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Dodatok c. 4

k Zmluve o nájme nebytových priestorov c. P-53/724/2008

Z m l u v n é str any:

Prenajín1atel: Mesto Zlaté Moravce
Zastúpené: Ing. Petron1 Lednáron1, CSc., primátoron1 mesta Zlaté Moravce
Sídlo: 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
Bankové spojenie: VÚB, pobocka Nitra, expozitÚra Zlaté Moravce
c. Ú. 33422162/0200, IBAN: SK2202000000000033422162
ICO: OO 308 676
DIC: 2021058787

(dalej len "prenajímatel"')

Nájomca: PONTI, s.r.o.
Sídlo: Hviezdoslavova 64, 953 01 Zlaté Moravce
ICO: 36552089

Zápis v OR NR, Oddiel: Sro, Vložka c.: 13793/N
Zastúpený: Mariinon1 Drahošom - konatelom spolocnosti

(dalej len" nájomca ")

Zmluvné strany, rešpektujÚc zákon c. 138/1991 Zb. o n1ajetku obcí v znení neskorších
predpisov, VZN c. 6/2011 Zásady hospodárenia s n1ajetkon1 n1esta Zlaté MOl:avce v platnom
znení, sa dohodli na uzavretí tohto Dodatku c. 4 k Zn1luve o nájn1e nebytových priestorov
c. P-53/724/2008 v znení jej dodatkov, predmetol11 ktorej je prenájom nebytových priestorov
v "CENTRE ŽITA VA" Zlaté Moravce a to z dôvodu odovzdania casti prenajatých priestorov,
pricom sa zn1luvné strany dohodli na uvedenol11 za nasledovných podn1ienok:

l.

Zn1luvné strany sa dohodli, že Zn1luva o nájn1e nebytových priestorov c. P-53/724/2008 zo

di1a 25.02.2008 v znení jej dodatkoy sa tÝl11tOdodatkol11 n1ení tak, že celé znenie predn1etnej
zn1luvy v znení jej dodatkov (t.j. clánky 1.- VIII.) sa nahrádzajÚ nasledovnýn1 znenÍn1:

"Cl. I.
Predmet a úcel nájmu

1. Prenajímatel je výlucným vlastníkon1 nehnutelnosti - stavby súpisné císlo 2087
(budova "CENTRUM ŽITA VA"), nachádzajÚcej sa na Ul. Hviezdoslavovej 64 v Zlatých



Moravciach, postavenej na pozen1ku - pat"cele KN registra "C", C. parcely 1078/2 (druh

pozelnku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej v katastri nehnutelností - správa katastra
Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, k.Ú. Zlaté Moravce na LV C. 3453.

2. Prenajín1atel prenajín1a nájomcovi za podn1ienok ustanovených touto zmluvou
nebytové priestory nachádzajÚce sa v nehnutelnosti (stavbe) uvedenej v bode 1. tohto clánku
na poschodí, a to nebytový priestor o výmere 40,60 m2 lpodla grafického znázornenia
uvedeného v Prílohe C. l k tejto zlnluvel , ktorý pozostáva z kancelárie - 30,20 m2, zádveria 

4,00 m2, chodby - 3,60 ln2, a soc. zariadenia (WC+ kÚpellia) - 2,80 n12 (dalej spolu len
"predn1et nájn1u").

3. Nájon1ca si predn1et nájmu prenajín1a za úcelom skladu - archívu nájomcu.

4. Nájon1ca n1á právo užívat spolocné priestory stavby uvedenej v odseku 1 tohto clánku
v rozsahu nevyhnutnon1 na riadny chod predn1etu nájn1u.

Cl.II.

Doba nájmu a skoncenie nájmu

1. Nájon1ná zlnluva sa uzatvára na dobu urcitú do 31.12.2016.

2. Nájon1 nebytových priestorov tvoriacich predn1et nájn1u koncí:
a) uplynutín1 doby nájmu, na ktorý bol dojednaný,

b) píson1nou dohodou zlnluvných strán ku dliu uvedenému v dohode o skoncení nájn1u
alebo

c) uplynutí111 výpovednej lehoty na základe písolnnej výpovede ktorejkolvek zo zlnluv
ných str~n v sÚlade s ustanovenín1 §9 ods. 2 alebo 3 zák. C. 116/1990 Zb. o nájn1e
a podnájlne nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

3. Výpovedná lehota podla ods. 2 písn1. c) tohto clánku je jeden mesiac a zaClna
od prvého dna lnesiaca nasledujÚceho po Inesiaci, v ktoroln bola výpoved dorucená druhej
zmluvnej strane. Do konca výpovednej doby je nájon1ca povinný platit nájon1né a platby za
služby spojené s nájln0111.

