
Zmluva o nájme nebytových priestorov

nzaivoľená v ~vú/ade ‘~‘o z‘~konom Č. Jiáĺ]990 Zb. a m~jn~e a podnájme ne/Yvtovť~eh priesíorov
v znení neskorších predpisov (d~dej /en .‚ ~rákon a nájme a po‘inájmne nebvíoryeh prieslorov‘J a
v súřade s ~‘ ~2O a nash :ákona Č~ 40ř]964 Zb. Občíanskv zákonník v ZnCJIÍ ~wskoršíeh predpisov
‘dá/el /en „ Občkmskv zákona/kJ

______ (c/ákj /~ zrn/ava ‘)

ZML[1 VNĚ STRAN“

Obchodně nieno: Obec Lozorno
Sídlo: Hlavná 1. 900 55 Lozorno
iČO: 00 304 905
Bankové spojenie: Prima banka Slo\ eusko, a~s.
IRAN: 5K34 5600 0000 0032 0374 700i
V zastúpení: Mgr. Luboš Tvrdoň, starosta obce
E—mail: ohecá2ozorno~sk

(ďalei len prenajímateľ~‘) ‘

Obchodně menu: RNDr. Vasilka Zacharová — LEKÁ REŇ VERBENA
Sídlolmicsto podnikania: Kr~uka 1. Y00 55 lozorno
iČO: 3 1148 786
iČ DPH: SK1025424950
13ako‘~é ~pujcnie. Pošto‘á banka
IBAN: SK3 065 00000000002 0032739
V zastúpení: ~ konawľ
Zápis v regisiri: Okresný úrad Bralislava, číslo živnostenského registra:
E—mail: vcrhena1ekren~á~ginai 1, corn
‘I‘elefoni cký kontakt: 02/65968408

lďa~eŤ len ~nájomca~‘)

(prenajimatef a nájoniea ďa1e~ spoin len ‚~zmluvné strany~)



Článok
Predmet zmluvv

Prenajímateľ je vÝluČnl;ni vlastníkom nebnuteYnosti — stavby zdravotné stredisko. alien
Krátka 654. 900 55 Lozorno, súpisné Číslo 65$. na pozemku parc. reg .‚.C~ Č. $88411.
stavba evidovaná na liste vlastníctva Č. 963. vedenom Okresným úradom Malacky.
katastrálnym odborem piv katastrálne územie Lozorno. obec Lozorno. okres Malacky
(ďahrj len ..budova“).

2. Prenajímatef prenajíma nájontcovi za podmienok ustanovených touto zmluvou nebytové
priestorv Č. 1, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 nacbádzajúce sa v hudove o celkovej výmere
99~03 nť (ďalej len ..predmet nájmul. SpeciÍ~kácia situevania predmetu nájmu v hude ve
je uvedená v pri lobe č. I t~jio zm]uvv.

3. Nájomca vyhlasuje, že predmet nájmu má k momentu podpisu rejto zmluvy v držhe na
základe Podnájomná zmluva k zmluve o nájme nehnuteľnosií ze dňa 01 .08.2009 (ďalej leu
.‚Podná jemná zmluva k zmluve o nájme nehnuteľnestí“) a Dodatok Č. I L Podnájomnej
zmiu‘ e o nájme nehnuteľností. pedpisaný dán 20.02.2015. že tak predmet nájmu dobre
pozna ‘~ jeho ~ta\ mu je znam‘ a z‘ne‘e i pot‘rJzuje ze (i) piedmet najmu je sposobil~ n~
dohodnutě uživanie, (ii) predmet nájmu zodpovedá stavu v sťilade s požíadavkami nájomcu
na nrávne a faktické vlastnosti oredmetu nájmu. (iIi) predmei. nájmu je spósohilý na
dosiahautie dohodnutého účelu nájmu na strane nájomcu. dv) predniel nájmu nev~kazujc
žiadne zjavné a viditefné vad\ niche nedostatky a (‚ ) Od prenajimatefa sa nevyžaduje
žiadna úprava. prispösobenie. pripadně ině pinenie v súvislosti so stavem a vlastnost‘anii
predmetu nájmu. ~ta tomto základe sa osobitné odovzdanie predmetu nájmu n&jOmcOvi
nevyžaduje a nájomca nic je‘ eprávnený vzhľadom na tu uvedené upiauevať ani vznášať
voči prenajintateFevi žiadne nároky aleho požiadavky ohľadom právneho aleho íhktickěho
stavu predmetu nájmu.

