
ZMLUVA O NÁJME 

uzavretá v zmysle § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov 

Článok 1. 
Zmluvné strany 

1.1. Prenajímateľ: 

BETA-CAR s.r.o. 
Sídlo: Drevárska 23, 902 01 Pezinok, Slovenská republika 
IČO: 34 127 224 
IČ DPH: SK2020361321 
Zapísaná 'v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., 
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 13258/B 
Bankové spojenie: IBAN SK50 1100 0000 0026 2440 0079, TatraBanka, a.s. 
Štatutárny orgán: Mgr. Alexandra Donevová, konateľ 

(ďalej len ,,prenajímate/") 

1.2. Nájomca: 

Mesto Pezinok 
sídlo: Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 
IČO: 00 305 022 
DIČ:2020662226 
Bankové spojenie: SK88 0200 0000 0000 2272 7112, VÚB, a.s„ pobočka Pezinok 
webové sídlo: www:pezinok.sk 
Štatutárny orgán: Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok 

(ďalej len „nájomca") 

(prenajímateľ a nájomca spoločne ďalej aj ako „ zmluvné strany") 

uzatvárajú v zmysle ustanovení§ 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník") túto zmluvu o nájme 

pozemku (ďalej len „zmluva") za nasledujúcich podmienok: 



Článok II. 
Úvodné ustanovenia, vyhlásenia 

2.1.Prenajímateľovi je známy Investičný zámer Mesta Pezinok ako nájomcu na zriadenie 
zberného dvora v súlade s Uznesením mestského zastupiteľstva v Pezinku č. 1-141/2022 
zo_. dňa 10.05.2022, ktoré si na tento účel prenajíma od nájomcu v tejto zmluve 
špecifikovaný predmet nájmu. 

2.2.Prenajímateľ je výlučným vlastníkom pozemlrn (1/1) - parcely registra „C KN" 
s parcelným číslom 291011 ,- o celkovej výmere 123 94 7 m2, druh pozemku: zastavaná 
plo.cha a nádvorie, zapísanej na L V č . 8666, vedenom Okresným úradom Pezinok, 
katastrálnym odborom, pre k.ú. Pezinok, obec: Pezinok, okres: Pezinok, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu 1/1 k celku (ďalej len „nehnuteľnost"') , 

z ktorej časť o celkovej výmére 5662 m2 (slovom: päťtisícšesťstošesťdesiatdva metrov 
štvorcových) tak, ako je vymedzená v teréne faktickým odčlenením, t.j. 

(i) ako spevnená betónová plocha, a zároveň 
(ii) ohradením plotom 

tvorí predmet nájmu v zmysle tejto zmluvy (ďalej len „skladovacia a manipulačná plocha" 
alebo „predmet nájmu"). 

Predmet nájmu ako časť nehnuteľnosti je detailne graficky zobrazený v prílohe č. 1 tejto 
zmluvy. 

2.3.Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na svojom mimoriadnom zasadnutí konanom dňa 
10.05.2022 uznesením MsZ č. 1-141/2022, schválilo Zriadenie zberného dvora v areáli 
spoločnosti BETA-CAR, s.r.o. , Drevárska 23, 902 01, a zároveň uznesením MsZ č. 1-
142/2022, schválilo prenájom pozemku uvedeného v bode 2.1. tohto článku o výmere 
5.662 m2, ktorý je predmetom tejto zmluvy, od nájomcu podľa§ 11 ods. 4 zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o obecnom zriadení") a VZN mesta Pezinok č. 1/2019 o zásadách hospodárenia s majetkom 
Mesta Pezinok za podmienok uvedených v tejto zmluve. Uznesenie MsZ č . 1-141/2022 a 
MsZ č. 1-142/2022 tvorí ako príloha č. 2 neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

Článok III. 
Predmet zmluvy, predmet a účel nájmu 

3.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok prenajímateľa dočasne prenechať za odplatu predmet 
nájmu, tak ako je špecifikovaný v čl. II v bode 2.2. tejto zmluvy nájomcovi do užívania 
a záväzok nájomcu predmet nájmu prevziať a riadne ho užívať počas dohodnutej doby na 
dohodnutý účel za dohodnutých podmienok a platiť prenajímateľovi dohodnuté nájomné. 

