
Zmluva o nájme nebytových priestorov

uzatvorená v súlade so zákonom Č 116/1990 Zb. o n4jme apodn4/me nebytových priestorov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o na7me apodnájme nebytových priestorov‘) a
v súlade s ~ 720 a nasl. zákona Č 40ĺ1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
(cľalej len ~‚ Občiansky zákonník‘)

(ďalej Zen „ zmluva‘)

ZMLUVNÉ STRANY

Obchodné meno: Obec Lozorno
Sídlo: Hlavná 1, 900 55 Lozorno
IČO: 00304905 :

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK34 5600 0000 0032 ~74 7001
V zastúpení: Mgr. Ľuboš Tvrdoň, starosta obce
E-mail: obec@lozorno.sk

(ďalej len „prenajímatel“)

a

Obchodné meno: Meduni s.r.o.
Sídlo/miesto podnikania: Jablonové 631, 900 54 Jablonové
iČo: 50 343 955
iČ DPH: nieje platcom DPH
Bankové spojenie: VUB Banka
IBAN: SKiS 0200 0000 0036 9298 4453
v zastúpení: MUDr. Michal Patočka, konatel‘
Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka Č.: 111 863/B
E-mail: patockam~gmail.corn
Telefonický kontakt: ±421904060199

(ďalej len „nájomca“)

(prenajímatel‘ a nájomca ďálej spolu len „zmluvné Strany“)

‚ Í;
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Článok I
Predmet zniluvy

Prenajímatel‘ je výlučným vlastníkom nelmuteľnosti — stavby zdravotné stredisko, ulica
Krátka 654, 900 55 Lozorno, súpisné Číslo654, na pozemku parc. reg. „C“ Č. 8884/1, stavba
evidovaná na liste vlastníctva Č. 963, veděnom Okresným úradom Malacky, katastrálnym
odborom pre katastrálne územie Lozorno, obec Lozorno, okres Malacky (d‘alej len
„budova“).

2. Prenajímateľ prenajíma nájomcovi za podmienok ustanovených touto zmluvou nebytové
priestory Č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nachádzajúce sav budove o celkovej výmere 106,02 m2 (d‘alej
len „predmet nájmu“). Špecifikácia situovania predmetu nájmu v budove je uvedená
v prílohe Č. 1 tejto zmluvy.

3 Najomca vyhlasuje, že predmet najmu ma k momentu podpisu tejto zmluvy v držbe na
základe Podnájomná zmluva k zmluve 6 ňájme nehnutel‘ností zo dňa 25.09.20 18 (d‘alej len
„Podnájomná zmluva kzmluve o nájme nehnutel‘ností“) a Dodatok Č. I k Podnájomnej
zmluve o najme nehnuteľnosti, podpisaný dňa 02 05 2019, že tak predmet najmu dobre
pozná a jeho stav mu je známy a zárovéň potvrdzuje, že (i) predmet nájmu je spósobilý na
dohodnute uživanie, (ii) predmet najmu zodpoveda stavu v sulade s požiadavkarni najomcu
na právne a faktické vlastnosti predmetu nájmu, (iii) predmet nájmu je spósobilý na
dosiahnutie dohodnutého účelu nájmu na strane nájomcu, (iv) predmet nájmu nevykazuje
žiadne zjavné a viditel‘né vady alebo nedostatky a (v) od prenajímatel‘a sa nevyžaduje žiadna
úprava, prispósobenie, prípadné mé pinenie vsúvislósti so stavom a vlastnosťami predmetu
najmu Na tomto zaklade sa osobitne odovzdame predmetu najmu najomcovi nevyžaduje
a nájomca nic je oprávnený vzhl‘adom ná tu uvedené uplatňovat‘ ani vznášat‘ voči
prenajfmateľovi žiadne nároky alebo požiadavky ohl‘adom právneho alebo faktického stavu
predmetu nájmu. :

