
Zmluva o nájme nebytového priestoru c.4112/26252/2013

uzatvorená podla ustanovenia §3 zákona c. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
v znení neskorších predpisova podla ust. §§ 663 a nasl. zákona c. 40/1964 Zb. Obciansky zákonník

v znen Í neskorších predpisov

Z nl l u v n é str any:

Prenaj ínlater: Mesto Zlaté Moravce
ZastÚpené: Ing. Petro111 Lednárom, CSc., pri111átorom nlesta Zlaté Moravce

1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
Bankové spoje11ie: VÚB, pobocka Nitra, expozitÚra Zlaté Moravce
c. Ú. 33422162/0200

ICO: OO 308 676
OIC: 2021058787

(dalej len "prenajimatel"')

Nájomca: Luboš Michalica AZ AUTO

Miesto podnikania: Obrancov mieru 12, 953 01 Zlaté Moravce
ICO: 37 324 551

Zápis v ŽR ObÚ Nitra, císlo: 407-4098

(dalej len" nÓjomca U)

Zmluvné strany, rešpektujÚc zákon c. 138/1991 Zb. o 111ajetku obcí v znení neskorších
predpisov, VZN· c.. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkonl mesta Zlaté Moravce Úcinné
od 11.07.2011 v znení jeho dodatku Úcinného od 02.12.20 ll, sa dohodli na uzavretí tejto

Znlluvy o nájnle nebytového priestoru c. 4112/26252/2013, podla ustanovenia § 3 zákona
c. 116/1990 Zb. o nájnle a podnájnle nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
a podla ustanovenia § 663 a nasl. zákona c. 40/1964 Zb. Obciansky zákonník v znení
neskorších predpisov (d'alej tiež "znlIuva") za nasledovných podmienok:

Úvodné ustanovenie

Prenajínlatel' vyhlásil dÚa 01.11.2013 prianlY prenájonl oznacený ako "Nájonl /nebytové
priestory/ - 87/2013 - Neotvárat'" podla ustanovenia § 9a ods. 9 zákona c. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov v nadväznosti na Zásady hospodárenia
s majetko111 111estaZlaté Moravce (VZN 6/20 II Úcinné od 11.07.2011) za Úcelonl predloženia
najvýhodnejšej ponuky na uzatvorenie znlluvy o nájnle nebytového priestoru uvedeného
v cl. 1. tejto znl1uvy. Prenajínlatel' pri vyhodnotení prianleho prenájlllu "Nájonl /nebytové
priestory/ - 87/2013 - Neotvárat'" skonštatoval, že vyššie uvedený nájonlca splnil všetky
podnlienky zadania prianleho prenájnlu a z uvedeného dôvodu uzatvára s nájomcom tÚto
znlluvu.



L

CL!.

Predmet a úcel nájmu

1. Prenajínlatel je výlucnýnl vlastníkonl nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajÚ
v nehnutelnosti - budove so sÚpisnýnl císlonl 1552 /výnlenníková stanica! na
Hviezdoslavovej ulici C. 6 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozenlku parcely KN registra
"C", C. parcely 887/10 (druh pozenlku: zastavané plochy a nádvoria). Nehnutelnosf je
zapísaná na L V c. 3453, okres: Zlaté Moravce, obec: Zlaté Moravce, katastrálne Územie:

Zlaté Moravce, vedenonl Správou katastra Zlaté Moravce.

2. Prenajínlatel prenajínla nájonlcovi za podnlienok ustanovených touto zmluvou
nebytové priestory nachádzajÚce sa v nehnutelnosti uvedenej v bode l tohto clánku zmluvy,
a to nebytové priestory o výmere 58 mZ:

a) nebytov)! priestor o výnlere 25 mZ

b) skladové priestory o výnlere 30 mZ

c) ostatné nebytové priestoryovýmere 3 mZ

(dalej spol u len "prednlet náj nlll").

3. Nájonlca si prednlet nájnlu prenajínla za úcelom - obchod a sklad.

4. Nájomca je oprávnený užívat nebytový priestor v)!lucne na Úcel uvedený v bode 3.

tohto clánku znlluvy. Na prípadnÚ zmenu Úcelu nájmu, resp. jeho rozšírenie je oprávnený len
s predchádzaj Úcinl písonlnýnl sÚhlasom prenaj ínlatela a následne vyhotovenínl písonlného
dodatku k tejto znlluve.

5. Nájonlca nlá právo užívaf spolocné priestory stavby uvedenej v odseku l. tohto clánku

v rozsahu nevY}11:utnonl na riadny chod prednletu nájnlu.

