Nájomná zmluva č. : 2021095

. cťtť

Prenajímater
Názov:
Adresa:

sr'ŕ?''>. ;?

Nájomca
Náiov:
Zvolenskáteplárensl(á, a.s.

3 A s.r.o.
Majernfkova 2
SK-84105Bratislava

Adresa:

Lučeneckácesta 25
SK-96150Zvolen

Zastňpenái Ing.PavelAndrássy
IÍO:
35868007
IČDPH:
SK2021753503

Zastúpená: Ing.Anton Brčka
predseda predstavenstva

IBAN: i

Zapfsaná: V ObchodnomregistriOkresnéhosudu
Bratislava I, Oddiel:Sro, vložka číslo: 29888/ B

IČO:
IČDPH:
IBAN:
Zapísaná:

Mgr. JánŠtriho, EMBA
podpredseda predstavenstva
36052248

SK2020070030
v obchodnomregisinuxresnéhosúdu

BanskáBystrica,Oddiel:Sa,vložkačíslo: 686/S

I. Základnéúdajepre predmet nájmu
Zvotenskáteplárenská.a.s.

Predpokladanádobanájmu:
Dátum dodania:

Požadovanývýkon:
Palivo:
Názovzákazky:

90dni
1.4.2021
!ks360kWalks70kW
EĽVO/nafta
MH Teplárenský Holding - Zvolen

Adresadodania:

. OSTŽSR,Neresnickácesta3396, 96001Zvolen

Účelvyužftia:

Vykurovanie

Kontaktnáosoba:
Tel.:

Ine.MartinMurfn,manažérInvestfclfa opráv

- OSTZimnýštadtónPoddráhami2292/21, 96001Zvolen

e-mail:

Kontaktná osoba v mieste inštaláde:

Tel.:

PavelStankovič,manažérvýrobnýchzdrojov

e-mail:

II. Predmet nájmu

1.

Predmetom nájmu sú nasledovné zariadenia:
Zvolenskáteplárenskáa.s.

1 ksteplovodnej kotolne 70kWs prislušenstvom
1 ksteplovodnej kotolne 360 kWs prfsluäenstvom
(ďalejako"predmetnájmu'')

2" pre"?Ímaterdávad(>časnePredmetnáím""vedenýv bode1.tohtočlánkudonájmuNájomcovi,ktorýhoberiedonájmu
a zaväzujesazapredmet nájmu platifnájomnév dohodnutej výškepodratejto Zmluvy.

3. Spolus predmetom nájmusaPrenajímaterzaväzuje poskytnúť ajslužbymontážea spustenia prevádzky, doručenia a odvozukotolnea Nájomcasazaväzujezaposkytnutéslužbyzaplatiť cenupodFačl.IIItejtozmluvy.
III. Nájomapoplatky
Zvolenskáte lárenská
70kW, 90dnf(MHU150)
Názovpoložky
MobilnákotolňaMH 70 KW,
prenájom od 1. dňa do konca nájmu

deň

Montáža spusteniedoprevádzky

ks
ks

DoruEeniea odvoz kotolne
Spolu celkom
Zml_HA_1901

Jednotka

Pocet
90

Jed. cena

Spolu

51, 00

4 590, 00

1

650, 00

650,00

1

475, 00

475, 00
5715, 00
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360kW,90dní (MHC360S)
Názovpoloíky

Jednotka

Počet

Mobilná kotolňa MHC 360 KW,

prenájomod 1. dňado koncanájmu

deň

Montáž a spustenie do prevádzky

ks

Doručeniea odvoz kotolne

ks

Jed. cena

<n íitHJll

Spolu

71,00

6 390,00

1

790,00

790, 00

1

475,00

475,00

90

Spolu celkom

Cenas oluza renáomZkste lovodn ch totolní + služb :

7655, 00

13370 0

IV.Indlviduálnepodmienkypretútozmluvu
1. Ku každej kotolni je v cene nájmu zahrnutý aj prenájom tlakových hadíc 2x20m
V. Platobné podmlenky:

1. Faktúraza nájom budevystavovaná mesačne pozadu, t.j. poskončení príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom nájom
troal. Vyúčtovanie nájmusa uskutoéní nazákladecelkového počtu dní nájmu v príslušnom mesiaci. Fakturáciaje výlučne
podra skutočnej doby nájmu a začína dňom montáže zariadenia a končí dňomjeho demontáíe alebo kedymalo byť toto
demontované, avsaknestalo satak z dôvodu nastrane Prenajímatera. ČlánokIVbod2 Všeobecných obchodných podmienok sa nepoužije.