Článok H ‘

Účel nájmu

1. Prenajímatel‘ prenajíma nájomcovi predmer nájmu uvedený v Článku I rejto zmluvv za
účelem jeho využitia i omcem na prevádzku zariadenia — verejná lekáreň.

2. Nájomea na zavazuje. aje oprávi~en~ užíva predmet nájmu výlučne na dohodnutý účel.
Nájomca na pritem zavltzuje, ~e v predmete nájmu bude prevádzkovať verejná tekáreň
v zmysie platn‘~ch nariaden‘í piv vereinosf v rozsahu ntinimálne 200 dni v kalendárnom
roku aspoň 5 hodin ‚ kaž.dom takomto dni.

3. Zahezpečenie všetk‘ch povolení a súhkisov Potrehflých piv výkon činnosti nájomcu
v predmete nájmu ‚je povinn~ si zabezpečit‘ nájomca sám a na vlastně náklady.
P‘iuijínuit~t‘ ju epiiieneiil ked\ luiVv~I‘ J kul niUem~ti priuki~‘unW spinenta W3e
jeho povinnosti. Prenajímateľ na zavázuje na požiadanie nájomc‘u mu za tlmte účelem



poskvtnúť bez zhytoČného odkladu potrehnú súčinnosť. v rozsahu v akom ju od ucho
lTlOžnO spravodlivo požadoval‘ a očakávať.

Ciduok lil
Doba nájmu a skončenie nájmu

Nájomn~ vzťah sa prenajíma na dobu neurčitá,

2. N~‘omn‘~ v~‘ah založený touto zmluvou je možné skončit‘ písomnou dohodou zniiuvných

strán, výpoveďou, ziebo odst pením od zmluvy ako to predpokladá zákon o nájme
a podnájme nebytový~~ priestorov a táto zmluva.

3. \řýpoveďou C možné skončit‘ nájomn~ vzťah založený touto zmluvou z dóvodov

uvedených v ~ 9 zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov,

4. Výpoveď musí mať písomnú formu a musí byť doručená druhej zmluvnej SWane, lank je

neplatná.

5. Výpovedná lehota je tn mesiace. a počíta sa od prvého dáa kalendárneho mesiacu

nasledujúcel~o po kalendámom mesiaci, v knorom hola písomná výpoveď doručená druhej
zmluvnej swane.

6. Prenajímatel‘ je oprávnený písontne odStút)jf od tejto zmluvv z nasledovných dóvodov:
a) nájomea je v omeškaní s úhradou splatného ndjomného aleho splainej piath~ za

prevádzkové náklady viac ako 30 dní.
na nájomcu hol podaný návrh na vvhlásenje konkurzu. holo začaté koná urzné
konanie. bol ‚ ~hlósený konkurz resp. ak hude \ yhlásenie konkurzu zamietnulé z
dóvodu nedostatku majetku dlžnjka, alebo ak hol podan~ návrh na povolenie
reštrukluraljzácje resp. bota povoiemš reštrukturalizácja,

c) nájomca užíva nebvto\ý pnieston v rozpore s touto zmluvou. najmä v rozpore
s dohodnutým účelom nájmu.

d nájomca je \ omeškaní \iac ako 3U dní so zložením kaucie aleho doplnenim kaucie.
alebo udržiavanja výšky dohodnutej kaucie.