Cl. Il.
Doba nájmu a skoncenie nájmu

1. Táto znlluva sa uzatvára na dobu urcitú od 01.01.2014 do 31.12.2017.

2. Nájolnný vztah v zmysle tejto zmluvy môže byf ukoncený:
a) uplynutím doby nájmu, na ktorý bol dojednan)!.
b) písomnou dohodou zmluvných strán ku dJ1U uvedenému v dohode o skoncení nájmu

alebo

c) uplynutínl výpovednej lehoty na základe písonlnej výpovede ktorejkolvek zo znlluv
ných strán v súlade s ustanovením §9 ods. 2 alebo 3 zák. C. 116/1990 Zb. o nájme
a podnájnle nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

3. Výpovedná lehota podla ods. 2 písm. c) tohto clánku je jeden nlesiac a zacína od
prvého dtla mesiaca nasledujÚceho po mesiaci, v ktorom bola výpoved dorucená druhej

zmluvnej strane. Do konca výpovednej doby je nájomca povinn)! platit nájomné a platby za
služby spojené s nájnlonl.

4. V prípade ukoncenia nájnlu je nájonlca povinný vrátit nebytový priestor v stave
vakom ho prevzal, s prihliadnutínl na obvyklé opotrebenie, s prípadnýnli stavebnýnli
Úpravanli vykonanýnli s písomným sÚhlasom prenaj ímatela. Nájomca je povinný odovzdat
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prenajín1atelovi nebytový priestor najneskôr v prvý pracovný dei1 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
prenajín1atelon1 di1on1 podpísania a prevzatia protokolu, nájon1ca prestáva zodpovedat za
nebytové priestory a prípadnÚ vzniknutÚ škody na nebytových priestoroch.

Cl. III.

Nájomné a jeho úhrada

1. Rocné nájon1né za predn1et nájn1u je stanovené spolu vo výške 1 396,00 EUR,
nakolko nájon1né za nebytové priestory tvoriace cast predlnetu nájmu v zlnysle C. l ods. 2
tejto zn1luvy predstavuje 34,00 €/m2/rok (t.j. za obchodné priestory rocné nájon1né
predstavuje 850 eur), nájOlnné za skladové priestory 17,00 €/m2/rok (t.j. za skladové priestory
rocné nájon1né predstavuje 510 eur) a nájon1né za ostatné nebytové priestory tvoriace cast
predn1etu nájn1u predstavuje 12,00 €/m2/rok (t.j. rocné nájOlnné za ostatné nebytové priestory

predstavuje 36 eur).

2. Nájon1ca sa zaväzuje v roku 2014 (01.01.2014-31.12.2014) platit nájOll1né
štvrtrocne na Úcet n1esta Zlaté Moravce c. 33422162/0200, variabilný symbol: 37324551,
nasledovne:

• za l. štvrtrok -
• za ll. štvrtrok -
• za III. štvrtrok -
• za IV. štvrtrok -

do 15. 02.
do 15. 05.
do 15. 08.
do 15. 11.

- smnu

- sun1U
- sun1U
- sun1U

349,00 €
349,00 €
349,00 €
349,00 €

Nájon1ca sa zaväzuje v dalších rokoch platit nájon1né urcené podla ods. 4 tohto clánku
štvrtrocne v štyroch rovnakých splátkach na úcet Inesta Zlaté Moravce C. 33422162/0200,
variabilný sYlnbol: 37324551, nasledovne:

za 1. štvrtrok - do 15.02.
za II. štvrtrok - do 15.05.
za III. štvrtrok - do 15.08.
za IV. štvrtrok - do 15.11.

NájOlnné sa považuje za uhradené dlí.on1 pripísania na Úcet prenajín1atela.

3. Ak nájon1ca neuhradí nájon1né 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 platnom znení.

4. Prenajímatel a nájon1ca sa dohodli, že výška nájon1ného uvedená v ods. 1 bude
každorocne upravovaná podla rocnej miery inflácie za predchádzajúci kalendárny rok
n1eranej indexon1 spotrebitelských cien podla Štatistického Úradu SR, najskôr však od
01.01.2015. Pri urcení nájon1ného na d~alší rok trvania nájn1u sa bude vychádzat z nájon1ného

za predchádzajÚci rok. Výšku n1esacného nájon1ného oznámi prenajín1atel nájomcovi
bezodkladne po potvrdení rocnej miery inflácie za predchádzajÚci kalendárny rok
Štatistickým Úradon1 SR.