2. Faktúrazadopravua montážbudevystavenádo5-tichpracovnýchdní od protokolárnehoodovzdaniakotolní doprevádzkyvo výäke1195, 00EUR(% nákladov na montáža spustenie kotolnf do prevádzky+ % nákladov na doručenie a odvoz kotolní).

3.

Faktúra za demontáž a odvoz kotolne bude vystavená do 5-tich pracovných dni'odo dňa podpísania dohody o ukonéení

nájmuvo výške 1195,00 EUR(% nákladov na montáža spustenie kotolní do prevádzky+ % nákladov nadoručenie a odvoz
kotolnQ.

4.

Doba splatnosti faktúryje 45 dnf od jej doručenia Nájomcom.

5.

Fakturačným obdobím je jeden kalendárny mesiac.

6. Nájomcaje povinný uhradiť celúvýšku nájmu a poplatkov zaslužbya to pre celézúčtovacieobdobie bezakýchkol^ek
zrážok v dobe splatnosti faktúry.

7. Nájomnéa ostatné poplatky súuhradené pripísaním finan?ných prostriedkov v plnej výške na úéetPrenajfmatera uvedenývtejtozmluve.

8. Táto nájomnázmluva je uzavretá nadobu neurčitú. Výpovedná doba prevýpoveďdanúNájomcom je 5 pracovných dní
a pre výpoveďdanúPrenajimaterom 30dní. Výpovedná dobazačína plynúť dňom nasledujúcom po dni kedy bola pisomnávýpoveďdoručenádruhej zmluvnej strane.
9. Všetkycenyv zmluvesúuvedenébez DPH.

10. K cenenájomnéhobudepripočítaná DPHv zmyslezákonaé. 222/2004Z.z.o daniz pridanejhodnotyv znení neskorších
predpisovv sadzbeplatnej ku dňuvznikudaňovejpovinnosti.

11. Pretútozmluvuplatialen podmienkyuvedenév tejto zmluveresp.v prílohách zmluvya VšeobecnéObchodnéPodmienky
(ďalejlenVOP),ktorénájdetenawww.mobilener .eu (v prípade požiadavkydodámev tlaéenejverzii), ktoréboliplatné
v deňvystavenia ponuky v rozsahu, v akom z tejto zmluvy nevyplýva niečo iné(ustanovenia tejto zmluvy majú prednosť
pred VOP). Okrem inéhosavylučuje použitie ČlánkuV bod 9 VOP.ČlánokVIIVOPsa pre odstránenie pochybností vykladá
v súlades povinnosťou Prenajímatera odovzdafNájomcovipredmetnájmuv stavespôsobilomnariadnepoužitie.
VI.Súhlasso zasielaním elektrontckej faktúry- Podmienkyposkytovania

1. Nazákladesúhlasusa Prenajímater zaväzujeodosielať Nájomcovielektronickúfaktúruformouelektronickej poätynajeho
e-mailovúadresu, ktoráje uvedenáv bodeV1.2 tejto zmluvy.

