
DOHODA

O ZuÁVE NA NÁJOMNOM

~‚zatvorená rnedzi

Prenajímatel‘orn:
Obec Lozorno

Obecný úrad, Hlavná 1, 900 55 Lozorno

IČO: 00 304 905

zastúpená Mgr. Ľubošom Tvrdoňom starostom obce

a

Náj om corn:

MMI Gastro s.r.o.

Ožvoldíková 13, 541 02 Bratislava

iČO: 45 236 194

Zapísanou v OR Okresného súdu Bratislava I, odd. s.r.o., vl. Č.: 61101/B

Zastúpeným Michalom Hýrošom, konatel‘om oprávneným v mene spoločnosti konať samostatne

v Lozorne, dňa ~ 2020 takto:

1. Nájomca a prenajímatel‘ sú zmluvnými stranami nájomnej zmluvy zo dňa 20.09.20 19, na základe ktorej
má nájomca právo užívať predmet nájmu — nebytové priestory (t. j. miestností, ktoré sú rozhodnutím
stavebného úradu určené na mé účely ako na bývanie a v ktorých nájomca predáva tovar alebo poskytuje
služby konečným spotrebitel‘om vrátane súvisiacich priestorov) výlučne pre účely prevádzkovania
reštaurácie.

2. Užívanie predmetu nájmu na dohodnutý účel bob vobdobí počnúc 01.09. 2020 v súvislosti so
zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej l‘udskej chQroby COVID-19 opatreniami orgánov
štátnej správy na úseku verejného zdravotnictva, znemožnené uzavretím predmetu nájmu a/alebo
podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu. Táto situácia trvá i v čase
podpisu tejto dohody.

3. Na základe dohody zmluvných strán poskytuje prenajímatel‘ nájomcovi zl‘avu z nájomného za obdobie
pudla hudu 2. Lo~tu duliudy vu výška 35% L iiájuiriiiéliu. Zľ~v~ ~‚ t~k po~kvtuJ~ ii~ iižjuiniai L& ubdobl~
Po 01.09. 2020 až do skončenia trvania obmedzujúcich opatrení v zmysle bodu 2. a činí pri mesačnom



nájomnom dohodnutom v zmluve vo výške 1 950 EUR spolu 682,50 EUR. Zl‘ava sa nevzt‘ahuje na
akékol‘vek prípadné d‘alšie záväzky, ako sú úhrady za pinenia obvykle spojené s nájmom.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímatel‘ požiada v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.
155/2020 Z. z., ktorým sa dopfňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v působnosti Ministerstva
hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 62/2020 Z. z. o
niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej l‘udskej choroby
COVID-1 9 a v justícii a ktorým sa menia a dopÍňajú niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z.
o poskytnutie dotácie na nájomné bezodkladne Po nadobudnutí účinnosti tejto dohody, čo najskór to bude
možné. Nájomcaje povinný poskytnúf prenajímatel‘ovi pri podaní tejto žiadosti, ako aj pri jej vybavovaní
všetku potrebnú, nutnú a vhodnú súčinnosť.

5. Podpisom tejto dohody sa nájomca zrieka plnenia z dotácie na nájomné v prospech prenajímatel‘a.

6. Nájomca uhradí prenajímatel‘ovi na základe tejto dohody nájomné neuhradené za obdobie st‘aženého
užívania, resp. jeho neuhradenú čast‘ znížené o poskytnutú zľavu z nájomného podl‘a odseku 3 a o výšku
dotácie na nájomné poukázanej prenajímatel‘ovi. Za týmto účelom sa tak nájomca zaväzuje zaplatiť
omeškané platby splatného nájomného do výšky 30% nájomného pred zl‘avou v lehote do 15.12.2020
a následne v lehote splatnosti uhrádzať na účet prenajímatel‘a priebežne 30% nájomného pred zľavou a to
po dobu, Po ktorú je dohodnutá zl‘ava z nájomného v zmysle bodu 3. tejto dohody. V prípade, ak tak
nájomca učiní, vzdáva sa prenajímatel‘ akýchkol‘vek nárokov voči nájomcovi titulom omeškania
s platením nájomného za obdobie do účinnosti tejto dohody. V prípade, ak tak nájomca neučiní, má
prenajímatel‘ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške zodpovedajúcej jednému mesačnému
nájomnému za každý jeden mesiac omeškania. Doplatok nájomného Po v tejto dohode dohodnutej zl‘ave
(vo výške 35% z dohodnutého nájomného) za obdobie za ktoré nebude poskytnutá dotácia v zmysle bodu
4. tejto dohody dorovná nájomca následne podl‘a následnej dohody s prenajímatel‘om, ak k nej nedójde
alebo nebude dohodnuté inak najneskór do 15.12.2021 . Práva prenajímatel‘a dohodnuté v nájomnej
zmluve ostávajú nedotknuté.

7. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnost‘ dňom jej
zverejnenia podl‘a osobitného predpisu.

Zmluvné strany vyhiasujú, že si text tejto dohody riadne prečítali~ jeho obsahzť pine porozumeli a že tentoje úplným
a neskresieným prejavom ich siobodnej a vážnej vóle prostej akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú podpismi, ktoré
nasledujú:
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RES~IJR~IlT ZORNO

Obec Lozorno MMI Ga~ro s.r.o.