Cl. IV.

Služby spojené s nájmom a ich úhrada

1. Zmluvné strany sa dohodli na týchto službách spojených s predn1etom nájmu, ktoré
bude prenajín1atel zabezpecovat pre nájomcu:
- vykurovanie,
- dodávka vody a stocné,
- dodávka elektrickej energie.

2. Nájon1ca je povinný uhradit skutocnÚ cenu za jednotlivé služby podla ods. 1, ktorÚ
prenajÍn1atel platí jednotlivýn1 dodávatelol11 týchto služieb, podla výpoctu energetikol11
mesta. Ak budÚ zriadené saITIostatné odberné miesta s osobitnýl11 n1eranÍm spotreby
jednotlivých n1édií pre nájon1cu, tento bude uhrádzat skutocnÚ cenu spotrebovaných médií.

V takom prípade zn1luvné strany dodatkom upravia výšku a rozpis zálohových platieb
za služby spojené s nájn10n1 predn1etu nájn1u.

3. Nájon1ca sa zaväzuje spolu s platbou nájon1ného uhrádzat zálohové platby za služby
spojené s predn1eton1 nájn1u a za odvedenie pOl11ernej casti zrážkovej vody do kanalizácie
na základe fakturácie prenajín1atela. Výška rocných zálohových platieb bude zmluvnými
stranami dohodnutá dodatkom k tejto zmluve.

Zálohové platby za služby spojené s predmetom nájmu a za od vedenie pon1ernej casti
zrážkovej vody do kanalizácie sa zaväzuje nájon1ca pravidelne mesacne vo výške urcenej
v dodatkom k tejto zmluve uhrádzat na Úcet prenajín1atela c. 33422162/0200, variabiln)'

syn1bol: císlo faktúry, a to vždy do 28. dna v mesiaci.

Služby spojené s nájn10n1 predn1etu nájn1u sa považujÚ za uhradené dl10111pripísania na Úcet
prenaj ín1atela .•

4. Celkové zÚctovanie za poskytnuté služby spojené s nájn10n1 predn1etu nájmu sa
vykoná raz rocne, a to do 30 dní po dorucení vyÚctovania od dodávatelov jednotlivých médií.
Nájomca sa zaväzuje uhradit rozdiel n1edzi skutocnýn1i náklad1l1i a skutocnou výškou
zaplatených zálohových platieb na Úcet prenaj ín1atela do 15 dní od oznán1enia výšky
nedoplatku (rozdielu) zo strany prenajín1atela, na základe prepocítania spotreby energií
energetikol11 n1esta, ktoré bude tvorit san10statnÚ prílohu vyÚctovacej faktÚry.

Prenajímatel sa zaväzuje vrátit nájon1covi prípadn)' preplatok do 15 dní po vykonaní
celkového zÚctovania, ak sa z1l1luvné strany nedohodnÚ inak.

5. Prenajímatel je oprávnený kedykolvek jednostranne zn1enit zálohové platby za služby
spojené s nájl11on1 predn1etu nájmu, pokial budÚ zn1enené, doplnené alebo zrušené cenové
predpisy, podla ktorých sÚ tieto platby dohodnuté alebo pokial sÚ inak z1l1enené ceny za tieto
služby spojené s nájn10n1 predn1etu nájn1u.

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

4



Cl. V.

Podnájom

1. Nájon1ca nie je oprávnený prenechat predn1et nájlnu alebo jeho cast do podnájn1u
alebo výpožicky dalšín1 (tretín1) osobáln a neslnie predn1et nájn1u ani žiadnyn1 iným

spôsobon1 zatažit bez predchádzajÚceho píson1ného sÚhlasu prenajímatela.

Cl. VI.

Dalšie práva a povinnosti

1. Prenajílnatel je povinný zabezpecit nájomcovi plný a nerušený výkon jeho práv
spojených s nájn10n1 predlnetu nájn1u, najn1ä zabezpecit riadne poskytovanie služieb

spojených s nájn10n1 a odovzdat predmet nájn1u v stave spôsobilon1 na jeho riadne užívanie.

2. Nájon1ca podpison1 tejto zlnluvy vyhlasuje, že sa so stavom predlnetu nájmu
oboznán1il a tento preberá bez výhrad a v stave zodpovedajÚcon1 dohodnutému úcelu nájn1u.
O fyzickon1 odovzdaní a prevzatí predn1etu nájn1u ku dl1u Úcinnosti tejto zlnluvy vyhotovia
zn1luvné strany pÍson1ný protokol.