2. Nájomcavyhlasuje, žemávýlučný prístup k e-mailovej adrese faktura. zv@mhth. sk, ďalejvyhlasuje, žesije vedomý, že
uvedenéúdajesúpredmetom obchodnéhotajomstva, a žejepovinnýtoto obchodnétajomstvozachovávať.
3. Nájomcapodpisomtejto zmluvysúhlasízozaslaním elektronickejfaktúrynae-mailuvedenýv bodeVt.2 tejto zmluvyako
aj s prfslušnýmiustanoveniamiVOP

2ml_HA_1901
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VII.Povinnostinájomcu

Nájomcaje povinnýzabezpeíiťv mieste nájmu:

í"
. s.pe^"el?ú.prliaz?ovúkomunikáciuažp°miestoosadeniaa spevnenúrovnúptochupreosadeniepredmetunäjmu.
2.
V pripadekontajnerovej kotolne,zdvíhaciu a manipulačnútechnikuprezloženie/ naloženiekotolnez/na'kamión.'

3.

Dodávkuvykurovacieho oleja (extra Fahkývykurovací olej) alebonafty.

4.

PLNENIEOLEJOVEJNÄDRŽEVYKUROVACÍM OLEJOMJEPRÍPUSTNÉ MAX.RÝCHLOSSOU200litrovzaminútu.V zimných
mesiacochodnovembradomarcajetrebazabezpeéiťkvalituvykurovaciehoolejaporovnaternús motorovou naftoupre

nízke teploty!

5. Funkčnúelektrickú prípojku ažk vykurovaciemu zariadeniu v súlades katalógovým listom prenajímaného zariadenia.

6. Napustenie totolne upravenou vodou. Vodamusí spfňaťkvalitatfvny ätandardpreteplovodné kotle. Minimálnytlakvody
vkotolnije 1,5 bar, maximálnytlakjeuvádzanývkatalógovom liste prenajímanéhozariadenia.

7. V deňdodaniamusiabyťvyhotovené bodynapojeniapreprivoda spiatočkuv súlades katalógovýmlistomprenajímanéhozariadenia. Bodynapojenia budúopatrenéuzatváracouarmatúrou. V prípade akjepožadovanáprfpravateplejvody

takmusiabyť pripravenéajbodynapojeniapreprfpravuteplejvodyprívod, spiatočka,cirkulácia.
8. Pomocnýchpracovníkov počascelejdobymontážea demontážeprevykonávaniepomocnýchprác.

9. Zodpovednúoprávnenúosobuprespoluprácuprimontážia demontážizariadenia,odovzdanfzariadeniadoprevádzky,
2aäkoleniaobsluhynaprevádzkovaniezariadeniapredmetunájmu.

10. Preduvedením zariadenia doprevádzky, je Nájomcapovinnýzabezpečiť všetkypovolenia a revízie v súlades platnou
legislatfvoua prevádzkovať predmetnájmuv súlades aktuálnymizákonmia predpismi.
11. Nájomcajepovinný zabezpečifpredmetnájmuvoéipoškodeniu,resp.odcudzeniu.
12. Počasdobynájmuje Nájomca povinnýv každom prfpadechrániť predmet nájmu,starať sao nehoa zabezpeCiť ochranu
prenajatého majetku v maximálnej miere. V prfpade poškodenia aleboodcudzenia predmetu nájmuje Nájomca zodpovedný v plnej miere.

13. Oprávnenúosobus platnýmosvedčenfm(preukazom)podFaplatnejlegislatívy naprevádzkovanieprfslušnéhotypukotolne počascelej dobynájmu.

14. Zmenyaleboopravynapredmetenájmumôžubyfvykonanélens písomným súhlasomPrenajímatera.

15. Nájomcajepovinnýdodržiavaťpokynuuvedenév návodenaobsluhu,v technickejdokumentáciizariadeniaresp.v návode na inštaláciu!

16. V pn'padeakejkorvek odstávkyalebovýpadku kotolne v zimnom období (zimnéobdobiejeod15. 11do15. 3.) bezod-

kladnezabezpečiťkotolňua rozvodyvodyvoéizamrznutiua týmpredísť pn'padnýmpoškodeniamkotolneresp.rozvodov

vody.

17. Priodstavení zariadeniaz prevádzky Nájomcajepovinnývypustiť vodu zozan-adeniaa odčerpať vykurovací olejz nádrže.
V pripadevznikuäkodyzaprfčinenej nedostatočným vypustením vodyzozariadeniaalebonedostatočným odčerpanfm
vykurovacieho olejaz nádrže,zodpovedázavzniknutéškodyv plnejvýškenájomca.