e) nájomca porrišuje svoju povinnosf ohl‘adom uzatvorenia ziebo udržiavania platnosti

poistenia podře tejto zmluvv.
f~ nájontca vykoná v predmete nájmu zmeny aleho stavebné úpravy bez

pnedchádzajúcelto pisomného sáhiasu prenajímatel‘a.
gi nájomca alebo osoh\. ktorým nájomc~ umožnil pnistup do budovy akho do predmetu

nájmu, ho opr~o‘~ane užívaj Ú spósohom. klorýni vzniká. zIebo by mohla vzniknúý

prenajimarel‘ovj podsatná škoda presahuj úca 500 EUR.
it) nájornca spósohf škodu na predinete nájmu vo vÝške presahujúcej vÝšku mesačnélio

nájomněho a túto škodu neodstráni ani do 15 dni odo dňa jej vzniku aleho tálo
škodu v tejto lehote prenajímate{‘nvj nen~hradí.
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príslušnv sravebn~ úrad ‘vdal rozhodnutie o odstránení aleho zmene budov. alehu
o zmene určenia je~j ‘vu~ívania a roto rozhodnutie Lnemožúuje užívanie predmew
nájmu. resp. užívanie predmeru nájmu na dohodnutý účel.

bájomca~e oprávnený pisomne odstúpiť od tejlo zmlu‘~ z nasIedovn~eh dúvodov:

a) ak sa predmet nájmu sa stane bez zavinenia nájomcu nespósohilým na doho\ orunč
užívanie. ak prenajímateľ nezjedná nápravu ani do judného (1) mesia~a po doručeni
oznámenia nájomeu prenajímateľo\ j o existencii akého porušenia:

b) ak prenajimatef porušuje svoju povinnosť zabezpečovať riadne poskytovanie služieb
u‘ edenýeb v či. V tejto zmluvv, ak prenajímate[ nezjedná nápra\u ani do iS dní po
doručení oznámenia nójomeu prenajimateTovi o existencii takého porušenia: za takýtu
dó\nd sa nepokladá prerušenie dodávky služieh v dósledku \~luky v dodávkaeh médií
aleho eneraií zo strany ich dodá‘ ateVuv z dö‘ odov nespósohen~eh prenajímatefom

( energetickej, piynnrenskaj aleho vodárenskej spoiočnosti ).

7. Ak existenciu okolnosti. zakiadajácich dóvod na odstúpenie od rejto zrnluvv jednou
zrn uvnou stranou. možno oc1stran~1 dodatočnvm úkonom druhej zmluvnej stran) (ďalei
len .~možnosť nápravy“ ~leho ..nápravtr). je zrnluvná strana. ktorá má záujem odstúpir‘ od
Lejw Zm]uvv povinná poskvtnúť druhej zmluvnej strane dodatočnú primeranú lehotu na
nápravu v trvaní aspoň 10 dní prosiredníeivom písomnej a doručen~j ‘ýzvv ohsahujúeej
rakriež upovedomenie o možnosti odsiupenia od Zmluv\ v prípade nezjednania nápravy.
Ak nedójde k náprave ~ni v dodatočne poskvtnutej lehote na nápravu. rnóže dójsf
k odsrúpe.níu od lejto Zmluvy. Odstúpenie úd Zmluvy sa oznamuje a doručuje druhej
zmluvnej strane pisomne spolu s uvedením dó\ odu odstúpenia. Odstúpeniu je účinné dňom
doručenia takéhoio pisomného oznámenia ii odsvůpení druhcj zmluvnvj strane,

8. (Jdstúpenie od zmluvv j~ účinná dňom jeho doručenía druhej zmluvnej strane.
Odstúp~ním nezanikajú tiC práva a po‘innosti zrnluvn~cb strán, z povahy ktorých vvplÝ\ a.
že majú trvat‘ aj Po skončeni tejto zmluvv,

Článok IV
Nájomné, spósob platby a spiatnosť nájomného. kanela

I, Nájomné za pivdmet nájmu je stanovené dohodou zmluvn~eh sirén vn výške 139,20 PlR

mesačne.

2. Prenajimatel‘ je piatcom DPi L

3. 2~áiomné je splatné rnesačne vžd\ do 1 5. dňa nasiedujúceho kalendárneho mesiaca, a to
na základe prenajimatefom yy sta‘ unej l‘aktúry.

4~ Nájomné ako aj má plab\ podFa tejto zniiuvy uhrádza nájomca hezhotovostnÝm

t~e‘ od~nt ~ia ucc~ pieiia~i1nawl a u~ ed~n~ ‘ ~ahla‘ tcjlu ztiilu~y. pokial nic ‚~e ti~kture
v~stavenej preuajímateFom uvedené inato



5‘ Nújomně. rovuako ako akákoľ“ek má platba zo strany‘ nájomcu voči prenajimateľovi
reaiizovaná podľa tejto zmluvv‘ sa považuje za uhradenú v deň jej prípísania na účet
prenajímaieľa.