3. Nájon1ca je povinný užívat predn1et nájn1u výlucne v rozsahu a na Úcel dohodnutý
v tejto zlnluve, v súlade s prevádzkovýn1 režimom, udržiavat ho v stave, ktorý zodpovedá
povahe a úcelu nájn1u a po skoncení nájn1u ho vrátit v stave v akon1 ho prevzal,
s prihliadnutín1 na obvyklé opotrebenie. Nájon1ca nie je povinný dat predn1et nájmu do
pôvodného stavu, ak boli stavebné Úpravy vykonané s predchádzajúcin1 píson1nýn1 súhlason1
prenaj ín1atela.
4. Opravy spojené s obvyklýn1 udržiavanÍn1 predn1etu nájn1u je povinný vykonat

nájon1ca na sv~je náklady. Stavebné Úpravy je nájOlnca oprávnený na predn1ete nájn1u
vykonávat len s predchádzajÚcin1 píson1nýn1 súhlasom prenajín1atela a výlucne na svoje

náklady. Nájon1ca je oprávnený realizovat Úpravu nebytového priestoru vrátane interiérových
úprav, ako aj napríklad i'nštaláciu akéhokolvek bezpecnostného zariadenia v nebytovon1
priestore len po predchádzajÚcon1 písomnon1 sÚhlase prenajín1atela, na vlastné náklady
a v sÚlade s ustanovenian1i príslušných právnych predpisov. Akékolvek pONolené Úpravy
nebytového priestoru sa stávajÚ vlastníctvon1 prenajÍn1atela a nezakladajÚ nájOlncovi žiadny
nárok na náhradu nákladov vyplývajÚcich z realizácie odsÚhlasených, resp. neodsÚhlasených

úprav ani pocas trvania nájOlnného vztahu, ani po jeho skoncenÍ.

5. Prenajín1atel nezodpovedá za škody na n1ajetku vneseného do predmetu nájn1u.
Nájomca je povinný sán1 a na vlastné náklady zabezpecit majetok proti odcudzeniu,

poškodeniu alebo zniceniu a zvážit Úcelnost jeho poistenia taktiež na vlastné náklady.

6. Nájon1ca je povinný bez zbytocného odkladu písOlnne oznán1it prenajímatelovi
potrebu opráv, ktoré má prenajímatel urobit a un10žnit vykonanie týchto i iných
nevyhnutných opráv. V opacnon1 prípade nájon1ca zodpovedá za škodu, ktorá vznikla
nesplnením tejto podn1ienky.

7. V prípade vzniku havárie resp. jej hrozby je nájon1ca povinný okan1žite umožnit
prenajímatelovi prístup k zariadeniam (rozvodon1 elektrickej energie, vody, kÚrenia a pod.)
nachádzajÚcin1 sa v predn1ete nájn1u.
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8. Nájon1ca je povinný bez zbytocného odkladu písomne oznámit prenajín1atelovi
zmenu Údajov týkajÚcich sa jeho podnikatelského alebo iného oprávnenia, na základe ktorého
vykonáva cinnost, pre Úcely ktorej užíva predn1et nájn1u podla tejto zn1luvy.

9. Prenajín1atel je pocas trvania nájon1ného vztahu založeného touto zn1luvou oprávnený
vykonávat potrebnÚ technickÚ kontrolu nebytového priestoru a kontrolovat, ci nájon1ca
užíva nebytovÚ priestor riadnyn1 spôsobon1 a v sÚlade so zlnluvne dohodnutými
podn1ienkan1i. Za Úcelon1 kontroly dodržiavania zmluvných podn1ienok je nájon1ca povinný
na požiadanie prenajín1atela umožnit vstup urceným zan1estnancom prenajímatela do
prenajatých priestorov tvoriacich predn1et nájmu.

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, zákonon1 NR SR c. 314/2001 Z. z. o ochrane

pred požiar111i, vyhláškou MV SR c. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii, nájolnca si služby
bezpecnostného technika a technika požiarnej ochrany zabezpecuje sa1110statne, vo svojej
vlastnej réžii a zaväzuje sa dodržiavat povinnosti a opatrenia ustanovené týn1ito zákonn1i
a vyhláškou a ostatnýn1i predpisIni, ktoré s nil11i sÚvisia.

ll. NájOl11ca je povinný udržiavat predn1et nájn1u v sÚlade so všeobecne záväznýn1i
hygienickýn1i predpis111i výlucne na svoje náklady (dezinfekcie a iné).