18. Ukončenie nájmuje Nájomcapovinný oznámiť pfsomne e-mailom nainfo(5>3a. skminimálne 5 pracovných dnipredukončenfm dobynájmu.

19. Poukončení dobynájmuodpojenie kotolne odelektrickej energie, odsatíe ĽVOz nádiíe, v pripade plynovej kotolne
odpojenie kotolne odrozvodov plynu, odpojiť tlakové hadiceodexistujúceho systému,vypustiť vodu zosystému,
20. Odovzdaťpredmet nájmučistýa v stave,v akomhoprevzal,avsaks prihliadnutím naobvykléopotrebovanie.
VIII. Iné
1.
2.
3.

Nájomcaprevádzkujepredmetnájmunavlastnénäklady.

Predodovzdaním predmetu nájmudoužívania Nájomcovi, Prenajímatera Nájomcaspoločne odskúiajúfunkčnosf predmetunájmu,PrenajímaterústneoboznámiNájomcuo spôsobeobstuhypredmetunájmu.
Počasdobynäjmuprenajímater zabezpečuje pohotovostný servis24/7. V prípade akporuchu nieje možnéodstrániť na
diarku, prenajímaternastúpi na odstránenie poruchy do5 hodín.

4.

V prípadezávadyalebopoškodeniapredmetunájmujeNájomcapovinnýtútoskutoénosťbezzbytočnéhoodkladunahlá-

siťPrenajímatefovi e-mailomnainfoiasa.sk.NáslednePrenajímaterzabezpečíopravu servisnýmtechnikom. Servisný
technikstanovýprfčinuporuchy.V prfpadeakbolazávadaalebopoškodeniezapríčinené neodbornou,aleboneoprávne5.

noumanipuláciou,popn'padevonkajším zásahom,v takomprípade nákladynaopravuznáäav plnejvýškeNájomca.
V prípade akNájomcadeňpoukončenídoby nájmuz akéhokorvek dôvodu neumožníPrenajímaterovi odviesťpredmet
nájmu budesaúčtovaťNájomcovinájoma zmluvnäpokutavovýäke750EURzakaždýďalšízačatýdeňpokiartentostav
bude trvať.

6.

Prenajímaterje povinnýprenechať predmet nájmuNájomcomv stavespôsobilomnadohodnutéuži'vanie,aleboaksa
spôsobužfvanianedohodol, obvykléužívanie, a vtomto stavehonasvoje nákladyudržiavať.
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7. Akmápredmetnájmu,vady, pre ktoréhonemožnoriadneuzívať aleboktorétakéuži'vaniesťažujú, máNájomcaprávo,
abysamu poskytlainávecslúžiacatomu istémuúčelu.Okremtohomáprávonaodpustenienájomnéhozadobu,po
ktoränemoholpredmet nájmuprejehovaduriadneužívať buďvôbec,alebolenzasťažených podmienok.Právonaodpusteniealebonazravuz nájomnéhosamusí uplatniť u Prenajímatera najneskôrdokoncadoby,naktorúbol nájomdojednaný.

8.

Nájomca podpisom zmluvy dáva súhlas na spracovanie osobných údajov v súlade s platnou legislatívou.

IX. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvnéstranytýmtospoloéneprehlasujú,žesúsivedoméskutočnosti,že táto zmluvaje povinnezverejňovanouzmluvouv zmysleustanovenia§ 5azákonaé.211/2000Z.z.o slobodnomprístupe k informáciámv znenfneskorších predpisov(ďalejlen .Zákonč. 211/2000Z. z."), v dôsledku čoho podlieha povinnému zverejneniu podľa tohto ustanovenia Zákonač.211/2000Z.z.a to nepretržitepočasexistenciezáväzkovvzniknutýchz tejto zmluvy, minimálnevšakpodobu 5
rokov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

2. Zmluvanadobúdaplatnosfdňompodpisuzmluvyobomazmluvnýmistranamia úéinnosťdňomnasledujúcimpodnijej
zverejnenia v súlades príslušnými ustanoveniami zák.í. 211/2000Z.z.o slobodnom prístupe k informáciámv platnom
3.

znení. Zmluvnéstranysa dohodlinatom, žetáto zmluva budezverejnenáv celom rozsahu.
Dodávkazariadení sa uskutoční ažpo obojstrannom podpisezmluvyštatutármispoločnosti.

