
I Zmluva
o nájme nebytových priestorov č. 'i-n-T71~"""':=~~~~iiiiiIiIiIriiií

Zmluvné strany a to:
prenajímateľ: Borgetto s.r.o.,

So sídlom: Panenská 24, 811 03 Bratislava
IČO: 46307141
DIČ:2023320552
IČ DPH: SK2023320552
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.
č.účtu:2924866313/1100
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
l, Oddiel: Sro, Vložka č.: 75173/B
V zastúpení: Jozef Litavský, konateľ
Kontakt: +421 48471 8866, borgetto@borgetto.sk
(ďalej len "prenajímatel"?

a

nájomca: Lesný podnik mesta Zvolen, s.r.o.
J.Kráľa 14
96001 Zvolen
zastúpený: Ing. Milan Golis
IČO: 31620531
DiČ: 2020476535
SK DPH: SK2020476535
Číslo účtu: 6616835003/1111
Tel/mobil: 045/5330157
Mail: .
(ďalej len "nájomca'? na druhej strane takto:

uzavierajú podľa zák. Č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
v znení neskorších predpisov túto

zmluvu o nájme nebytových priestorov:

Článok l.
Úvodné ustanovenia

1.1. Prenajímateľ je vo Zvolene vlastníkom nehnuteľnosti, a to:
nebytové priestory v budove nachádzajúcej sa na adrese Pod Dráhami 1703/1, súp Č. 8405 na parcele
Č. 491/147, a súp Č. 8406 na parcele Č. 491/148, a súp Č. 8407 na parcele Č. 491/149, a súp Č. 8408 na
parcele Č. 491/150 a nebytové priestory na prízemí Č. 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, a na 1. poschodí Č.

16, 17, 18, 19, a na 2. poschodí Č. 22, 23,24,25 vo vchode c. 1, v budove súp. Č. 1703 na parcele Č.

491/146 a spevnené plochy na parc. Č. 491/53 zapísanej v katastri nehnuteľností na LV Č. 2652,
Katastrálne územie Zvolen, vedenom Katastrálnym úradom v B. Bystrici, správa Katastra Zvolen.
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Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Prenajímateľ touto zmluvou prenecháva nájomcovi za dohodnutú odplatu (nájomné) podľa čl.
N. zmluvy nebytové priestory popísané a špecifikované v bode 2.2. tohto článku zmluvy, aby
ich nájomca v dojednanej dobe podľa čl. VI. tejto zmluvy užíval a z nich aj bral úžitky.

2.2. Prenajímateľ prenecháva touto zmluvou nájomcovi za dohodnutú odplatu (nájomné) podľa čl.
N. Zmluvy nebytové priestory:
l. tri garáže, o celkovej výmere 86,50 m2 nachádzajúce sa v budove súp.č. 8407 na

parcele č. 491/149.
2. spolu výmera prenajatých priestorov 86,50 m", všetko nehnuteľnosti zapísané v Katastri

nehnuteľností na LV č. 2652, Katastrálne územie Zvolen, vedenom Katastrálnym úradom
v B. Bystrici, správa Katastra Zvolen.

2.3. Prenajímateľ takto prenecháva nájomcovi do nájmu uvedené nebytové priestory, pričom
uvedené nehnuteľnosti sú popísané v bode 2.2. tohto článku a graficky definované na
prílohách k tejto zmluve - schéma pôdorysu prenajímaných priestorov, situačný plán.

2.4. Nájomca je povinný poskytnúť súčinnosť pri riadnom užívaní uvedených priestorov
susediacich s priestormi ostatných nájomcov v priestoroch objektu (súčasných alebo ďalších).
Rovnako budú ostatní nájomcovia povinní vykonávať svoju činnosť v prenajatých priestoroch
v koordinácii a súčinnosti s nájomcom podľa tejto zmluvy (prechod peši, manipulácia
s tovarom na dobu nevyhnutne potrebnú na naskladnenie a vyskladnenie tovaru.)

2.5. Nájomca touto zmluvou v bode 2.2. tohto článku zmluvy uvedený predmet nájmu (nebytový
priestor) s jeho súčasťami a prislušenstvom do užívania preberá a zaväzuje sa ho využívať na
dohodnutý účel a na účel, na ktorý je stavebne určený. O odovzdaní a prevzatí predmetu
nájmu zmluvné strany spíšu protokol podpísaný oboma stranami so špecifikáciou prevzatého
priestoru, jeho zariadenia a stavu predmetu nájmu.