12. Nájon1ca je povinný starat sa o to, aby na nebytovon1 priestore nevznikla škoda. Za
škodu spôsobenÚ na pred111ete nájn1u a na jeho zariadeniach zodpovedá v plnon1 rozsahu
nájon1ca. Nájon1ca sa zaväzuje nahradit škodu na predn1ete nájn1u, ktorá vznikne nad rán1ec
obvyklého opotrebenia. Akákolvek škoda, ktorá vznikne v priestoroch nebytového priestoru
a bude spôsobená nájon1con1, resp. osobami majÚcimi vztah k nájomcovi, bude nájomcom
odstránená. V opacnom prípade sa nájOl11ca zaväzuje k náhrade vzniknutej škody, následkov

škody ako aj nákJadov na odstránenie škody v plnej výške prenajílnatelovi, bezodkladne po
výzve prenajín1atel'a. Nájon1ca zodpovedá prenajhnatelovi za škodu vzniknutÚ v nebytovon1
nebytovon1 priestore, ktorú zavinil on sán1, resp. jeho zan1estnanci, resp. rucí prenajímatelovi
za škodu spôsobenÚ klientn1i nájon1cu, jeho dodávateln1i, resp. inýn1i osoba111i, ktorým

nájomca un10žnil do nebytového priestoru prístup.

13. Nájon1ca sa zaväzuje na svoje náklady zabezpecit odvoz a likvidáciu don10vého
odpadu a nebezpecného odpadu, ktorý vzniká pri jeho cinnosti. V nájon1nom nie sú
obsiahnuté ani náklady na upratovanie nebytového priestoru, ktoré si zabezpecuje nájon1ca
vo vlastnon1 mene a na vlastné náklady.

Cl. VII.

Zmluvná pokuta

1. Zn1luvné strany sa dohodli, že v prípade on1eškania nájon1cu s Úhradou n1esacného
nájomného podla cl. III ods. 2 tejto zn1luvy, alebo s Úhradou zálohovej platby za služby
spojené s náj1110n1podla cl. IV ods. 3 tejto zn1luvy, je prenajín1atel oprávnený požadovat od

nájomcu zaplatenie z111luvnej pokuty vo výške 0,08 % z dlžnej sun1Y za každý del1 on1eškania
až do zaplatenia. Zaplatenín1 zn1luvnej pokuty nie je dotknutý nárok prenajímatela na náhradu
škody, ktorej sa 111ÔŽeprenajín1atel d0111áhat bez ohladu na výšku zaplatenej zn11uvnej
pokuty. Zaplatenín1 Zlnluvnej pokuty nezaniká nájon1covi povinnost plnenia podla tejto
zmluvy, ktoré je zabezpecené zn11uvnou pokutou. Nájon1ca je povinný zaplatit zn11uvnÚ
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pokutu aj ked porušenie povinnosti nezavinil. Zaplatenínl znlluvnej pokuty nezaniká
nájonlcovi povinnost platit Úrok z onleškania podla tejto znlluvy, ak sa zll1luvné strany
nedohodnÚ inak.

Cl. VIII.
Záverecné ustanovenia

l. Práva a povinnosti znll uvných strán, ktoré nie sÚ výslovne upravené v tejto znlluve, sa
riadia zákonom c. 116/1990 Zb. o nájme a podnájnle nebytových priestorov v znení
neskorších predpisova ustanovenianli Obcianskeho zákonníka v platnonl znení.

2. Táto zll1luva je vyhotovená v štyroch exenlplároch, z ktorých tri dostane prenaj ínlatel
a nájomca dostane jeden exenlplár.

3. Táto znlluva nadobÚda platnosf di10nl jej podpisu obidvonli znlluvnýnli strananli

a Úcinnost prvýnl di10nl doby nájnlu uvedenej v cl. II ods. 1 tejto znlluvy, za splnenia
podnlienky zverejnenia tejto znlluvy na webovonl sídle prenajínlatela t.j. na stránke Mesta
Zlaté Moravce ww'w.zlatemoravce.eu.

4. Znlluvné strany prehlasujÚ, že si tÚto znlluvu riadne precítali, jej obsahu porozunleli
a na znak svojho sÚhlasu s jej obsahonl ju vlastnorucne a dobrovolne, nie pod tlakom ani za
nápadne nevýhodných podnlienok, podpísali.

V Zlatých lvloravciach dií.a

Za pre naj í nl a t e l a:

2 3. OEC. 2013
V Zlatých Moravciach di1a

N á j o nl c a:

2 3. D EC. 2013
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.......... - big. Peter Lednár, CSc.
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