3.2. Účelom nájmu je využívanie predmetu nájmu na činnosti skladovania a manipulácie 
smerujúce k vybudovaniu a následnej prevádzke zberného dvora nájomcom. 

3.3. Nájomca vyhlasuje, že si predmet nájmu riadne prezrel, vykonal obhliadku na mieste 
samom a oboznámil sa so stavom predmetu nájmu ako aj jeho vhodnosťou na určený účel 
tak ako je definovaný v čl. II a III tejto Zmluvy pred uzavretím tejto zmluvy a nemá v tejto 
súvislosti žiadne pripomienky. 

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ odovzdá predmet nájmu nájomcovi a nájomca 
predmet nájmu prevezme na základe písomného preberacieho protokolu o prevzatí 
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a odovzdaní nehnuteľnosti (ďalej len „preberací protokol"), v ktorom· sa opíše stav 
predmetu nájmu, čo zmluvné strany potvrdia svojimi podpismi. 

Článok IV. 
Doba nájmu a skončenie nájmu 

4.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

4.2. Prenajímateľ odovzdá nájomcovi pozemok na jeho prípravu na dohodnutý účel 

dňa 01.07.2022, pričom v celom rozsahu dohodnutého účelu je nájomca oprávnený 
pozemok užívať od 01.08.2022. 

4.3. Podľa výslovnej dohody zmluvných strán je nájomný vzťah založený touto zmluvou možné 
ukončiť: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán, 
b) písomnou výpoveďou zmluvy bez uvedenia dôvodu ktoroukoľvek zo zmluvných strán 

s trojmesačnou výpovednou lehotou odoslanou najskôr ku koncu mesiaca september 
2024, zmluvný vzťah teda možno ukončiť najskôr k 31.12.2024. 

c) písomriým odstúpením od zmluvy. 

4:4. Zmluvné strany sa dohodli, že výlučne z dôvodov uvedených bode 4.5. a 4.6. tohto článku 
· zmluvy môžu zmluvné strany ukončiť zmluvný vzťah založený touto zmluvou výpoveďou 

aj pred uplynutím doby uvedenej v bode 4.3 písm. b) tohto článku. 
. . 

4.5. Prenajímateľ je oprávnený písomne vypovedať túto zmluvu podľa bodu 4.4. z dôvodu a pre 
. prípad, že · 

a) nájomca užíva predmet nájmu v rozpore s touto zmluvou, najmä ho užíva na iný účel 
ako je uvedený v zmluve, 

b) nájomca · realizuje stavebný objekt na predmete nájmu v rozpore s príslušnými 
rozhodnutiami správnych orgánov, 

c) nájomca je v omeškaní s platením nájomného o viac ako jeden mesiac, 
d) nájomca alebo osoby ktoré s ním užívajú predmet nájmu, napriek písomnému 

upozorneniu vážnym spôsobom/ vo veľkom rozsahu znečisťujú predmet nájmu alebo 
okolie predmetu nájmu, 

e). nájomca prenechá predmet nájmu alebo jeho časť do podnájmu alebo užívaniu inému 
bez písomného súhlasu prenajímateľa. 

4.6. Nájomca je oprávnený písomne vypovedať túto zmluvu podľa bodu 4.4. z dôvodu a pre 
prípad, že 

a) predmet nájmu sa stane bez zavinenia ~ájomcu nespôsobilý na dohodnuté užívanie 
a účel. 

4.7. Výpoveď tejto zmluvy podľa bodov 4.3 a 4.4. musí byť písomná a musí byt' doručená 
druhej zmluvnej strane. Výpovedná doba je tri (3) mesiace a začína plynúť prvým dňom 
kalendárneho mesiaca nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola písomná 
výpoveď druhej strane doručená a končí uplynutím posledného dňa tretieho mesiaca. 