Článok III.
Účel nájmu

3.l. Nájomca sa zaväzuje dohodnutý predmet nájmu užívať pre vykonávanie svojho predmetu
činnosti zapísaného v obchodnom registri resp. v živnostenskom liste.

3.2. Prenajímateľ prehlasuje, že predmet nájmu je podľa svojho stavebno-technického určenia
vhodný pre účel nájmu podľa bodov 3.l. a 3.2. tohto článku zmluvy, a že toto užívanie
zodpovedá charakteru predmetu nájmu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Taktiež nájomca prehlasuje, že predmet nájmu je primeraný a vhodný na účel nájmu
a nájomca bol oboznámený so stavom prenajímanej nehnuteľnosti.

3.3. Nájomca je oprávnený poskytnúť priestor na podnájom inému subjektu a to za predpokladu
splnenia nasledovných podmienok: nájomca vopred predloží kópiu podnájomnej zmluvy,
vyhotovenú v súlade so zákonom Č. 116/1990 Zb. v platnom znení, ktorú písomne odsúhlasí
vlastník nehnuteľnosti. Súčasne musí nájomca plniť všetky svoje záväzky vyplývajúce z tejto
nájomnej zmluvy riadne a načas. Súhlas vlastníka s podnájmom stráca platnosť v prípade, že
nájomca nezaplatí splátku načas alebo iný finančný záväzok vyplávajúci z tejto nájomnej
zmluvy aje v omeškaní viac ako 30 dní.

Článok IV.
Výška a splatnosť nájomného

4.1. Nájomné za priestory uvedené v čl.II. je stanovené dohodou zmluvných strán vo výške:
garáže za 20,-EUR bez DPH/m2/rok (slovom: dvadsat' EUR),

K takto určenému nájomnému bude prenajímateľ účtovať nájomcovi DPH sadzbou podľa
platných právnych predpisov v čase fakturácie nájomného.

4.2. Nájomné celkom za jeden mesiac činí 144,- EUR bez DPH za mesiac, t.j, 1.730,- EUR bez
DPH za rok. Zmluvné strany sa dohodli na splátkach nájomného mesačne vo výške 144,-
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EUR bez DPH. Nájomca sa zaväzuje platiť nájomné na účet prenajímateľa uvedený
v údajoch prenajímateľa tejto zmluvy.

4.3. Platby nájomného budú splatné mesačne, pričom nájomca zaplatí prvú platbu nájomného za
obdobie január 2012 v lehote do 10 dní od podpisu tejto zmluvy. Následné platby nájomného
vo výške 144,- EUR bez DPH mesačne počas doby trvania nájmu uhradí podľa bodu 4.5.

4.4. Nájomné sa nájomca zaväzuje platiť prenajímateľovi na jeho účet pravidelne za bežný mesiac
na základe faktúry vystavenej prenajímateľom, ktorá bude splatná vždy k 3. dňu mesiaca
fakturácie. Ak nebude z akýchkoľvek príčin doručená faktúra, nájomca je povinný vykonať
úhradu v dohodnutom termíne na základe tejto nájomnej zmluvy bezhotovostnou platbou na
účet prenajímateľa uvedenom v hlavičke tejto zmluvy s variabilným symbolom, totožným
s číslom tejto zmluvy a špecifickým symbolom rok a mesiac za ktorý sa platí nájom v tvare
RRRRMM.

4.5. Zmluvné strany sa dohodli, že celkové dohodnuté nájomné podľa bodu 4.1 tohto článku
zmluvy (bez DPH) sa každoročne zvyšuje o výšku inflácie zverejnenú Slovenským
štatistickým úradom (d'alej len "SŠÚ") a to od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po oficiálnom
zverejnení údajov o výške inflácie SŠÚ za predchádzajúci kalendárny rok. Suma zvýšenia
a celková výška upraveného nájomného bude predmetom oznámenia dodatku k tejto zmluve.
Takto zvýšené nájomné je nájomca povinný platiť od prvého mesiaca nasledujúceho
kalendárneho roku, za ktorý boli zverejnené údaje o výške inflácie SŠú.