Članok II
Učel najmu

Prenajimateľ prenajima najomcovi predmet najmu uvedeny v Članku I tejto zmluvy za
učelom jeho využitia najomcom na prevadzku zdravotnickeho zariadenia — hečebno
preventivna starosthvosť v odbore všeobecny lekar

2 Najomca sa zavazuje aje oprávneny uživaf ~i~dmet najmu vyluČne na dohodnuty učel
Najomca sa pritom zavazuje, že v piedmete najmu bude pievadzkovat‘ ambulanciu
všeobecneho lekara a poskytovať s tym su‘~1s1(ace zdiavotmcke služby pre verejnosf
v rozsahu s~hvalenoni Zo strai~iy VUC ‚ min v~‘ak v rozsahu čisteho ordinačneho času
2?h/(y~k ä (0 691 M)

3 Zabezpečenie všetkych povoleni a sulilasov potrebnych pre vykon činnosti najomcu

v predmete najmu je povinny si zabezpečiť~ajomca sam a na vlastne náklady Prenajimatel‘
je oprávnený kedykol‘vek požadovaf öd~Jóh~iipreukázanie spinenia tejtojeh9 . ‘



Prenajímatel‘ sa zaväzuje na požiadanie~ nájomcu mu za týmto účelom poskytnút‘ bez
zbytočneho odkladu potrebnu sučinnosf, v rozsahu v akom ju od neho možno spravodhvo
požadovat‘ a očakávať.

Članok III
Doba najmu a skončeme najmu

Nájomný vzt‘ah sa prenajíma na dobu neur~itú.

2. Nájomný vzt‘ah založený touto zmluvou je možné skončit‘ písomnou dohodou zmluvných
strán, výpoved‘ou, alebo odstúpením od zmluvy ako to predpokladá zákon O nájme
a podnájme nebytových priestorov a táto zmluva.

3 Vypoved‘ouje možne skončit‘ najomny vzťah založeny touto zmluvou z dóvodov uvedenych
v * 9 zákona o nájme a podnájme nebytóv.ýčl~ j,riestorov.

4. Výpoved‘ musí mat‘ písomnú formu a musí byt‘ doručená druhej zmluvnej strane, inak je
neplatná.

5. Výpovedná lehota je tn mesiace, a j~o~t~ sa od prvého dňa kalendárneho mesiaca
nasledujúceho Po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej
zmluvnej strane. ! ..

6. Prenajímatel‘je oprávnený písomne ódstújit‘ od tejt6 zmluvy z nasledovných dóvodov:
a) nájomca je v omeškaní s Úbradou~splátného nájomného alebo splatnej platby za

prevádzkové náklady viac ako 3Odr~í
b) na nájomcu bol podaný návrh na vyhiásenie konkurzu, bob začaté konkurzné konanie,

bol vyhiaseny konkurz resp ak bude vyhiasenie konkurzu zamietnute z dóvodu
nedostatku majetku dlžníka~, alebo ak bol podaný návrh na povolenie
reštrukturalizacie, resp bola povolena reštrukturahzacia,
nájomca užíva nebýtóvý ptieštor v rozpoře s touto zmluvou, najmä v rozpore
s dohodnutým účelom nájmu,

d) nájomca porušuje svoju povinnost‘ ohľadom uzatvorenia alebo udržiavania platnosti
poistenia podl‘a tejto zmluvy,

e) nájomca vykoná v predmete n~jmu zrneny alebo stavebné úpravy bez
predchádzaj úceho písoniného súhlasu prenajímateľa,

f, nájomca alebo osoby, ktorým nájomca umožnil pnístup do budovy alebo do predmetu
najmu, ho opakovane uživaju spósobom, ktorym vznika, alebo by mohla vzniknut‘
prenajímatel‘ovi podstatná Škoda presahújúca 500 EUR,

g) najomca spósobi Škodu na predmete na~mu vo vyške presahujucej vyŠku mesačneho
najomneho a tuto Škodu neodstrani ani do 15 dni odo dňa jej vzniku alebo tuto Škodu
v tejto lehote prenajirnatel‘ovi nenahra~i,

h) pri~lu~ny $tavohny urad vyd& iozhodi~utw o od~traiwni al@ho ~in~ii budovy ak ho
o zmene urČenia jej využivania a toto rozhodnutie Znemožňuje užlvanie predmetu
najmu, resp uživanie predmetu najmu na dohodnuty učel,