6, Za ťičelom zahezpečenia všetkýeh nárokov prenaj ímatcľa ‘oči nájomcovi. vyp1~‘vaj úcich
z tejro zmiuvv, je nájomca povinný najneskór do 1 5 dní odo dňa uzatvorenia tejto zmluvv
zložit‘ na účet nrenajímateľa uvedený v záhlaví tejzo zmluvv neúročená peňažnú kanem vo
výške 500 EUR. V prípade použitia kaucie. aleho jej časti prenajímatel‘om‘ je nájomca
povinný táto doplnit‘ do póvodnej výšky‘ a to do 5 pracovnÝch dni odo dňa doručenia
výzvy prenajímalefa na jej doplnenie nájomcovi. Nespotrehovaná kaucia bude nájonwovi
vrátená do 30 dní odo dán skončenia nájomněho vzťahu podFa Iejto zmíuvy‘ nic však skón
ako hudu \‘ to‘ nane \ sctk\ /a\ azk~ \~ p1‘‘ ~j~ce na,om~o\ nodi a te~to lmIu“
prenajíuiaieľovi‘

Článok V
Služb poskytované v súvislosti s nájrnom a platby za prevádzkové náklady

1. Prenajímater zabezpečuje plnenie nasledovnýeh služieb spojenÝch s užívanim predmetu
nájmu: dodávku energií a médií podľa ods‘ 2 až 4 iohto článku. prevádzku. oprav\
a údržbu spo1očn~ch časti budovy a technických zariadení určených pre prevádzku huLlovy
ako celku, odvoz komunálneho odpadu‘

2. Náklady spojené s dodávkou vody a odvod odpadov~ch vád pre predmetu nájmu hudú
nájomeovi účtovaně zálohovou platbou vo výške 5.—EUR mesačne.

3‘ Náklady spojené s dodá\kou eleklrickej energie pie predmet najmu hudťi nájomcovi
účtované zálohovou platbou vo výške 30‘—EUR mesačne.

4, Náklady spojené s dodávkou tepla (vkurovanie) pre predmet nájmu hudú nájomcovi
účtované zálohovou platbou vo vškc 36‘ EUR mesučne.

5‘ Zálohové platby podl‘a ods‘ 2 až 4 tohro článku sú splatné spolu s nájomnÝm.

6. Skutočně náklady spojené s dodávkou vody‘ elektrickej energie a plynu ako aj odvedením
odpadovÝch vád vo vzÝahu k predmetu nájmu ako aj náklady na odvoz a likvidácju
komunálneho dopadu zabezpečovaného prenajimateľom (d‘aiej len «Prevádzkové
náklady“) hudú nájomcovi vyúčtované na základe thktúr vystavených od príslušnÝch
dodávateľov nrc budovu. pričom podjel nájorncu na PrevádzkovÝch nákladoeh v budove
je určenÝ podFa pomeru podlahovej ploch redmetu nájmu voči celkovej prenajímatel‘ncj

Dloche priestorov v hudove, pričom výntera prenajímateľnej plochy priestorov v hudove je
ku dňu uzavretja tejto zmluv‘ 99,03~n~. Vyúčtovanje náklaclov na služby v zmvs}e či.
V iejto rmluvv ~n tni toční ‚ EU do Et dní oW ‘lán ~hu‘í~u‘ln p‘hluči‘úl‘o hnIu‘tdaliwlu
roka.
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7, Na thkmráciu a úhradu prevádzkových nákladov podFa rohm Článku sa primerane použijú
ustanovenia Čl. IV lejto zmluv~.