4.6. Inak je zmena dohodnutej výšky nájomného možná len dohodu zmluvných strán písomným
dodatkom k tejto zmluve.

4.7. Zmluvné strany uvádzajú, že nájomné môže byť nižšie z dôvodu, že nájomca vykonal na
predmete nájmu stavebné úpravy uvedené v č. IX. tejto zmluvy, ktoré zostanú vo vlastníctve
prenajímateľa bezodplatne.

4.8. Pri omeškaní nájomcu s platením nájomného je prenajímateľ oprávnený účtovať zmluvnú
pokutu vo výške 0,25 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Článok V.
Úhrada nákladov za služby spojené s užívaním

5.1. Nájomca je oprávnený sám, vo svojom vlastnom mene a na svoj účet uzavrieť zmluvy
s dodávateľmi energií a služieb súvisiacich s nájmom - zriadenie a užívanie telefónnych liniek,
odvoz smetí, dodávka elektrickej energie, plynu, tepla, vody a stočné . Kópie týchto zmlúv
odovzdá v lehote do troch dní po ich podpise prenajímateľovi.
Nájomca sa, okrem nájomného, zaväzuje platiť prenajímateľovi platby spojené s prípadným
zriadením a užívaním telefónnych liniek, platby za odvoz smetí, platby za spotrebu elektrickej
energie, plynu, tepla, vody a za stočné v prípade, že nájomca vo svojom vlastnom mene a na
svoj účet neuzavrie príslušné zmluvy s dodávateľmi týchto služieb, ale tak urobí prenajímateľ
po vzájomnej dohode s nájomcom.

5.2. Náklady za vyššie uvedené služby (v prípade, že nájomca vo vlastnom mene a na svoj účet
neuzavrie príslušné zmluvy s ich dodávateľmi) bude prenajímateľ fakturovať nájomcovi na
základe dodávateľských faktúr, pričom nájomca sa zaväzuje hradiť tieto platby podľa
skutočnej spotreby. Nájomca uzavrie zmluvy na dodávku týchto služieb so správcami sietí
(elektrickej energie, plynu, vody a odpadu) ako aj odvoz smetí a likvidáciu odpadu vo
vlastnom mene a na vlastný účet. Vykurovanie predmetného nebytového priestoru je starosťou
nájomcu.

5.3. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca bude sám hradiť služby spojené s užívaním energií,
ktorých poskytovanie je spojené s užívaním predmetu nájmu, (t.j. dodávky vody, elektriny,
tepla) a to najmä opravy, výmeny a nastavenia meračov, vrátane povinných revízií. Iné
služby, ktoré bude prenajímateľ podľa potreby sám zabezpečovať pre nájomcu, bude nájomca
hradiť na základe faktúry vystavenej prenajímateľom bezprostredne po vyúčtovaní týchto
služieb prenajímateľovi ich dodávateľmi a splatnej do štrnástich dní odo dňa jej vystavenia.

5.4. Nájomca je povinný strpieť prípadný výkon a pokyny strážnej služby ochraňujúcej objekt
prenajímateľa.

5.5. Nájomca bude mesačne uhrádzať prenajímateľovi zálohové platby v EUR za služby súvisiace
s nájmom nebytových priestorov, určené dohodou zmluvných strán: dodávku tepla a TÚV,
vodné, stočné, zrážkovú vodu a el. energia vo výške 0,- EUR bez DPH/mesiac.



\
ďalej prehlasujú, že táto zmluva a ani jej jednotlivé ustanovenia nie sú v rozpore s dobrými
mravmi ani so zásadami poctivého obchodného styku.

V Banskej Bystrici, dňa 30.12.2011

Za prenajímateľa· Za nájomcu; DNI"'ULESNY PO ft,.
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SúdUI~l............ :·src.?::·t.~'"\l311
BOR }. s.r.o.,
Jozef Litavský - konateľ

Lesný podmk mesta\ZVôIen, s.r.o.
Ing. Milan Golis

Príloha Č. 1 - nákres prenajatých priestorov (2.3)
Príloha Č. 2 - preberací protokol (podľa čl. II. 2.5)
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