‘ ‘, ‘ ‘! •‘ ‘“~



Najomca je opravneny pisomne odstupit‘ od tejto zmluvy z nasledovnych dóvodov

a) ak sa predmet najmu sa stane bez zavinema najomcu nespösobilym na dohovorene
uživanie, ak prenajimateľ nezjedna napravu am do jedneho (1) mesiaca Po doručeni
oznámenia nájomcu prenajímateľovio exištencii takého porušenia;

b) ak prenajimatel‘ porušuje svoju povinnost‘ zabezpečovat‘ riadne poskytovanie služieb
uvedených v ČI. V tejto zmluvy, ak prenajímatel‘ nezjedná nápravu ani do 15 dní po
doručení oznámenia nájomcu prenajímateľovi o existencii takého porušenia; za takýto
dóvod sa nepokladá prerušenie dodávky služieb v dósledku výluky v dodávkach médií
alebo energií zo strany ich dodávatel‘ov z dóvodov nespósobených prenajímatel‘om
(energetickej, plynárenskej alebo vodárenskej spoločnosti).

7. Ak existenciu okolností, zakladajúcich dóvod na odstúpenie od tejto zmluvy jednou
zmluvnou stranou, možno odstramť dodatočnym ukonom druhej zmluvnej strany (d‘alej len
„možnost‘ nápravy“ alebo „náprava«), je zmlúvná strana, ktorá má záujem odstúpit‘ od tejto
Zmluvy povinná poskytnút‘ druhej zmluvnej strane dodatočnú primeranú lehotu na nápravu
v trvani aspoň 10 dni prostrednictvom pisomnej a doručenej vyzvy obsahujucej taktiež
upovedomenie o možnosti odstupenia od Zmluvy v pripade nezjednama napravy Ak
nedójde k naprave ani v dodatočne poskytnutej lehote na napravu, móže dójsf k odstupeniu
od tejto Zmluvy Odstupenie od Zmluvy sa oznamuje a doručuje druhej zmluvnej strane
pisomne spolu s uvedenim dóvodu odstupenia Odstupenie je učmne dňom doručenia
takehoto pisomneho oznamenia o odstupenf druhej zmluvnej strane

8 Odstupenie od zmluvy je učinne dňom jehq doručenia druhej zmluvnej strane Odsmpenim
nezanikaju tie prava a povinnosti zmluvnych stran, z povahy ktorych vyplyva, že m~Ju trvat‘
aj po skončení tejto zmluvy.

Članok 1V
Najoif~ne, spósob platby a splatnosť najomneho

Najomne za predmet najmi~ je ~tanovene dohodou ~mh ňych stran vo vyške 280,50 EUR
mesačne ‘I

( !

2 Prenajimatel‘ nieje platcom DPH

3 Najomne je splatne mesačne vždy do 15 dňa na~ledujuceho kalendarneho mesiaca, a to na
zaklade prenajimatel‘om vystavenej faktury‘

4. Nájomné ako aj ině platby podl‘a tejto zniluvy uhrádza nájomca bezhotovostným prevodom
na účet prenajímatel‘a uvedený v záhlayf, teto zmluvy, pokial‘ nie je faktúre vystavenej
pi enaj imatel‘om uvedene inak

~iJ~i t I



5. Nájornné, rovnako ako akákol‘vek má pl~tla zo strany nájomcu voči prenajímatel‘ovi
realizovaná podľa tejto zmluvy, sa považuje za uhradenú v deň jej pripísaflia na účet
prenaj ímatel‘a.