8. Nájomca na viastné náklady zabezpečuje odvoz a likvidáeiu odpadu nekomunálneho
charakteru.

Článok VI

Údržba, opravy~ Ůpravy a užívanie prcdmetu nájmu a budovy

I. Bežnú údržbu predmetu nájmu vrátane akýchkoF“ek ne~yhnutn~ch aleho potrehných Oprá\
bez ohTadu na i~h povahu \ konáva ‚ pinom rozsahu nájomca sám na ‚lastné náklad.
Prenajímateľ je po~inn~ preneehať predmet nájmu \ stave spčsobilom na riadne užhanic.
Prenajímatel‘ je zodpo‘edn~ za údržbu a opravu všet.kých ostatných častí budovy, a to
najrnä. nic ~ šak vÝlučne strechv. zvisheh konštrukcií budovy. chodi~b‘ ťasády, okien.
spoločných priesrorov. ‚~ kurovania budovy ~vrátene vykurovania prednietu nójino).
Prenajima~eF je po~inn~ na s‘Qje náklady realizovar‘ opravy predmew nájmu v pripade, že
úcto vady aleho poškodenia predmetu nájmu hudú spósobené vadami aleho poškodeniami
budovy, za ktoré zodpovedá prenajimatei‘ (napr. zatečenie predmetu nájmu v dósledku
netesnosti strechv aleho okien).

2. Rozsah prenajímatet‘om poskytovaných sjužieh spojených s uživaním predmetu nájmu ~c
uveden~ v Čl. V rejro zm)uv\.

3. Akékofvek úprav‘ predmetu nájmu najomcom si v~žadujú predchádzajúci pisomný sáhlas
prenajímateľa. k žiadost o udelenie súhlasu predioží nájomca prenajímateFo~i prísiušnú
projektová dokumentáciu a po zrealizoyani upra‘ potvrdí súlad predložcnej projektovuj
dokumentácie so skutoČným prcvedcním. Za pinenie povinnosti ‚oči stavebnému úradu
‚ súvislosti s realizo\ aivčmi úpra‘ ami predmetu nájmu zodpovedá ‚ celom rozsahu
nájomva. Nájomco~ei po skončeni nájmu nevzniká nárok nu žiadne plnenie od
prenaj imarcľa v súvislesti s prípadn~m z‘ ~ šenim hodnoty predmetu námu. uvedené bene
naomca na ~edomie a zavíi!uje sa. že ~i tejto sú‘ islosti nehude ‘OČI prenajímuteľo‘ I
uplatňovat‘ žiadne narokv. Uvedené plarí. pokial pred započatím s úpna‘ anal predmew
nájmu nebude medzi prenajímatel‘om a ná~jomcom osobitne dohodnuté inak.

4. )~ájomca je opnávnený odpisovať ním ubradend technické zhodnoumie predmeru nájmu
(uskuločnené v súiade s postupom podľa ods. 3 ‚a ŠŠIC) a prenaj mantel‘ vyhlasuje, že takéto
technické zhodnotenie predmetu nájmu nebude odpisoval ‚O svujon~ účiovníetve.

5. V pnipade akejkoľvek Škody na predmctc nájmu. za ktorú zodpovedú nájomea aleho ktorá
nebude nahradená z poismého pluenia prenaiímatcl‘a aleho nájomcu. znáŠa nájomca všethy
náklad) spojené s odstrúnením rakejto Škod). vrátane nákladov na uvedeme predmetu
nájmu do původnel~o stavu.

6. Nájomca je sám zodpo\ edný za dodržia‘ aule právnych prcdpiso‘ na úseku bezpečnosti
a ochrany zdraviu uri prúci a na úseku ochrany pred požiarmi ‚ predmete n~ímu (5



výnimkou technických zariadeni inšia1ovan‘~cb centrál ne pre prevádzku budovy) a je
povinný plnit‘ všetkv príslušn~ povinnosti p}~náce z platných právnycb predpisov vn
vzťahu k prístušn~‘m orgánoni a úradným miestam.

7. Nájomca nic je oprávnený dať predmet nájmu alebo jeho časf do podnájmu tretej osohe.
alebo umožnit‘ uživanie predmetu nájmu aleho jeho časti treťou osobou bez
predchádzajúceho písornného súhlasu prenajímatel‘a.

8, Pokiar súčasťou predmetu nájmu nic sú sociálne zariadenia. je nájomca oprávnen~č v rámci
užívania predmetu nájmu nev~Jučne užívat‘ aj sociálne zariadenia umiestnené v budove,
ktoré mu hudú za týmto účeion‘i osobitne sprístupnen.é zo strany prennjímaiel‘a. Nájomca
má právo spolu s ostatnÝmi užívatel‘mi budovy užívat‘ spoločné časti budovy (napr.
chodby, vchod do budovy aid‘,), a to v rozsahu nevvhnutnorn pre riadne užívanie predmeru
nájmu.