4. V prípade ukoncenia nájn1u je nájon1ca povinný vrátit nebytové priestory v stave
vakom ich prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie, s prípadnýn1i stavebnými

Úpravami vykonanýn1i s píson1nýn1 sÚhlasom prenajín1atela. NájolTICa je povinný odovzdat
prenajín1atelovi nebytové priestory najneskôr prvý pracovný deli po uplynutí výpovednej
lehoty, resp. po skoncení nájn1u. O odovzdaní nebytových priestorov sa spíše protokol,
ktorého jedno vyhotovenie dostane nájomca a po potvrdení o prevzatí nebytových priestorov
prenajín1atelom dnom podpísania a prevzatia protokolu, nájon1ca prestáva zodpovedat
za nebytové priestory a prípadnÚ vzniknutÚ škodu na nebytových priestoroch.

Cl. III.

Nájomné a jeho úhrada

1. Rocné nájon1né za pred111et nájmu (40,60 nl) je stanovené spolu vo výške
592,76 EUR, prico111 nájon1né za nebytové priestory tvoriace predn1et nájn1u v z111ysle platnej



· nájon1nej zn1luvy predstavuje 14,60 €/m2/rok (t.j. za nebytové priestory archív nájOlTICUrocne
592,76 eur).

2. Nájomca sa zaväzuje uhradit nájomné v roku 2014 (od úcinnosti tohto dodatku
do 31.12.2014) vo výške 494,- € na úcet prenajín1atela c. 33422162/0200, variabilný syn1bol:
36552089, IBAN: SK2202000000000033422162 nasledovne:

- za marec a II. štvl1'rok
- za III. štvrtrok
- za IV. štvrtrok

- sumu 197,60 eur do 15.05.2014
-. sun1U 148,20 eur do 15.08.2014
- sun1U 148,20 eur do 15.11.2014

NájOlTICa sa zaväzuje v dalších rokoch platit nájon1né urcené podla ods. 4 tohto clánku

štvrtrocne v štyroch rovnakých splátkach na úcet n1esta Zlaté Moravce c. 33422162/0200,
variabiln)T syn1bol: 36552089, IBAN: 2202000000000033422162 nasledovne:

za l.
za II.
za III.
za IV.

štvrtrok
štvrtrok
štvrtrok
štvrtrok

do 15.02.
do 15.05.
do 15.08.

- do 15.11.

Nájomné sa považuje za uhradené dno111pripísania na úcet prenajÍ1TIatela.

3. Ak nájon1ca neuhradí nájomné podla odseku 1 a 2 tohto clánku v stanovenej výške
a vcas, je povinný zaplatit úrok z omeškania vo výške podla ustanovenia § 3 nariadenia
Vlády SR c. 87/1995 Z. z., ktorýn1 sa vykonávajÚ niektoré ustanovenia Obcianskeho
zákonníka v platnoI11 znení.

4. Prenajím.atel a nájolTICa sa dohodli, že výška nájomného uvedená v ods. 1. bude
každorocne upravovaná podla rocnej miery inflácie za predchádzajúci kalendárny rok
meranej indexom spotrebitelských cien podla Štatistického Úradu SR, najskôr však
od 1.1.2015. Pri urcení' I1ájon1ného na další rok trvania nájn1u sa bude vychádzat
z nájOlTIného za predchádzajÚci rok. Výšku n1esacného nájoI11ného oznán1i prenajín1atel
nájo111covi bezodkladne po potvrdení rocnej n1iery inflácie za predchádzajÚci kalendárny rok
Štatistickýn1 ÚradOlTISR.

Cl. IV.
Služby spojené s nájmom a ich úhrada

1. Zn1luvné strany sa dohodli na týchto službách spojených s predn1etOlTI nájlTIU, ktoré
bude prenajÍ1TIatel zabezpecovat pre nájOlTICu:
- dodávka vody a stocné,
- dodávka elektrickej energie.