4. Predmet nájmuje pocelúdobu nájmuvýhradným vlastníctvom Prenajfmatefa. Nájomca nieje opravnený prenajať predmetnájmutretej stranebezpísomného súhlasuprenajímatera aniinýmspôsobomnakladaťs predmetomnäjmu.
5. NájomcadávaneodvolaternýsúhlasPrenajímatefovi navstupnapozemokkdemábyfpredmetnájmudodanýa prevádzkovaný za účelom dodania, montáže, demontáže, odvozu a kontroly zariadenia pre prenajímatera.

6. V prípade opomenutia alebo nedodržania hociktorého bodu zmluvy alebo VOPspoločnosf 3as. r.o. nieje zodpovedná za
vzniknutéškodya vedie k stratezáručnýchpodmienoka garancif.

7. V pripadestornaobjednávkysabudeúčtovaťstomopoplatok(min.300,- EUR/ objednávka).
8.

Všeobecnéobchodnépodmienkytvoria neoddetiternúsúéasítejto zmluvy.

9. Vzfahyneupravenétouto zmluvousariadiaprislušnýmiustanoveniamiObčianskehozákonníka, Obchodnéhozákonnfka
a ďalšímivšeobecnezáväznýmiprávnymipredpismi.
10. Ptatí Slovenské právo. Zmluvným jazykom je Slovenčina.

11. Sídlom pn'slušnéhosúduprevšetkysporyvyplývajúcez tejto zmluvya najej základeje prislušnýsúdPrenajímatera.
12. Zmluvné strany sa dohodli, pokiaFideo doručovanie akejkofvek zásielkyv rozsahu celej zmluvy, žeaknieje možnédoručif
písomnú zásietkuadresovanúnaadresuuvedenúv záhlavízmluvyjednejzmluvnejstranydruhejzmluvnej strane
a zmluvná strana neoznámila druhej zmluvnej strane inú adresu, zásielka sa bude považovaťza doručenú po 3 dňoch od

vrátenianedoručenejzásielky,aj keďsadruházmluvnástranao tom nedozvedela.Zadoručenúsapovažujeajzásielka,
ktorej prijatieboloodmietnutéaleboktoránebolavyzdvihnutáv určenejodbernejlehote.Prenajfmatera Nájomcasa
zaväzujúväetkukorešpondenciuviesť aj prostrednťctvom elektronickej poäty.

13. Akékoftfekzmenyalebodoplnkyv zmluveje možnéurobif,akv zmluve,resp.záväznýchpodmienkachnieje ustanovené
inak, len pfsomne formou dodatku k zmluve podpísaného obidvomi zmluvnými stranami.

14. Tátozmluvaj'evyhotovenáv dvochorigináloch.Každázozmluvnýchstránpojej obojstrannompodpfeaní obdržfjeden
originál.

15. Zmluvnéstranyprehlasujú,žeobsahzmluvy, záväznýchobchodnýchpodmienok,dodatkovkuzmluvesi riadneprečítali,
oboznámili sa s ním, porozumeli mu a na znak súhlasu zmluvu podpísali.

Bratislava, 26.3.2021

Zvolen, dňa 23.3.2021

Prenajímater:

Nájomca

/

tng. Anton Bi
GenefäIRTtiaditer
s, r.<

Mdíerni'tiova 2

Predse'11! tí'iedEtätenstva
/

84) 05 Bra l is la

Ing. Pavel Andrássy
Konateľ

^

Mgr. JánŠtriho,EMBA
Finančnýriaditer
Podpredsedapredstavenstva
Podpis/ pečiatka
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