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Nájomná zmluva

uzatvorená s odkazom na § 663 a násl. občianskéhozákonnika, zákon č.40164 zb.v
znení novie| zákon č. 18196 z.z. v Znení noviel

medzi
LEsY slovenskej republiky, šiátny podnik
Námestie sNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica

V zastúpení ; lng. lgor Viszlai, poverený 9enerálny riaditeť
lčo : 36 o38 351
lČ pre DPH : sK 2020087982
D|Č ,. 2o2oo87982
Zapísaný V obchodnom registri okresného súdU v Banskej
Bystrici dňa 29.10.1999, oddiel Pš, vložka č. 155/S
na strane jednej

ako prena jímatelom

a

Mestské lesy a majetky, spol. s r.o.
ul, sNP 34, 053 61 spišské Vlachy
V zastúpení:Vladimír sajdák, konatel spoloěnosti
lóo: 36 574 627
lČ pre DPH: sK2021769288
DlQ:2021769288
zapísaný V obchodnom registri okresného súdu Košice l
dňa 27 .1'l .2003, oddiel sío, uložka é.14404N
Je platitel DPH
na strane druhej

ako

nájomcom

za nasledovných podmienok

:

l.

Predmet zmluvy
1.1.Predmetom zmlUvy je nájomný Vž'ah (nájom) medzi zmluvnými stranami, pričom
účelomzm|Uvy je úprava tohto Vzťahu Vsúlade s VóI'ou strán a všeobecne
záy áznými práVnymi predpismi,

1,2,Predmetom nájmu, upraveným nájomnou zmluvou sú nebytové priestory Vo
Vlastníctve sR a spráVe prenajímatel'a:
garáž na pozemku KN ,,c", parc. č. 1653114, Súp. č. 2006, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria, o celkovej Výmere podlahovej plochy 24m',
zapísaná na LV ě. 209, k.ú, spišskéVlachy v podiele 1/1,
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ll.

účelnálmu
Predmet nájomnej zmluvy bližšiešpecifjkovaný V čl. l., tejto nájomnej zmluvy bude
nájomcom VyužíVanýako sklad požiarnéhonáradia.

lll.
Doba náimu
Zmluvné strany Vstupujú do nájomného Vzťahu dňom podpísania nájomnej zm|uvy
zmluvnými stranami, pričom nájom sa uzatvára na dobu neurčitú,s Výpovednou
lehotou 3 mesiace,
lV.

Výška a splatnost'náimu
,Výška ná]mu je Určená dohodou Zmluvných strán s odkazom na zákon ě. 18/1996
Z,z. za nebytové priestory
120,00 € / roěne + DPH
1

:

slovom: Jedenstodvadsať eur ročne + DPH
2,Nájomné Vo Vtýške 30,00 € + DPH je splatné štvrťroěne Vopred Vždy do 15 dňa
prvého mesiaca daného štvďroka s tým, že pri uzatvorení nájomnej zmluvy je prvé
nájomné za tretí štvťrok nájmu v alikvotnej čiastke (1/3) splatné do 14 dní od
doruěenia faktúry prenajimatetom V prospech úětu: 33o9572/o2oo VÚB Prešov,
prijemca oz Prešov,
3.Prenajimatel si Vyhradzuje práVo úpravy Výšky nájmu vyvolané objektíVnymi
skutočnosťami (inflácia, zákonné úpravy, ceny Vstupov a pod.) a jej neakceptácia
zakladá právo okamžitéhoodstúpenia od zmluvy.

Ukončenie nájomného váhhu
1.Nájomný Vzťah móže byt' ukončený ktoroukolvek zmluvnou stranou jednostranným
úkonom -Výpovedbu, ktorá musi mať písomnú formu a to aj bez uvedenia dóVodu,
Výpovedná lehota je 3 mesiace a táto začínaplynúť od prvého dňa mesiaca po jej
obdržaní.
2.Nájomný Vzťah móže byt' ukončený aj na základe dohody zmluvných strán
písomnou formou,
3.Pri porušení ktoréhokorvek ustanovenia tejto zmluvy nájomcom je prenajímatel
oprávnený odstúpiťod tejto zmluvy, s ěím nájomca Výslovne súhlasi a zavázqe sa
odovzdať predmet nájmu prenajimatel'ovi najneskór do 3 dni odo dňa doručenia
poštovej zásielky o odstúpení, Nájomca je uzrozumený stým, že V pripade
okamžitého zrušenia zmluvy mu móže bť Vypnutá elektrická energia, dodáVky
Vody a zamedzený Vstup do prenajatých prieslorov,
Poznámka: V prípade neprebratja poštovej zásielky nájomcom, sa toto bude
považovat' za dorUěené.
4,V prípade ak bude nájomca V omeškaní s Vyprázdnením predmetu nájmu podra
ěl,VIl, ods.1 1, je prenajímatel opráVnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu Vo

výške trojnásobku mesačného nájomného, alo iza každý započatý mesiac
omeškania, Nájomca je v takomto prípade povinný zap|atiť zmluvnú pokutu bez
ohladU na svoje zavinenie alebo či predmet nájmU V skutočnosti užíVal,
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Vl.