Článok!V
Služby poskytované v súvislosti s nájmom a platby za prevádzkové náklady

1. Prenajímateľ zabezpečuje pinenie nasledovných služieb spojených S užívarnm predmetu
nájmu: dodávku energií a médií podľa ods. 2 až 4 tohto článku, prevádzku, opravy a udržbu
spoločných častí budovy a technických zariadení určených pre prevádzku budovy ako celku,
odvoz komunálneho odpadu.

2. Náklady spojené s dodávkou vody a odvod ódpadových vód pre predmetu nájmu budú
najomcovi učtovane paušalnou platbou vo vyške 5,-EUR mesačne

3. Náklady spojené s dodávkou elektrickej energie pre predmet nájmu budú nájomcovi
účtované zálohovou platbou vo výške 30,- EUR niesačne.

4 Náklady spojene s dodavkou tepla pre ~redrnet najmu budu najomcovi učtovane zalohovou
platbou vo výške 30,-EUR niesa~ne.

5; Žálohové platby podl‘a ods; ~ äž 4toht~ č~ánkú~sú splatné spolu s nájomným.

6. SkutoČné náklady spojené s dodávkou vodyeléktrickej energie a plynu ako aj odvedením
odpadových vód vo vzfahu k predrnetu nájmu ako aj náklady na odvoz a likvidáciu
komunálneho dopadu zabezpečovaného prenajímatel‘om (d‘alej len „Prevádzkové náklady“)
budú nájomcovi vyúčtované na základefak~úr vystavených od príslušných dodávatel‘ov pre
budovu, pričom podjel nájomcu na Prevádzkových nákladoch v budove je určený podl‘a
pomeru podl~hovej plochy predmetu nájmu voči celkovej prenajímatel‘nej ploche priestorov
v budove, pričom výmera prenajímateľnej plbchypriestorov v budove je ku dňu uzavretia
te~to zmluvy 1 06,02m2. Vyúčtovanie náJcladov na služby v zmysle čl. V tejto zmluvy sa
uskutočni vždy do 30 dni odo dňa skončenia prislušneho kalendarneho roka

..

7. Ňa fakturáciu a úhradu ~preVád~övýchnákladov podl‘a tohto článku sa primerane použijú
ustanovenia či IV tejto zmluvy

8. Nájomca na vlastné náklady zabězp~čuje dvoz a likvidáciu odpadu nekomunálneho
charakteru. -

‚ ČiáůokVi
Udržba, opravy, upravy a u~ivanie predmetu najmu a budovy

Bežnu udržbu predmetu najmu vratane akychkol‘vek nevyhnutnych alebo potrebnyeh oprav
bez ohľadu na ich povahu vykonává ~‘ pliioiii ioz~ahu IldJOIil(.4 ~am na vlastne náklady
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Preriajímatel‘ je povinný prenechať predmet nájmu v stave spósobilom na riadne užívanie.
Prenajíinatel‘ je zodpovedný za údržbu a:opravu všetkých ostatných Častí budovy, a to
najmä, nie však výluČne strechy, zvislých konštrukcií budovy, chodieb, fasády, okien,
spoločných priestorov, vykurovania búdovy (vrátene vykurovania predmetu nájmu).
Prenajímatel‘ je povinný na svoje náklady realizovat‘ opravy predmetu nájmu v pripade, že
tieto vady alebo poškodenia predmetu nájmu budú spósobené vadami alebo poškodeniami
budovy, za ktoré zodpovedá prenajímatel‘ (napr. zatečenie predmetu nájmu v dósledku
netesnosti strechy alebo okien). .