9. V prípade skončenia nájmu odovzdá nájomca ku dňu skončenia nájmu (v prípade odstúpenia
prenajímateFa od rej to zrnluvy do 7 dní odo d~a takéhoto skončenia nájmu) predmet nájmu
prenajímateľovi. Pred odovzdaním redmetu nájmu je nájomca povinn~ predmet nájmu
vyprataf a odovzdať prcnaj ímateľovi bez všetk‘~ch hnutel‘ných ved nájomcu. uprataný a
úpine vyčistený a v stave zodpovedajůcom obvyklému opotrebeniu. Za každý deá
omeškania nájomcu s vyprataním a odovzdaním predmeru nájmu prenajímawřovi. vzniká
prenajímaieľovi nárok na zaplatenie odplaty za užívanie predmetu vn výške
zodpovedajúcej dvojnásobku ku dáu skončenia nájmu platného nájornného (bez
akejkoFvek zľavv) a platby za prevádzkové náklady.

10. Zmluvné strany sa ďalej dohodii, že prenajitnaref je oprávnený kedykol‘vek prerušif
zabezpečovanie pinenia služieb dodávky enerri í a médií. pokiaľ bude n~ljomca v omeškaní
s úhradou nájomněho. piaríeb za prevádzkové náklady aleho akejkoľvek inej platby podFa
tejto zmluvy Po dobu dlbšiu ako 14 dní odo ditu ich splatnosti. Prenajiniatel‘ bude nájomcu
o postupe podľa rohm odseku infbrmo\ať minimáine 24 hoWa vopred oznámením
zaslaným formou e—mailu alebo SMS správ‘ na adresy/čísla nájonreu uvedené v záhlavi
rej to zmluvv.

Článok VII
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Prenajímatel‘ je povinn‘l umožnit‘ nájomcovi užívanie prcdmeiu nájmu na dohodnutý účel
Po celÚ dobu irvania nájmu počnúc ditom prevzutiu predinetu nájmu nájomcom.

2. Prenajimareľ je oprávnenÝ na vstup do predmetu nájmu Po dohode s nájomeom.
V pripade obrozenia života. zdravia aleho majerku e prenajímatel‘ oprávnený na vstup do
predmetu nájmu kedykoľvek a na nevyhnutný čas. O takommo vstupe bude prenajiniarel‘
hifhlluu\ut ttájuuttu br, ÝbYI Ia~II( udktniu,



Označenie prevádzky nájomcu ‘ykoná nójomca v ~úlade s osobitným pokynom
prenajímateľa. Umies~nenie mých ďalšich označeni alebo rekiamnkch zaríadení nájomcu
na alebo v hudove je možné len po predchádzajúcorn písomnorn súhlasnom \ yjadreni
prenajíinatefa k príslušnej ~iadosd nájomcu a za odplatu. pokiaF nehude dohodnuté inak.

3, ~áiontca je rovinnÝ na viastné náklady uzatvorit‘ a pravidelnými úhradami poistného
udržiavať v platnosti poistenic zodpo\ednosti za škodu sp~sohcnú SvOjou prevád7kovúu
činnosťou a uzatvorenic tohto pcistenia preukázat prenajimatefovi najaeskór do 1 S dní
odo dňa uzat‘orenia Iejto zmluvy. Nájontca je taktiež pm inný kedykoľvek na požiadanie
pred]ožiť prenajímateľovi doklad o riadnej a včasnej úhrade poistného a u tr‘ani poistenia.

4. Nájomca zodpúvedá za škody na predmete nájmu vzniknuté počas jeho uživania. ktoré
preukázatefne spósobil nájomea aleho trdle osoh~. ktoré sa zdrži já v predmete nájmu
aleho v hudo\ e pri plnení pok~ no\ nájonicu aleho s jeho vedomím.