4.8. Prenajímateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, 

a) ak nájomca užíva predmet nájmu spôsobom, ktorým poškodzuje predmet nájmu alebo 
spôsobom, z ktorého hrozí vznik značnej škody na predmete nájmu, 
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b) ak s ohľadom na právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu je potrebné prenajatú vec 
vypratať. 

4.9. Nájomca je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak 

a) ak mu prenajímateľ neumožní prístup k predmetu nájmu alebo mu v užívaní predmetu 
nájmu bráni. 

4.10. Odstúpenie od tejto .zmluvy musí byť písomné a doručené druhej zmluvnej strane. 
Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej 
zmluvnej strane a zmluvný vzťah sa týmto okamihom končí. Odstúpením od zmluvy nie je 
dotknuté právo odstupujúcej zmluvnej strany na náhradu škody, ktorá jej vznilda 
v súvislosti s touto zmluvou do dňa jej skončenia. 

4.11. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že skončením tejto zmluvy nezanikajú tie jej 
ustanovenia, z povahy ktorých vyplýva, že majú ostať v platnosti aj po jej zániku, najmä, 
nie však výlučne, ustanovenia o zmluvných pokutách, náhrade škody, povinnosti nájomcu 
vypratať a odovzdať predmet nájmu a podobne. 

4.12. Nájomca· sa zaväzuje v deň skončenia nájmu podľa tejto zmluvy predmet nájmu vypratať 
a odovzdať ho prenajímateľovi v stave, v akom ho prevzal s prihliadnutím na obvyklé 
opotrebenie a účel nájmu alebo s prípadnými stavebnými úpravami vykonanými 
s písomným súhlasom prenajímateľa, a to na základe preberacieho protokolu podpísaného 
obidvoma zmluvnými stranami. V prípade skončenia zmluvy odstúpením od zmluvy je 
nájomca povinný predmet nájmu vypratať a od9vzdať prenajímateľovi bezodldadne, 
najneskôr do 7 dní od účinnosti odstúpenia ·od zmluvy. Pre prípad porušenia povinnosti 
nájomcu včas odovzdať predmet nájmu prenajímateľovi po jeho skončení, si zmluvné 
strariy dohodli zrriluvnú pokutu, ktorú je nájomca povinný zaplatiť vo výške 50,- EUR za 
každý aj začatý deň omeškania. Zmluvná pokuta je splatná na základe faktúry vystavenej 
prenajímateľom do 14 dní odo dňajej doručenia nájomcovi . 

. Článok V. 
Výška a splatnosťnajomného a platieb za služby 

spojené s užívaním predmetu nájmu 

5.1. Nájomné za užívanie predmetu nájmu bolo zmluvnými stranami dohodnuté nas~edovne: 

5.1.1 za obdobie od 01.07.2022 do 31.12.2022 vo výške 1,- EUR (slovom: jedno euro 
bez DPH), t.j . 1,20 EUR s DPH, za celý predmet nájmu; 

5.1.2 za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2024 vo výške 2.800,- EUR (slovom: 
dvetisícosemsto euro bez D PH)mesačne , t.j. 3. 3 60, 00 EUR s DPH/mesačne za celý 
predmet nájmu; 

5.1.3 za obdobie od 01.01.2025 do 31.12.2025 vo výške 5.662,- EUR (slovom: päťtisíc 

šesťstošesťdesiatdva euro bez DPH) mesačne, t.j. 6.794,40 EUR s DPH/mesačne 
za celý predmet nájmu; 

5.1.4 za obdobie od OLOl.2026 do 30.06.2026 vo výške 5.662,- EUR (slovom: päťtisíc 
šesťstošesťdesiatdva euro) mesačne bez DPH, t.j. 6.794,40 EUR s DPH/mesačne 
za celý predmet nájmu 