2. NájOlTICa je povinný uhradit skutocnÚ cenu za jednotlivé služby podla ods. 1, ktorÚ

prenajímatel platí jednotlivýn1 dodávatelOlTI týchto služieb, podla výpoctu energetikon1
mesta. Ak budÚ zriadené san10statné odberné lTIiesta s osobitnýn1 lTIeraním spotreby
jednotlivých n1édií pre nájon1cu, tento bude uhrádzat skutocnÚ cenu spotrebovaných médií.
V takon1 prípade zn1luvné strany dodatkon1 upravia výšku a rozpis zálohových platieb
za služby spojené s náj11101TIpred111etu náj111u.



3. Nájomca sa zaväzuje spolu s platbou nájomného uhrádzat zálohové platby za služby
spojené s predlnet0111náj111ua za odvedenie pomernej casti zrážkovej vody do kanalizácie

na základe fakturácie prenajímatela. Výška rocných zálohových platieb bude zmluvnými
stranami dohodnutá dodatkom k tejto zmluve.

Zálohové platby za služby spojené s predinetom nájmu a za odvedenie pomernej casti
zrážkovej vody do kanalizácie sa zaväzuje nájomca pravidelne mesacne vo výške
urcenej dodatkom k tejto zmluve uhrádzat na Úcet prenajín1atela c. 33422162/0200,
IBAN: 2202000000000033422162, variabilný symbol: císlo faktúry, a to vždy do 28. dna
v mesiaci.

Služby spojené s nájlnoln pred111etunáj111usa považujÚ za uhradené dnom pripísania na Úcet
prenajímatela.

4. Celkové zÚctovanie za poskytnuté služby spojené s náj1110n1pred111etu nájn1u sa
vykoná raz rocne, a to do 30 dní po dorucení vyúctovania od dodávatelov jednotlivých n1édií.
Nájomca sa zaväzuje uhradit rozdiel n1edzi skutocnými nákladn1i a skutocnou výškou
zaplatených zálohových platieb na Úcet prenaj hnatela do 15 dní od ozná111enia výšky
nedoplatku (rozdielu) zo strany prenajímatela, na základe prepocítania spotreby energií
energetikom n1esta, ktoré bude tvorit ~amostatnú prílohu vyÚctovacej faktúry.
Prenajímatel sa zaväzuje vrátit nájomcovi prípadný preplatok do 15 dní po vykonaní
celkového zúctovania, ak sa z111luvnéstrany nedohodnú inak.

5. Prenajhnatel je oprávnený kedykolvek jednostranne z111enitzálohové platby za služby
spojené s nájn10n1 predmetu nájlnu, pokial budú zn1enené, doplnené alebo zrušené cenové
predpisy, podla ktorých sú tieto platby dohodnuté alebo pokial sÚ inak zmenené ceny za tieto
služby spojené s nájln0111predlnetu náj111u.

6. Ak nájon1ca neuhradí platbu podla bodu 3, 4, a 5 tohto clánku riadne (v stanovenej
výške a vcas), je povinný zaplatit úrok z on1eškania vo výške podla ustanovenia § 3
Nariadenia Vlády SR c. 87/1995 Z. z., ktorýn1 sa vykonávajú niektoré ustanovenia
Obcianskeho zákonníka v platnom znení.

Cl. V.

Podnájom

1. Nájomca nie je oprávnený prenechat predmet nájn1u alebo jeho cast do podnájn1u
alebo výpožicky další111 (tretín1) osobán1' a neslnie predn1et nájlnu ani žiadnyn1 iným
spôsobom zatažit bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenají111atela.

Cl. VI.

Dalšie práva a povinnosti

1. Prenajímatel je povinný zabezpecit nájon1covi plný a nerušený výkon jeho práv
spojených s nájn10n1 pred111etu nájmu, najlnä zabezpecit riadne poskytovanie služieb
spojených s nájmom a odovzdat predmet nájmu v stave spôsobilon1 na jeho riadne užívanie.



2. NájOll1ca podpison1 tejto zn1luvy vyhlasuje, že sa so stavon1 predll1etu nájn1u
oboználl1il a tento preberá bez výhrad a v stave zodpovedajúcon1 dohodnutéll1u úcelu nájn1u.

o fyzickoll1 odovzdaní a prevzatí predn1etu nájn1u ku dlí.u úcinnosti tejto zmluvy vyhotovia
Zll1luvnéstrany písoll1ný protokol.