5. Náiomca sa ďalej zavázujc:
a dhai‘ na ochranu prCdmelu nájmu pred zničením‘ poškodenini .i nadmerným

ůpotrehením a uriečislenim. a udržia‘ a~ v ňom čistotu.

b) predmet nájmu riadne udržiavať.
C) zabezpečif uzarnkane precimetu nájmu s tÝm. že za ved vnesené a uložené

nezodpovedá pren~jimateľ. ale nájoinca.
dI umožnit‘ prenajímateľoví ‚ stup do predmetu nájmu za účelom kontroly spósobu

a účelu jeho užívania za pritomnosti nájomcu aleho ním poverenej osoby. ako aj za
účelem odpočtu sta\ a meracíeh zariadeni spotreb) energii a médií. pokiaF sú úcto
umiestnené v predmete nájmu.

e) nerušiť prevádzkou ‚ predmete nájmu ostarneh užívateFo\ pricswrov \ budeve.
dodržiarať nočn~ IJud a za~ady ohčianskcho spolužhia.

~) oznámit‘ bez zh\točného odkladu prenajímatel‘ovi každá haydnu. poškodenie. poruchu
a potrebu oprav) aleho údržby ku ktorÝrn je podFa lejte zmiuvy povinn~ prenajímatei‘.
alebo ktoo~ z podstray veci a ich zakomponmania do celkového technického
zahezpečenia budov:‘ je možné rhšik len v spolupráci S prenaiíntatefom. inak uájomca
~wdpm edd za škud~i, kiúrá nespincnim po‘ innosti vznikla: v súvislo~ti s tým je nutné.
aby nájomca s~oje zariadenia v predmete najmu rozmiestnil tak. aby bol umožnený
prístup k radiátorom. \rodo\zodolti. elektrickým ističom. uzáverom pi~nu a pod.

6‘ N4icmca sám a na vlastné náklad) rahezp~č‘iie prevádzku ~‚ojej amhulaneie umiCSLnen~j
‚ predmete nájmu. V tejto súvislosti je ~ám zodpo\ edný za to. ab‘ pniestor zodpov~dal
pnislušnýrn osobitným prá~ nym. technickým a hygienickým predpisoni ako aj za to. aby
jeho prevádzku žiadn\ m spásohom ne~asahovaia do prevádzky budovy. v ktorej je prieslor
umiestnený a do uži‘ania ~j~j okoliw nepoškedzavala a nekontamino\ ala ~i\ etně prostredie
a okolic.

7. Prenajimateľ je povinný:
I ~řdja‘ a~Ltjiu P1 ulauwu do ~ liaiLii LlújiIiIL ‚

budov‘ :



h) umožnif náiomcovi užívat‘ predmet nájmu za podmienok dohodnutýCh tOutO
zmluvou

C) zabezpečíť plný a nerušený v~kon práv spojených s n~jmoni;
ď) riadne poskytovat‘ nájomcovi služby v zmysle ČI‘ V tejto zmiuvy‘

Čiánok VIII
Osobitné ustanovenla

L V deň začatia n~mu podYa tc~to zmluvy (resp. najhližší pracovfl:Ý dcň. ak deú začada
nájmu pripadá na deň pracovného pokoja ateho sviatok) se uskutoční a \zájomfle potvrdí
odpočet stavu meračov spotrehy energii a médií tak ich úhrada nic je dohodnutá
v paušálnej výške‘

2‘ Zánikom nájomného vzfahu podFa te~to zmtuvy nezanik~ĺú povinnosti zmiU\flýC strán
\‘ysporiadaf vzá~ornné v~‘ahy‘ ktoré vznikli na jeho základe ~~aleho z nebo vyplýv~ú‘

3‘ Nájomea nic je oprávnený započítal‘ s\C pob ľadávky voči prent~írnateľovi voči
pohľadávkafll pren~ímaleľa na úhradu n~IomnéhO‘ plutích za prcvádzkově náklady alebo
akýmkol‘vck mým platbám podľa tejto zmiuvy‘ a bez predehádzaiúccho pisomného súhlasu

k nim zriadit záložné právo‘ zabezpečovací prevod prá~ a alebo ich postúpif na treuu
osobu‘