5.1.5. za obdobie od 01.07.2026 do budúcna vo výške 5.662,~ EUR (slovom: 
päťtisícšesťstošesťdesiatdva euro) mesačne bez DPH, t.j. 6794,40 . EUR 
s DPH/mesačne za celý predmet nájmu. 
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S.2.Nájomné za užívanie predmetu nájmu sa nájomca zaväzuje hradiť nasledoyne: 
5.2.l nájomné za obdobie podľa bodu 5.1.1 tohto článku zmluvy, t.j. od 01.07.2022 do 
31.12.2022 uhradí nájomca na základe faktúry, ktorú vystaví prenajímateľ do 30 .dní od 
podpisu zmluvy na celé toto obdobie; a 
5.2.2 rnijomné za ďalšie obdobia sa nájomca zaväzuje hradiť pravidelne mesačne vopred 
prevodom na bankový účet prenajímateľa na základe príslušnej ·faktúry vystavenej 
prenajímateľom vždy najneskôr do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca. 

S.3.0krem nájomného sa nájomca zaväzuje uhrádzať aj platby za médiá- spotrebu elektrickej 
energie, ktoré bude preqajímateľ nájomcovi fakturovať samostatne mesačne pozadu. 

S.4.Platby podľa bodu 5.3. nie sú zahrnuté v nájomnom, budú fakturované podľa skutočne 
spotreby meranej meracím zariadením inštalovaným na predmete nájmu. 

S.S.Lehota splatnosti faktúr podľa bodu 5.2. a 5.3. je štrnásť (14) dní od dátumu vystavenia 
faktúry. Faktúra za nájom a za spotrebované médiá bude odoslaná nájomcovi: poštou, 
a/alebo e-mailom, najneskôr 1 O kalendárnych dní pred termínom splatnosti, v .opačnom 

prípade bude splatnosť faktúry posunutá o počet dní, o ktoré je prenajímateľ v omeškaní so 
splnením tejto povinnosti. 

s .. 6. Ak je nájomca s úhradou nájomného alebo jeho časti v omeškaní, je prenajímateľ 
oprávnený požadovať od nájomcu zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,02% za každý 
aj začatý deň omeškania až do jeho zaplatenia. 

S.7. Všetky platby realizované podľa tejto zmluvy sa považujú za uhradené ich pripísaním na 
príslušný účet prenajímateľa. 

Článok VI. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

6.1. ·Na základe dohody zmluvných strán prenajímateľ: 

, 6.1.1 odovzdá nájomcovi predmet nájmu tak ako stojí a leží; a zároveň 

6.1.2 týmto udeľuje nájomcovi výslovný súhlas vykonať za účelom prispôsobenia 
predmetu nájmu na účel uvedený v čl. II tejto zmluvy všetky potrebné takzvané „úvodné 
práce", tak ako sú definované v prílohe č.3 k tejto zmluve. 

6.2. Prenajímateľ sa zároveň na účel vykonania „úvodných prác", tak ako sú opísané v prílohe 
č . 3 k tejto zmlqve zaväzuje poskytnúť nájomcovi takzvaný „skorý prístup" a to ku dňu 
nadobudnutia platnosti a účinnosti tejto zmluvy. Nájomca sa pri vykonávaní úvodných 
prác nájomcu zaväzuje riadiť pokynmi prenajímateľa a oboznamovať prenajímateľa 

. písomne s postupom týchto prác a to raz za 14 dní e- mailovou komunikáciou na 
nasledovnú adresu belica@betacar.sk a vykonať úvodné práce nájomcu najneskôr do 
začatia doby nájmu, t.j . do 01.08.2022. 