2. Rozsah prenajímatel‘om poskytovaných služieb spojených s užívaním predmetu nájmu je
uvedený v Čl. V tejto zmluvy.

3. Akékoľvek úpravy predmetu nájmu nájomcom si vyžadujú predchádzajúci písomný súhlas
prenajimatel‘a, k žiadosti o udelenie suhiasu predloži najomca prenajimatel‘ovi prislušnu
projektovu dokumentaciu a Po zreahzovani uprav potvrdi sulad predloženej projektovej
dokumentacie so skutočnym prevedenun Za pinenie povinnosti voči stavebnemu uradu
v suvislosti s realizovanymi upravami predmetu najmu zodpoveda v celom rozsahu
najomca Najomcovi Po skončeni najmu nevznika narok na žiadne pinenie od prenajimatel‘a
v suvislosti s pripadnym zvyšenim hodnoty predmetu najmu, uvedene bene najomca na
vedomie a zavazuje Sa, že si v tejto súvislosti nebude voči prenajimatel‘ovi uplatňovat‘
žiadne naroky Uvedene plati, pokial‘ pred započatim s upravami predmetu najmu nebude
medzi prenajfmatel‘om a nájomcorn osobitne dohodnuté inak.

4 Najomca je opravneny odpisovat‘ nim uhiadene tecbnicke zhodnotenie predmetu najmu
úskutočnené v súlade s postupom podľa ods. 3 vyššie) a prenajímatel‘ vyhlasuje, že takéto
technicke zhodnotenie predmetu najmu nebude odpisovat‘ vo svojom učtovmctve

5 V pripade akejkol‘vek škody na predmet~ najmu, za ktoru zodpoveda najomca alebo ktora
ňebude nahradená z poistného pinenia p~enajfmateľa alebo nájomcu, znáša nájomca všetky
nakiady spojene s odstranenim takejto škody, vratane nakladov na uvedeme predmetu najmu
do póvodneho stavu

6 N~jomca je sam zodpovedny za dodržia“anie ~~ravnych predpisov na useku bezpečnosti
a ochrany zdravia pri prad a na useku ochrany pred požlarmi v predmete najmu (s vynimkou
ťechnickych zariadeni in~alovanych centralne pre pi~evadzku budovy) a je povinny plnit‘
všetky prislušne povinnosti ~lynú~e z platnych p~v~y~h predpisov vo vzt‘ahu k prislušnym
organom a uradnym miestam

7 Najomca nic je opravneny dat‘ predmet ~n~jrnu alebo jeho čast‘ do podnajmu tretej osobe,
alebo umožnit‘ užívanie predmetu háj mu álebo jeho Časti tret‘ou osobou bez
prcdchadzajuceho pisomneho suhiasu prenaj irnatel‘a

8 Pokial‘ sučasťou predmetu najmu me su š~6ikne zariadema, je najomca opravneny v ramci
uživania predmetu najmu nevylučne uživať aj sociálne zanadenia umiestuene v budove,
ktore mu budu za tymto učelom osobitn&sprištupnene zo strany prenajimatel‘a Najomea ma

‚:
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právo spolu s ostatnými užívatel‘mi but~ovy ~ižívaf spoločné časti budovy (napr. chodby,
vchod do budovy atd‘.), a to v rozsahu nevyhr~utnom pre riadne užívanie predmetu nájmu.

9. V prípade skončenia nájmu odovzdá nájomca ku dňu skončenia nájmu (v prípade odstúpenia
prenajímatel‘a od tejto zmluvy do 7 dní ado c~ňa takéhoto skončenia nájmu) predmet nájmu
prenajímateľovi. Pred odovzdaním predmetú nájmu je nájomca povinný predmet nájmu
vypratat‘ a odovzdat‘ prenajímateľovi bez vš~tkých hnutel‘ných vecí nájomcu, uprataný a
úplne vyčistený a v stave zodpovedajúcom obvyklému opotrebeniu. Za každý deň
omeškania nájomcu s vyprataním a odovzdaním predmetu nájmu prenajímatel‘ovi, vzniká
prenajírnateľovi nárok na zaplatenie odplaty za užívanie predmetu vo výške zodpovedajúcej
dvojnásobku ku dňu skončenia nájmu platného nájomného (bez akejkol‘vek zl‘avy) a platby
za prevádzkové náklady.

10. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že pren~jímatel‘ je oprávnený kedykol‘vek prerušit‘
zabezpečovanie plnenia služieb dodávky ěneťgií a médií, pokiaľ bude nájomca v omeškaní
s úhradou nájomného, platieb za prevádzkov~ náklady alebo akejkol‘vek inej platby podl‘a
tejto zmluvy po dobu dlhšiu ako 14 dní oda dňa ich splatnosti. Prenajimatel‘ bude nájomcu
o postupe podl‘a tohto odseku informovaf minimálne 24 hodín vopred oznámením zaslaným
formou e-mailu alebo SMS správy na adresy/čísla nájomcu uvedené v záhlaví tejto zmluvy.

Čiánók VII
Práva a povinnosti zmluvných strán

Prenajímatel‘je povinný umožnit‘ nájoiricovi~užfvanie predmetu nájmu na dohodnutý účel
pd celú dobu trvania nájmu počnúc dňom prevzatia predmetu nájmu nájomcom.

2. Prenajímatel‘je oprávnený na vstup ~o‘~ré~n~t jmu po dohade 5 nájomcom. V prípade
ohrozenia života, zdravia alebo majetkuje prenajímatel‘ oprávnený na vstup do predmetu
ňájmu kedykoľvek a na nevyhnutný~ čas; o tdkon~tó vstupe bude prenajímatel‘ informovat‘
r{ájbmcu bez zbytočného odkladu. “

Označenie prevádzky nájomcu vykoná nájomca v súlade s osobitným pokynom
prenajímateľa. Umiestnenie mých d‘alších označení alebo reklamných zariadení nájomcu
na alebo v budove je možné len ~o ~e&l~ádzajúcom písomnom súhlasnom vyjadrení
prenaj ímatel‘a k príslušne5~ž d~t~ nájdn~cu á~a 6‘d~Iátu;‘~kial‘ nebude dohodnuté inak.

3. Nájomca je povinný na‘~ ~~lá~tné h‘&klädy ü,~a~Vorit~a pravidelnými úhradami poistného
udržiavat‘ v platnosti poistenie~šködu spósobenú svojou prevádzkovou
činnosťou a uzatvorenie tohto poistenia preul~ázať prenajímatel‘ovi najneskór do 15 dní odo
dňa uzatvorenia tejto zmluvy. Nájornca je taktiež povinný kedykoľvek na požiadanie
predložit‘ prenaj ímatel‘ovi doklad a riadr~ej ~ ~i/časnej úhrade poistného a o trvaní poistenia.

‚‘



4. Nájomca zodpovedá za Škody na predmete nájmu vzniknutě počas jeho užívania, ktoré
preukázatel‘ne spósobil nájomca alebo tretie osoby, ktoré sa zdržujú v predmete nájmu alebo
v budove pri plnení pokynov nájomcual~bo ~jeho vedomím.

5. Nájomca sa ďalej zaväzuje:
a) dbat‘ na ochranu predmetu nájmu pred zničením, poškodením i nadmerným

opotrebením a znečistením, a udržiavat‘ v ňom čistotu,
b) predmet nájmu riadne udržiavat‘,
c) zabezpečif uzamykanie predmetu nájmu s tým, že za veci vnesené a uložené

nezodpovedá prenajímatel‘, ale náj omca,
d) umožnit‘ prenajímatel‘ovi vstup do predm~tu nájmu za účelom kontroly spósobu a účelu

jeho užívania za prítomnosti nájomcu alebo ním poverenej osoby, ako aj za účelom
odpočtu stavu meracích zariadení spotreby energií a médií, pokial‘ sú tieto umiestnené
v predmete nájmu, ‚

e) nerušit‘ prevádzkou v predmete nájmu ostatných užívatel‘ov priestorov v budove,
dodržiavaf nočný kl‘ud a zásady obč~anskeho spolužitia,