3. Nájon1ca je povinný užívat predn1et nájn1u výlucne v rozsahu a na úcel dohodnutý
v tejto zmluve, v súlade s prevádzkovýll1 režimoll1, udržiavat ho v stave, ktorý zodpovedá
povahe a úcelu nájn1u a po skoncení nájn1u ho vrátit v stave vakon1 ho prevzal,
s prihliadnutín1 na obvyklé opotrebenie. Nájoll1ca nie je povinný dat predn1et nájn1u do
pôvodného stavu, ak boli stavebné úpravy vykonané s predchádzajúcin1 písomnýn1 súhlasom
prenaj ímatela.

4. Opravy spojené s obvyklýll1 udržiavanín1 predn1etu nájn1u je povinný vykonat
nájomca na svoje náklady. Stavebné úpravy je nájomca oprávnený na predll1ete nájn1u
vykonávat len s predchádzajúcill1 písOll1ným súhlason1 prenajín1atela a výlucne na svoje
náklady. Nájon1ca je oprávnený realizovat úpravu nebytového priestoru vrátane interiérových
úprav, ako aj napríklad inštaláciu akéhokolvek bezpecnostného zariadenia v nebytovom
priestore len po predchádzajúcon1 píson1non1 súhlase prenajín1atela, na vlastné náklady
a v súlade s ustanovenian1i príslušnÝGh právnych predpisov. Akékolvek povolené úpravy
nebytového priestoru sa stávajú vlastníctvoll1 prenajímatela a nezakladajú nájon1covi žiadny
nárok na náhradu nákladov vyplývajúcich z realizácie odsúhlasených, resp. neodsúhlasených
úprav ani pocas trvania nájomného vztahu, ani po jeho skoncenÍ.

5. PrenajÍ111atel nezodpovedá za škody na n1ajetku vneseného do predn1etu nájmu.
Nájon1ca je povinný sán1 a na vlastné náklady zabezpecit n1ajetok proti odcudzeniu,

poškodeniu ale~o zniceniu a zvážit úcelnost jeho poistenia taktiež na vlastné náklady.

6. Nájon1ca je povinný bez zbytocného odkladu písomne oználl1it prenajín1atelovi
potrebu opráv, ktoré n1á prenajín1atel urobit a un10žnit vykonanie týchto i iných
nevyhnutných opráv. V opacnon1 prípade nájomca zodpovedá za škodu, ktorá vznikla
nesplnenÍ111tejto podll1ienky.

7. V prípade vzniku havárie resp. jej hrozby je nájon1ca povinný okaIl1žite un10žnit
prenajín1atelovi prístup k zariadenian1 (rozvodon1 elektrickej energie, vody, kúrenia a pod.)
nachádzajúcin1 sa v predmete nájmu.

8. Nájomca je povinný bez zbytocného odkladu písoll1ne oznámit prenajímatelovi
zn1enu údajov týkajúcich sa jeho podnikatelského alebo iného oprávnenia, na základe ktorého
vykonáva cinnost, pre úcely ktorej užíva predn1et nájn1u podla tejto zn11uvy.

9. Prenajín1atel je pocas trvani~ nájoll1ného vztahu založeného touto zmluvou oprávnený
vykonávat potrebnú technickú kontrolu nebytového priestoru a kontrolovat, ci nájon1ca
užíva nebytovú priestor riadnyn1 sPÔSObOll1 a v súlade so zll1luvne dohodnutými
podmienkami. Za úceloll1 kontroly dodržiavania zmluvných podll1ienok je nájomca povinný
na požiadanie prenaj íll1atela Ull10žnit vstup urcenýn1 zall1estnanCOll1 prenaj ín1atela do
prenajatých priestorov tvoriacich predn1et nájn1u.

10. V súlade so zákonon1 NR SR c. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonoll1 NR SR c. 314/2001 Z. z. o ochrane



pred požianni, vyhláškou MV SR c. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii, nájomca si služby
bezpecnostného technika a technika požiarnej ochrany zabezpecuje samostatne, vo svojej
vlastnej réžii a zaväzuje sa dodržiavat povinnosti a opatrenia ustanovené týmito zákonmi
a vyhláškou a ostatnýn1i predpisn1i, ktoré s nimi sÚvisia.