6.3 Nájomca.je povinný najmä: 
a) užívať predmet nájmu výhradne na dohodnutý účel, 
b) včas uhrádzať nájomné vo výške a v lehote podľa článku V. tejto zmluvy, 
c) chrániť premet nájmu pred poškodením alebo zničením, 

d) udržiavať na predmete nájmu a v jeho okolí potrebný poriadok tak, aby prevádzkou 
zberného dvora nebálo negatívne dotknuté jeho okolie, najmä vykonať všetky potrebné 
opatrenia na zamedzenie znečisťovania okolia predmetu nájmu, ako aj na požiadanie 
prenajímateľa vykonať dodatočné opatrenia na zamedzenie/resp. zníženie negatívnych 
vplyvom prevádzky zberného dvora na okolie, 

e) vykonávať bežnú údržbu predmetu nájmu na svoje náklady, 
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f) nahradiť prenajímateľovi škodu spôsobenú na predmete nájmu nájomcom, jeho· 
zamestnancami alebo inými osobami, ktorým nájomca umožnil predmet nájmu užívať, 
resp. ktoré vzhľadom na osobitný účel , na l~orý je predmet nájmu nájomcom využívaný 
budú mať na právo sa na predmete nájmu pohybovať, resp. bude im sprístupnený, 

g) umožniť prenajímateľovi v primeranej lehote vstup a prehliadku predmetu nájmu za 
účelom kontroly,- či je predmet nájmu užívaný v súlade s touto zmluvou, a to najneskôr 
do 5 dní odo dňa písomného požiadania o sprístupnenie predmetu nájmu, 

h) po skončení zmluvy odovzdať predmet nájmu prenajímateľovi v stave v akom ho 
prevzal s prihliadnutím na účel užívania a'prípadné stavebné úpravy vykonané 
so súhlasom prenajímateľa, najmä odstrániť všetky takzvané „úvodné práce", tak ako 
sú definované v prílohe č.3 k tejto zmluve. 

6.4 Ak nájomca neuvedie predmet nájmu do pôvodného stavu, neopustí ho a/alebo nevráti 
v stave dohodnutom v tejto zmluve, prenajímateľ má právo vykonať všetky úkony povolené 
zákonom s cieľom prevziať držbu predmetu nájmu vrátane, ale nie výlučne na náklady 
nájomcu uviesť predmet nájmu do dohodnutého stavu a vyprataf ho. 

6.5 Nájomca nie je oprávnený: 
a) vykonávať stavebné úpravy na predmete nájmu qez predchádzajúceho písomného 

súhlasu prenajímateľa nad rozsah vymedzený v tejto zmluve, 
b) prenť!chať predmet nájmu do podnájmu alebo · užívariia tretej osobe bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. 

6.6 Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ budú pri kontrole predmetu nájmu prenajímateľom 
zistené vady, zlý stav alebo neoprávnené stavebné úpravy, za ktoré zodpovedá nájomca, je 
nájomca povinný na písomnú výzvu prenajímateľa zistené vady odstrániť bez zbytočného 
odkladu. Ak nájomca na výzvu prenajímateľa zistené ;vady a nedostatky neodstráni 
v primeranej lehote, je oprávnený na ich odstránenie prenajímateľ," pričom od nájomcu je 
oprávnený po_žadovať úhradu preukázaných vynaložených výdavkov, ktoré mu vznikli 
v súvislosti s realizáciou prác, ktoré bol povinný vykonať nájomca podľa tohto bodu. 
Nájomca je povinný tieto preukázané výdavky prenajímateľovi uhradiť do 14 dní odo dňa 
vyzvania na ich úhradu. 

6.7 Nájomca sa zaväzuje na predmete nájmu: 
6.7.1 zabezpečiť a udržiavať platné všetky potrebné povolenia pre svoju činnosť 

na predmete nájmu; a zároveň 
6.7.2 zabezpečovať a plniť si všetky povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných 

právnych noriem v oblasti požiarnej ochrany, hygienických opatrení a bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci. 