I) oznámit‘ bez zbytočného odkladu prěnajímatel‘ovi každú haváriu, poškodenie, poruchu
a potrebu opravy alebo údržby ku ktorým je podľa tejto zmluvy povinný prenajímatel‘,
alebo ktoré z podstaty veci a ich zakomponovania do celkového technického
zabezpečenia budovy je možné nešit‘ leny spolupráci s prenajímateľom, inak nájomca
zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením povinnosti vznikla; v súvislosti s tým je nutné,
aby nájomca svoje zariadenia v predmete nájmu rozmiestnil tak, aby bol umožnený
prístup k radiátorem, vodovodom, elěktričkým ističom, uzáverom plynu a pod.

6. Nájomca sám a na vtastné náklady zabezpečuje ‚prevádzku svojej ambulancie umiestnenej
v predmete nájmu. V tejto súvislošti je sám zddpovedný za to, aby priestor zodpovedal
príslušným osobitným právnym, technickým a hygiénickým predpisom ako aj za to, aby jeho
~revádzka žiadnym spósobom nezasahovala dQ ‚prevádzky budovy, v ktorej je priestor
umlestneny a do uživania jej okoha, nepoškodzovala a nekontaminovala životne prostredie
a okolie. ‚‘ .

‘ ‘i‘ ‚ ‘‘‘‘~‘ :

7. Prenajímatel‘je povinný: ‘‘

a) zabezpečiť nájemcovi zodpovedajúci prístup nájomcu do predmetu nájmu v rámci
budovy; .

b) umožnit‘ nájomcovi užívat‘ predmet nájmu za podmienok dohodnutých touto
zmluvou;

c) zabezpečit‘ plný a nerušéný výkoi~i práv spojených s nájmom;
~l) riadne poskytovat‘ nájomcovi služby v zmyslečL V tejto zmluvy.

J. ‚~ ‚~ « ‘.‘‘:“~.“ :-

. Clánok VIII . . . .

.‚ .‚.~‚

Osobitňé‘ ustanovenia
‚ ‘ .‚

Y den zacatia najmu podl‘a tejto zmiuv~J (resp. najblizši pracovny den, ak deň začatia nájmu
pripadá na deň pracovného pokoja aI~bo~ Š~viatok) sa uskuteční a vzájomne potvrdí odpočet
sLavu iiiciačov spoQeby ciielgií a in~dií (ak iou úhiada iiieJ~ dohodiiuĹá v paušálnej výške).
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2. Zánikom nájomného vzťahu podl‘a tejt~ zmluvy nezanikajú povinnosti zmluvných strán
vysporiadat‘ vzájomné vzt‘ahy, ktoré vznikli na jebá základe alalebo z neho vyplývajú.

3 Najomca nic je opravneny započitat svoje pohl‘adavky voči prenajimatel‘ovi voči
pohl‘adávkam prenajímateľa na úhradu nájomného, platieb za prevádzkové náklady alebo
akýmkol‘vek mým platbám podl‘a tejto zmluvy, a bez predchádzajúceho písomného súhlasu
k nim zriadit‘ záložné právo, zabezpečovací prevod práva alebo ich postúpit‘ na tretiu osobu.

4. Nájomca udeľuje podpisom tejto zmluvy prenajímateľovi súhlas na spracovanie jeho
osobných údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy v rozsahu potrebnom pre pinenie
povinností a uplatňovanie práv z tejto zmluvy, a to na dobu trvania nájomného vzt‘ahu podľa
tejto zmluvy, pričom pokial‘ nevyplývá inak z platnej právnej úpravy, súhlas nájorncu
nezaniká skór ako budú vysporiadané yšetky vzt‘ahy, práva a povinnosti z tejto zmluv)‘
vyplyvajuce Najomca je opravneny suhias so spracovamm osobnych udajov kedykol‘vek
jísomne odvolat‘.