zmluvný úrok z oméškanie
V prípade omeškania s úhradou nájomného V lehote a Výške dohodnutej podla č1,|V,
ods-1 a 2 je nájomca povinný zaplatiť zmluvný úrok z omeškania vo Výške 0,05%
z dlžnej sumy za každý deň omeškania,
Vll.
ostatné doiednania
,Majetok prenajatý touto zmluvou nie je možnéprenajať tretej osobe,
2,Prenajímatel nezodpovedá za škody spósobené nájomcom porušením predpisov
V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, životného prostredia ako
i porušenímpožiarnych predpisov,
3,Prenajímatel, alebo ním poverená osoba sú opráVneni Vstúpiť do priestorov
tvoriacich predmet nájmu aj bez sprievodu nájomcu, alebo ním poverenej osoby.
o takomto Vstupe musí Však prenajímatel nájomcu bezodkladne informovať,
4,Ná.iomca je opráVnený uživaťpredmet nájmu V rozsahu akúčelupodl'a tqto
zmluvy po celú dobu trvania nájomného Vťahu,
5,Nájomca je povinný bez zbytočnéhoodkladu informovat' prenajímatera písomne
oVzniku akejkorvek škody, ako aj o Všetkých zmenách na premete nájmu bez
ohladu na pričinu ich Vzniku.
6,Nájomca je povinný hradit' nájomné podra ustanovení tejto zmluvy,
7,Nájomca je povinný zdížaťsa akéhokorvek konania, ktoré by smerovalo proti
záujmom prenajimatera.
8.Nájomca je pri užíVanípredmetu nájmu povinný dodržiavať všeobecne záVázné
práVne predpisy V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v oblasti
ochrany ovzdušia, ochrany vód, ochrany prírody a krajiny, odpadového
hospodárstva a požiarnej ochrany, V týchto oblastiach za dodržiavanie týchto
práVnych predpisov preberá plnú zodpovednosť.
g.Nájomca sa zavázuje uhradiť Všetky škody a náklady na opravy spósobené
prenajaté priestory
v prénajatom priestore ana nehnutel'nosti, V ktorej
jeho
nachádzíú V dósledku
nedbalosti, alebo neodbornej manipulácie, prípadne
zanedbaním údržbyprenajatého priestoru,
10.Nájomca nemóže na premete nájmu Vykonať bez predchádzajúceho pisomného
súhlasu prenajímatel'a okrem opráV a údržiebbežnéhocharakteru prác žiadne
úpravy. súčasťousúhlasu prenajimatel'a k úpravám predmetu nájmu musí byt'aj
presná špecifikácia takýchto úprav podla písomnej žiadosti nájomcu.
11.Ak sa nedohodnú strany tejto zmluvy inak, je nájomca povinný po skončení
nájomného Vzťahu odovzdať predmet nájmu Vtakom stave Vakom mu boli
odovzdané pri zohladneni bežnéhoopotrebenia Vrátane zneškodnenia Vzniknutých
odpadov Vsúlade s platnými práVnymi predpismi a odstrániť Všetky zmeny
a úpravy, ktoré Vykonal so súhlasom majitel'a, splnenie povinnosti vrátiť predmet
nájmu podl'a prvej vety sa považuje za splnený ak nájomca súčasneVráti kl'účeod
predmetu nájmu a prenajímatel' prevezme písomným protokolom predmet nájmu
s uvedením pripadných závad, ku ktoným zaujme pisomné stanovisko do protokolu
nájomca. Ak nájomca neodovzdá predmet nájmu podla tohto ustanovenia
a prenajimatel' bude musieť píedmet nájmu komisionálne násilne ofuoriť, za všetky
Vzniknuté škody nesie zodpovednosť nájomca.
1
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povinný po skončenínájomného Vzťahu opatrit' predmet nájmu
12.Nájomca
hygienickým náterom,

13.Počas doby trvania tejto zm|uvy zabezpeči nájomca na Svoje náklady Všetky
opravy a udržiavacie práce na nehnutel'nosti, V ktorej sa nachádzajú prenajaté

nebytoVé priestory.
14,Po Skončeni nájmu vyrovnajú prenajímatel' a nájomca do 20 dní od skončenia
nájmu Všetky záVázky VyplýVajúce zo zmluvy.
15,Ná.jomca bude Vykonávať Všetky revízie
kontroly súVisiace s požiarnou
ochranou na Vlastné náklady.

a

Vlll,
závereěné dojednania
1. zmluva bola napísaná V 6 rovnopisoch, z ktoných obdržia :
rovnopisy prenajímater - 2 rovnopisy GR a 2 rovnopisy

oZ

2, obsah zmluvy je možnémeniť písomným dodatkom k zmluve

.

4
2

rovnopisy nájomca

3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosťdňom podpisu zmluvy zmluvnými stranami,

Neoddelitel'nou súčasťouzmluvy sa po Vzniku účinnostistane záznam o píevzati
predmetu nájmu ( aj súpis DlM a inventáru ak je predmetom nájmu).

zmluva po Vyhotovení bola nahlas prečítaná, Vysvet|ená, pričom obe zmluvné strany
prehlasujú, že jej obsahU porozumeli a túto na znak súhlasu slobodne a vážne
podpísali.

Prenajímatel':

Nájomca

LESY SR, š,p, Banská Bystrica,

Mestské lesy a majetky, s,r,o,
v zastúpení
Vladimír sajdák
konatel spoločnosti

V

zastúpení

Ing. lgor Viszlai,

poverený generálny riaditeI
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podpis nájomcu
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