Článok VII. 
Doľučovanie 

7.1 Pokiaľ nie je v tejto zmluve u;vedené inak, všetky oznámenia, súhlasy, pripomienky, 
žiadosti, výzvy a iné úkony v súvislosti s touto zmluvou a jej plnením (ďalej len · 
„písomnost"'), musia byť urobené v písomnej forme a doručené na adresu druhej 
zmluvnej strany uvedenú v Článku I tejto zmluvy, alebo na .inú adresu, ktorú písomne 
oznámi táto zmluvná strana. Písomnosť sa považuje za doručenú za nasledovných 
podmienok: 

a) v prípade osobného doručovania alebo doručovania prostredníctvom k:miérskej služby 
sa písomnosť považuje za doručenú dňom odovzdania písomnosti oprávnenej osobe 
alebo inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisu takej 
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osoby na doručenke alebo kópii doručovanej písomnosti, alebo dňom odmietnutia 
prevzatia písomnosti takou osobou; 

b) v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, doručením na adresu 
zmluvnej strany a v prípade doporučenej zásielky dňom odovzdania písomnosti osobe 
oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na 
doručenke. V prípade doručovania doporučene, ak zmluvná strana nie je zastihnutá, 
písomnosť sa uloží na pošte a zmluvná strana sa vhodným spôsobom vyzve„ aby si 
písomnosť prevzala v odbernej lehote. V prípade, ak sa písomnosť vráti ako nedoručená 
z dôvodu, že zmluvná strana si ju v odbernej lehote neprevzala alebo z dôvodu, že je 
neznáma, zmenila adresu alebo z iného dôvodu, písomnosť sa považuje za doručenú 
dňom vrátenia nedoručenej zásielky s písomnosťou odosielateľovi a to i vtedy, ak sa 
zmluvná strana o tom nedozvedela 

c) elektronicky do elektronickej schránky zrllluvnej strany podľa osobitného predpisu. 

7 .2 V prípade operatívnej komunikácie súvisiaceJ s pr~dmetom nájmu sa zmluvné strany· 
dohodli používať nasledovné e-mailové a kontaktné údaje druhej zmluvnej strany: 

7.2.1 za prenajímateľa: belica@betacar.sk 

7.2.2 za nájomcu: daniela.kasakova@msupezinok.sk 

Článok VIIl. 
Záverečné ustanovenia 

8.1. Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Na piäva a povinnosti 
výslovne touto zmluvou neupravené sa . vzťahujú · príslušné ustanovenia všeobecne 
záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, najmä 
ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

8.2.Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po · dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 
Občianskeho zákonníka a ustanovenia§ Sa ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov. 

8.3.Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné robiť len očíslovanými 

písomnými dodatkami k zmluve podpísanými obidvoma zmluvnými stranami. 
8.4.V prípade, ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy ukáže (alebo sa neskôr stane) 

neplatným a/alebo neúčinným a/alebo neaplikovateľným, nedotýka sa to ostatných 
ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa zväzujú 
takto neplatné a/alebo neúčinné a/alebo neaplikovateľné ustanovenie zmluvy nahradiť 
novým ustanovením, ktoré zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného a/alebo 
neúčinného a/alebo neaplikovateľného ustanovenia, a to do 30 kalendárnych dní odo 
dňa doručenia výzvy zmluvnej strany druhej zmluvnej strane. 

8.5.Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, že svoje zmluvné prejavy 
urobili na základe ich pravej ·vôle, slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne. Zmluva 
nebola uzatvorená v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná 
voľnosť nebola obmedzená. 

8.6.Zmluva sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach rovnakej platnosti a záväznosti, z čoho 
sú dve určené pre prenajímateľa a dve pre nájomcu. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy 
sú aj všetky jej prílohy. 
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8.7.Akékoľvek spory, rozpory alebo nároky súvisiace s touto zmluvou sa budú riešiť 

predovšetkým rokovaním a dohodou zmluvných strán v dobrej viere a s dobrým 
úmyslom. V prípade, že nedôjde k dohode zmluvných strán o riešení sporu podľa 
predchádzajúcej vety, bude spor rozhodovať príslušný všeobecný súd Slovenskej 
republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. 