11. Nájomca je povinný udržiavat predlnet nájlnu v sÚlade so všeobecne záväznýlni
hygienickýn1i predpisn1i výlucne na svoje náklady (dezinfekcie a iné).

12. Nájomca je povinný starat sa o to, aby na nebytovom priestore nevznikla škoda. Za
škodu spôsobenú na predmete nájmu a na jeho zariadeniach zodpovedá v plnom rozsahu
nájon1ca. NájOlnca sa zaväzuje nahradit škodu na predn1ete nájn1u, ktorá vznikne nad rámec
obvyklého opotrebenia. Akákolvek škoda, ktorá vznikne v priestoroch nebytového priestoru
a bude spôsobená nájon1con1, resp. osoban1i n1ajÚcilni vztah k nájomcovi, bude nájomcon1
odstránená. V opacnon1 prípade sa nájomca zaväzuje k náhrade vzniknutej škody, následkov
škody ako aj nákladov na odstránenie škody v plnej výške prenajímatelovi, bezodkladne po
výzve prenajímatela. Nájon1ca zodpovedá prenajímatelovi za škodu vzniknutú v nebytovon1
nebytovom priestore, ktorú zavinil on sám, resp. jeho zan1estnanci, resp. rucí prenajímatelovi
za škodu spôsobenú klientn1i nájomcu, jeho dodávatelmi, resp. inými osoban1i, ktorým
nájomca Ulnožnil do nebytového priestoru prístup.

13. Nájon1ca sa zaväzuje na svoje náklady zabezpecit odvoz a likvidáciu dOlnového
odpadu a nebezpecného odpadu, ktorý vzniká pri jeho cinnosti. V nájon1non1 nie sú
obsiahnuté ani náklady na upratovanie nebytového priestoru, ktoré si zabezpecuje nájon1ca
vo vlastnom mene a na vlastné náklady.

Cl. VII.

Zmluvná pokuta

1. Zn1luvné strany sa dohodli, že v prípade on1eškania nájolncu s úhradou mesacného
nájomného podla cl. III-ods. 2 tejto zmluvy, alebo s úhradou zálohovej platby za služby
spojené s nájn10n1 podla cl. IV ods. 3 tejto zn1luvy, je prenajímatel oprávnený požadovat od
nájomcu zaplatenie zlnluvnej pokuty vo výške 0,08 % z dlžnej sumy za každý den omeškania
až do zaplatenia. Zaplateníln zlnluvnej pokuty nie je_dotknutý nárok prenajhnatel'a na náhradu
škody, ktorej sa n1ôže prenajhnatel dOlnáhat bez ohladu na výšku zaplatenej zn1luvnej
pokuty. Zaplatenín1 zn1luvnej pokuty nezaniká nájOlncovi povinnost plnenia podla tejto
zmluvy, ktoré je zabezpecené zmluvnou pokutou. Nájomca je povinný zaplatit zlnluvnú
pokutu aj ked porušenie povinnosti nezavinil. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká
nájon1covi povinnost platit úrok z omeškania podla tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany
nedohodnú inak."

II.
Záverecné ustanovenia dodatku

1. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch s platnostou originálu, z toho 3 pre
Prenajímatela a l pre Nájomcu.

2. Zlnluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok uzatvorili po vzájomnon1 prerokovaní,
podla svojej slobodnej vôle vážne, urcite a zrozumitelne, bez tiesne a nápadne jednostranne



nevýhodných podn1ienok a na znak sÚhlasu s jeho obsahon1 ho vlastnorucne podpísali osoby
oprávnené konat v lnene zn1luvných strán.

3. Dodatok je platný dlí.on1 jeho podpísania všetkýn1i zn1luvnýn1i stranan1i a tvorí
nedelitel'nÚ sÚcast Zn1luvy. Úcinnost nadobÚda dnon1 Ol. 03. 2014.

V Zlatých Moravciach dlí.a 28. 02. 2014

Za pre naj í n1 a tel' a:

~~

Ió'g. Peter Lednár, CSc.
prin1átor n1esta

Mt "l I ~.." .
a ena spracova: ~, .

Z~ správtt;: ~ .; .Dna ' .E.B...2D1t .. oo oo •• • ••

N á j o n1 c a:

PONTI, s.r.o.
v zastÚpení Martinom Drahošom

- konatelon1 spolocnosti