4‘ Nájomca udel‘uje podpisom ic~to zmluvy pren~iimatcľO‘~i ~úhias na spracovaflie ~cho
oSOhnýCll údajov uvedených v záhlaví Icito zmluvy v rozsahu potrehnorn pre pinenie
povinností a uplatňovaflic práv z te~to zmiuvy‘ a to na dobu trvania nájomného vztahu
podfa tejto zmiuvy‘ priČom pokiat‘ nevyplý\a inak Z plaine právncj úpravy‘ sáhlas
nájornCu nezaniká skúr ako budú vvsporiadané všetky vztahy‘ práva a povinnosti z tcjto
znrluvy vyplývajúee‘ N~jomca je oprávnený sáhlas so spraco\ anim osohných úd~o\
kedykol‘~‘ek pisomne od\ olaL

Článok IX
Doručovanic

1‘ Pokiaľ nic je ‘ tel‘to znrluve uvedené inak. music b~n‘ akékot‘vek pisomnOsti podľa tejto
zmiuvy doručené osohne‘ doporučenou poštou s doručenkou ai~bO kuriérskOu službou na
adresy zrní uvných strán uvedené v záhla\ tc~to zniluvy‘ ateho na ind zmluvnou sti‘anou
pí somne oznámenú adresu‘

2. Pisomnosti se hudú považovat‘ za doi‘učené ~a nasiedo\flých podmienok ii) dňom ich
prevzatia osobou opi‘ávfleflOu priiínlul‘ písomllosti za adresata‘ di) odmietnutím pi‘evzatia
pisomnosti adresátOflt‘ diii uplynutim ncihet‘nej lehoty ne prc\ valíc zásic[ky utožen~1 na
pošle‘ ak adresát nebol zastihnutý‘ a to bez ohradu na to. či sa adresát O uloženi zásielk~
doz‘~edet al~L‘~ tile.

4f



Č~ánok X
Záverečné ustanovenia

. 1 ino zmluva nadohúda plo~o‘ dňom jej podpisu ohidvoma zmiu‘ným~ sirannrni
a účinnost‘ dfiom nasledujúcirn po dni L‘ erejnenia iejto zmiuvy ‚ súiade s osobitn~m
predpisom.

2. Prenechanie predmem nájmu do nájmu náj mco~ í na základe a za podmienok iejto zmlu‘ ~
holo sch\álené obecným zastupiteľstvom obce Lozorno dán 09.12.2020 z dóvodu hodného
osobitného zreteFa v súlade s ustanovením ~ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/199l Zh.
o majetku obcí v znení neskorších predpiso\.

3. Ákěkol‘vek zmeny a doplnenia tejto zmiu\ y je možné vykonat‘ len pisomne ~o fbrme
dodarkov a so súhlasoni obid\ och zm1uvn‘~ch strán.

4. V prínade zániku nájomcu s nrávn\ m nástupcom sa zntluvné stran dohodli, že nájom ani
táto zmiuva nezaniká. pričom žiadna zo zmiuvných strán nemá právo zmtuvu z tobto
dóvodu vypovedať a príslušny právn~ nástupce zmluvnej strany V celom rozsahu vstupuje
do prá~ a povinnosti zaniknutej zmluvnej strany.

5. Práva a povinnosti zmluvn~ch strán touto zmluvou neupra\ ené se nadia prislušnými
u~tanuvenianti zákone o nájme a podnájme neb‘ tových pniestorov. Ohčianskeho zákonníka
a ostatnými všeobecne závúznými právn\ mi predpismi platn~mi na uzemí Slovenskej
repuhiik~.

6. Zmlu‘ né stran~ se za~ ázujú nešit‘ pnípadné spory z tejto zmluvy prednostne dohodou,
Pokial‘ zmiuvné stran‘ nedospejú k dohode. je ktorákoľvck zo zmluvn~ch strán oprávnená
prediožiť spor na rozhodnutie súdu ‘~ ecne~ miesme a knuzálne pníslušnému podl‘a
C‘ivilného sporového poriadku.

7. lino zmlu‘~a je x‘vhoio\ cná v št‘ roch ľO\ nopisoch. z ktorých každý má platnost‘ originálu.
Každá zo zmiuvn‘~ch strán dostane Po d t c v‘ hotovenie. ‘

8. Prílob\ :
Príloha Č. I grafkké znázornenie umiestnenia predmetu nájmu ‘~ hudove
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