Článok IX
Doručovanie

Pokial‘ nic je v tejto zmluve uvedené ir~ak, inúsia byt‘ ákékol‘vek písomnosti podl‘a tejto
zmluvy doručene osobne, doporučenou poštou s doručenkou alebo kunerskou službou na
adresy zmluvnych stran uvedene v zahlavi tejto zmluvy, alebo na inu zmluvnou stranou
pisomne oznamenu adresu

2 Pisomnosti sa budu považovaf za doručene za nasledovnych podmieriok (i) dňom ich
prevzatia osobou opravnenou pnjlmat‘ pisomnosti za adresata, (ii) ocimietnutim prevzatia
pisomnosti adresatom, (iii) uplynutim odbernej lehoty na prevzatie zasielky uloženej na
p~šte, ak adresat nebol zastihnuty, a to bez ohl‘adu na to, či sa adresat o uloženi zasielky
dozvedel alebo nic

článokX
Záverečnéustanoyeflia, :

Tato zmluva nadobuda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a učinnost‘
dňom nasledujúcim Po dni zverejnenia t~jťo zmluvy v súlade s osobitným predpisom.

2. Prenechanie predmetu nájmu do nájmu i jomcovi na základe a za podmienok tejto zmluvy
bob schvalené obecnym zastupiteľstvom obce Lozorno dňa 09 12 2020 z dóvodu hodneho
osobitneho zreteľa v sulade s ustanovenim ~ 9a ods 9 pism c) zákona Č 138/1991 Zb
o majetku obci v zneni neskoršich predpi~sov

3 Akekol‘vek zmeny a doplnenia tejto zniiuvy je možne vykonat‘ len pisomne vo forme
dodatkov a ~o ~ťihla~om ()hid\‘Och ZIYlIUVflýOli ~tiáii.

:: :; ::~: :



4. V prípade zániku nájomcu s právnym nástup~Om sa zaluvflé strany dohodli, že nájom ani
táto zmluva nezaniká, priČom žiadna zo zrnluvných strán nemá práVO zmluvu Z tohto dóvodu
vypovedat‘ a príslušný právny nástupca zmluvnej strany V celom rozsahu vstupuje do prav
a povinností zaniknutej zmluvnej strany.

5. Práva a povinnosti zmluvných strán t~to zmluvou neupravené sa nadia príslušnými
ustanoveniami zákona o nájme a podnájme nebytových pniestorov, Občianskeho zákonníka
a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej
republiky

6. Zmluvné strany sa zaväzujú nešit‘ prípádné spory z tejto zmluvy prednostne dohodou.
Pokial‘ zmluvné strany nedospejú k dohode, je ktorákol‘vek zo zmluvných strán oprávnená
predložit‘ spor na rozhodrnitie súdu vecne, miestne a kauzálne príslušnému podl‘a Civilného
sporového poriadku.

7. Táto zmluva je vyhotovená v štyročh rövnopišoch, z ktorých každý má platnosť originálu.
Každa zo zmluvnych stran dostane po dye vyhotovenia

8. Prulohy:
Priloha Č 1 — grafkke znazornenie umiestnenia predmetu najmu v budove

H
T~ ( ~1

r~r~ j (‘

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto ~mluvy riadne a dókladne r .

porozumeli, že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vól~i pros‘ú~jeho obsahu
zmluvu neuzatvárajú V tiesni ani za zvlášť nevýhod,~ých podrnienok, čo pot~r; omylov~ Ze túto
oprávnených v mene zmluvných strán konať Z?IJU podpzsmz osób

V Lozome dňa 1.3./~..L. ~ o ~ ~ozorne dňa ~ 2 &C 2020
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