti' vyplynú akékoľvek náklady z dôvodu
nedodľžaniapovinnosti nájomcu dohodnutých v bode 7.4 a7.5 tejto zmluvy, uplatni si ich prenajímateľ u
nájomcu v plnej 'rýške.
DoBANÁJMU
Nájom zalożený touto zmluvou vzniká dňom nadobudnutia účinnostitejto zmluvy avšak s tým, že
nájomca predmet nájmu skutočne užívauž od 1.1l'2020.

8.2

Túto zmluvu lzatvćrají zmluvné strany na dobu uľčitúďo 3I.12.2029.

8.3

Pľed uplynutím doby jej tľvania uvedenej v pľedchádzajúcom bode tejto zmluvy môŽe táto zmluva
zaniknúťvýlučne:

8.3.l.
8.3.2.
8.3.3.
8.4.

na zëtklade písomnej dohody zmluvných stľán,

zričenímpľedmetu nájmu,
odstupením od tejto zmluvy z dôvodov výslovne uvedených v tejto zmluve.

Pľenajímateľ je oprávnený odstupiť od tejto zĺrluvy výlučne z nasledovných dôvođov:

8.4.1'

nájomca je v omeškaníso splnením akéhokoľvek peňažného zćtväzku po dobu dlhšiu ako
sedem (7) dní, a vo veci nezjedná nápľavu ani v dodatočnej lehote, nie kľatšejako desať (l0)
dní, určenej pľenajímateľomv osobitnej písomnej ýzve, obsahujúcej aj upozoľnenie na
moŽnosť ukončenia tejto zmluvy odstúpením,
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8.4.2.

je v omeškaníso splnením akéhokoľvek iného, ako peňafuého ztlväzkl po dobu
dlhšiu ako jeden (1) mesiac, avo veci nezjeđná nápravu ani vdodatočnej lehote, nie kľatšej
ako desať (10) dní' určenej prenajímateľom v osobitnej písomnej ýzve, obsahujúcej aj

nájomca

upozornenie na moärosť ukončęnia tejto aĺrluvy odstúpením,

8.4.3.
8.4.4.
8.5

nájomca opakovane, viac ako štyľikĺát,porušíakýkoľvek (ten istý) zźĺvâzok, a pľenajímateľ
písomne upozornil nájomcu po treťom porušení na možnosťodstupenia od tejto zmluvy,
v iných pľípadoch,qýslovne uveđených v tejto zmluve.

Nájomca je oprávnený odstúpiťod tejto zmluvy výlučne z nasledovných dôvodov:

8.5.1.

pľenajímateľje v omeškaníso splnením akéhokoľvek svojho zźlväzkll'podobu dlhšiu ako jeden
(1) mesiac, a vo veci nezjedná nápravu ani v dodatočnej lehote, nie kľatšej ako desať (10) dní,

určenej nájomcom v osobitnej písomnej
ukončenia tejto zmluvy odstúpením,

8.5.2.
8.5.3.
8.6.

8.7

8.8.

ýzve,

obsahujúcej aj upozomenie na možnosť

pľepajÍmaJeľ opaţovane, viac ako štyľikľát,poľušíakýkoľvek (ten istý) zâvázok, a nájomca
písomne upozoľnil pľenajímateľa po tľeťom porušení na možnosťodstupenia od tejto zĺtluvy,
v iných prípadoch, ýslovne uvedených v tejto zmluve.

odstupenie je účinnédňom doručenia písomného ozlámenia o odstupení od tejto zmluvy druhej
zmluvnej stľane. V prípade odstupenia od tejto zmluvy zo stľany pľenajímateľabude platiť, že dopredu
uhĺadené nájomné a nájomné, ktoľéhosplatrrosť nastala do dňa doručenia písomnéhoomâmenia
o odstupení od tejto zm\uvy nájomcovi, budú zmluvnou pokutou za porušenie povinnosti nájomcu, pľe
ktoré prenajÍmatel'od tejto zmluvy odstúpil.
Zmluvné stľany sa výslovne dohodli na tom, že dôvodom ukončenia tejto zmluvy nebude tá skutočnosť'
k pľedmetu nájmu na tľetiu osobu. Dňom nadobudnutia
vlastníckeh'ći'iiáva kpredmetu nájmu tľeťouosóbou, táto Íótia osoba vstupi do akýchkolţek a všetkých
pľáv a povinností vyplyvajúcich z tejto zmluvy prenajímateľovi a stane sa zmluvnou stľanou tejto zmluvy
na stľane prenajímateľa, na čo dáva nájomca podpisom tejto zmluvy svoj ýslovný súhlas'