8.8.Zmluvné strany tiež vyhlasujú, že sa podrobne oboznámili s _celým obsahom tejto 
zmluvy, že mu rozumejú a nemajú k nemu výhrady, pripomienky alebo návrhy na 
doplnenie a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

Prílohy: 
Príloha č . 1 - Predmet nájmu - pozemok /grafické zobrazenie/ 
Príloha č. 2- Uznesenie MsZ č . 1-141/2022 a MsZ č. 1-142/2022 
Príloha č. 3 - Úvodné práce nájomcu 

v Pezinku, dňa v Pezinku, dňa .. 

Prenajímateľ: Nájomca: 

".\). 

--I - /~· --

i 

BETA-CAR s.r.o. Mesto Pezinok 
Mgr. Alexandi·a Donevová, konateľ Ing. arch. Igor Hianik, primátor 
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MESTO PEZINOK 
Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok 

U Z NESEN I E 
MsZ č. 1 - 141/2022 zo dňa 10. 05. 2022 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, 
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písni. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a v ZIJ?-ysle ustanovenia § 1 O ods. 9 a § 14 zákona č . 5 83/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách úzeJ?1Ilej samosprávy v znení neskorších predpisov 

schvaľuje 

Zriadenie zberného dvora v areáli spoločnosti BE'ľA-CAR, s.r.o. , Drevárska 23, 902 .01 
Pezinok. · 

ik 

Pezinok, dňa 12. 05. 2022 

·ria.--·"' l'-3 --- „ . 

, ~ , ~ - •. \ 

.• , „, 

~,} . t 
;.,~ ~ Mgr. et M r. tfartin Ch-rapčiak 

prednosta 

Za správnosť: Bc. Katarína Mišovičová, asistentka prednostu 



U ZNE SEN.IE 
. MsZ č. 1 - 142/2022 zo dňa 1 O. 05. 2022 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, 
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 1 O ods. 9 a § 14 zákona č '. 5 83/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 

schvaľuje 

Nájom pozemku pre zriadenie zberného dvora na parcele „C" č. 2910/1, ktorej vlastníkom 
je spoločnosť BETA-CAR s.r.o„ Drevárska 23, 902 01 Pez~ok s výmerou 5 '662 m2 

nasledovne: 
od podpísania zmluvy do 12/2022 
v celkovej sume 1,00 €bez DPH, t.j. 1,20 €s DPH na celý pr~dmet nájmu, 
od 112023 do 12/2024 
v sume 2.800,00€ bez DPH/mesiac, t.j. 3.360,00€ s DPH/mesiac 
(40 320,00€ s DPH/1 kalendárny rok), 
od 1/2025 do 12/2025 v sume 5.662,00€, t.j. 6.794,40€ s DPH/mesiac 
(81 532,80€ s DPH/1 kalendárny rok), · 
od 112026 do 6/2026 v sume 5.662,00€, t.j . 6.794,4€ s DPH/mesiac 

(40 766,40€ s DPH/6 mesiacov). 

) / 
. 
1 
1 

'· 

Pezinok, dňa 12. 05. 2022 

\ 
\ ! _ _ __ _ 

Mgr. et Mgr! :M'artin Chrapčlak 
prednosta 

Za správnosť: Bc. Katarína Mišovičová, asistentka prednostu 
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Príloha č. 3 

Úvodné práce 

Úvodnými prácami sa pre účely tejto zmluvy rozumejú všetky nevyhnutné úkony potrebné 
pre spustenie prevádzky zberného dvora, najmä ale nie len : 
- rozmiestnenie kontajnerov pre zber odpadu 
- umiestnenie administratívneho kontajnera (napojenie na rozvody elektrickej energie) 
- umiestnenie a prichytenie mostnej váhy 
- rozmiestnenie informačných a prevádzkových tabúľ 
- nástrek koordinačného značenia prevádzky (na spevnených ·povrchoch) 

( 
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