že prenajímateľ prevedie vlastníckę právo

Vo vďałtu k zmluvným pokutám dojednaným touto zmluvou sa đojednáva, źe zaplatením zmluvnej
pokuty sa povinná zmluvná strana nezbavuje svojich zźwiizkov ztejto zm|uv1 najmä nie povinnosti
splniť zabezpečovanú povinnosť stým, že uplatnením ďalebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je
đotknutýnáľok oprávnenej zmluvnej stľany na náhľadu škody v plnej výške. Povinná zmluvná stľana'
ktoľá porušila zmluvu, je povinná zmluvnú pokutu zaplatiť aj v pľípade, ak porušenie svojej povinnosti
nezavinila. Zmluyné stľany sa dohodli, że aj keď zmluvná strana odstupi od zmluvy, má aj naďalej náľok
na zmluvnú pokutu, úrok z omeškania a na náhľadu škody v plnej výške, a ţo plne v zmysle tejto zmluvy.

9.
9.1

9.2.

zÁvrnnČľÉusľłľovnľrł
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosťdňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami avšak s tým, źe
touto zmluvou sa spravujú aj tie právne vzťahy nájomcu a pľenajímateľa, ktoré vznikli vo vďahu
kužívaniupľedmetu nájmu pľed dňom nadobudnutia jeho platĺlosti' včase od 1'l1.2020. Pokiaľ je
nájomca subjektom, na ktoý sa vzťahuje povinnosť povinného zverejňovania zm|uv, tento dodatok
nenadobudne účinnosťskôr, ako dôjde k jej zverejneniu podľa Ş47a ods' l zttkona ě. 4011964 Zb.
občiansky zákonník v znenĹ neskoľšíchpredpisov.

Zmluva môže byť menená, doplňovaná alebo upľavovaná len po dosiahnutí vzájomného súhlasu
obidvoch zmluvných stľán. Tieto zmeÍLy sú účinné,ak majú písomnúfoľmu a sú podpísané osobami

oprávnenými konať v tejto veci za zmluvné stľany. Uvedené platí ak sa zmluvné strany nedohodli inak.
9.3.

9.4.

Prâva apovinnosti zmluvných stľán touto zmluvou výslovne neupľavené sa riadia

príslušn;ými

ustanoveniami zákona č. 11611990 Zb. onâjme apodnájme nebýoých priestorov v znęní neskorších
pľedpisov, ustanoveniami ztlkona č,. 5|3/1991 Zb. obchodný zźkonníky znęní neskoľšíchpredpisov
a ostatnými právnymi predpismi platnými na,územi Slovenskej republiky.

Ak by niektoľé ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým dotknuté ostatné
ustanovenia tejto zmluvy. Zm|uvné stľany sú povinné bęzodkladne neplatné ustanovenia nahĺadiť novým,
zodpovedajúcim hospodárskemu účelutejto zmluvy, ktorý zmluvné stľany sledovali v čase jej podpisu.
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9.5

Táto zrrrluva bola vyhotovenâ v 4 identických exempláľoch s platnosťou originálu, pľičomkaždâ zo
zmluvných stľán obdľží2 exempláľe. Neoddelitelhou súčasťoutejto zmluvy

9.6.

9.5.1.

Príloha č. l: Umiestnenię pľedmetu nájmu v stavbe.

9.5.2.

Príloha č. 2: Pľebeľacía odovzďâvací protokol hnutelhých vecí

sú jej

nasledovné pľílohy:

Zmluvné sĺany vyhlasujű, že si tuto zmluvu ľiadne pľečítali,jej obsahu poľozumeli a súhlasia s ním'
Zmluva tak ako bola vyhotovená zodpoveđáich skutočnej vôli, ktoru si vzájomne váźne, nozumitelhe,
úplne a slobodne pľejavíli.Zmluvné stľany nekonali v tiesni ani za inak jednostranne neqýhodných
podmienok. Na dôkaz toho pripájajú podpisy osôb oprávnených konať v ich mene.

VPovažskej Bystrici,

aĺuĺ'ĺ74Z'

2ozp

ZaPrenajímateľa:

Ing.

predseda pľedstavesntva

Żilinske

a.s.
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