Zmluva
o Podnájme nebytových priestorov
číslo zml. 1/2011 Re
Zmluvné strany
Nájomca:

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
Sídlo:
Nám. A. Hlinku č. 60, 034 01
Ružomberok
Štatutárny zástupca:
prof. Tadeusz Zasepa, PhD., - rektor
Ďalší pracovník poverený jednať: prof. ThDr. Peter Olekšák, PhD.
IČO:
378 012 79
Daňové identifikačné číslo:
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu:
(ďalej aj „nájomca“)

a
Podnájomca:

Obchodné meno:
Sídlo:
Prevádzka:
IČO:
IČ DPH:
Štatutárny orgán:
Registrácia:
Bankové spojenie:

Soňa Korčeková – ASO Vending
Poľná 125, 974 01 Banská Bystrica
Medený Hámor 7, 974 01 Banská Bystrica
32016247
Soňa Korčeková
trvalý pobyt:
Živnostenský register Okr. Súdu B. Bystrica
číslo: 601 - 7174
Tatrabanka a.s.
číslo účtu:

(ďalej aj „podnájomca“)

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

zmluvu o podnájme nebytových priestorov:

Článok I.
Predmet zmluvy
1.1.

Nájomca prenecháva podnájomcovi do užívania nasledovné nebytové priestory
v stavbách
– Dom súpisné č. 1652 v Ružomberku, na Hrabovskej ceste,
– Dom súpisné č. 1157, na Nám. A. Hlinku,
– Budova fary súpisné č. 438, Nábrežie Jána Pavla II, Poprad
a zaväzuje sa pre podnájomcu v týchto priestoroch umiestniť nápojové automaty,
a kusové automaty (gastroautomaty)
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.

1.2.

poschodie: (číslo a názov miestnosti):
- na prízemí budovy s.č. 1652, Hrabovská cesta, 2 ks nápojové automaty a 1 ks
kusový automat,
- na druhom poschodí budovy s.č. 1652, Hrabovská cesta (na chodbe
v priestoroch PF KU) 1 ks nápojový automat,
- na štvrtom poschodí budovy s.č. 1652, Hrabovská cesta (na chodbe
v priestoroch PF KU) 1 ks nápojový automat,
- na prvom poschodí budovy s.č. 1157, PF Nám. A. Hlinku (na chodbe) 1 ks
nápojový automat.
- na prízemí budovy s.č. 438, Náb.J.Pavla II, Poprad (na chodbe) 1 ks
nápojový automat a 1 ks kusový automat.

Plocha prenajímaná pre 1 ks nápojový automat je 1m2.
Podnájomca touto zmluvou uvedený predmet podnájmu (nebytový priestor) do
užívania preberá a zaväzuje sa ho využívať na dohodnutý účel.

Článok II.
Účel podnájmu
2.1.

Účelom tejto zmluvy je užívanie predmetu podnájmu za podmienok upravených touto
zmluvou na účely umiestnenia a prevádzkovania kávových automatov a kusových
automatov (gastroautomatov- automatov na potraviny).

Článok III.
Výška a splatnosť nájomného za podnájom
3.1.

Podnájomca sa zaväzuje platiť za užívanie, touto zmluvou dohodnutého predmetu
podnájmu nájomné za podnájom dohodnuté podľa prílohy č.1 tejto zmluvy .

3.3.

Nájomné za podnájom sa podnájomca zaväzuje platiť nájomcovi štvrťročne vždy do
15-teho dňa prvého mesiaca štvrťroka, bankovým prevodom na bankový účet
nájomcu, ktorý je uvedený v záhlaví zmluvy, na základe tejto zmluvy a vystavenej
faktúry.
Ak podnájomca v dohodnutej lehote nájomné za podnájom nezaplatí, a to ani
v dodatočnej lehote danej mu nájomcom písomnou výzvou, je nájomca oprávnený od
tejto zmluvy písomne odstúpiť. Na základe takéhoto odstúpenia sa táto zmluva zrušuje
okamihom doručenia odstúpenia od zmluvy podnájomcovi.

3.4.

3.5.

V prípade, že podnájomca bude v omeškaní so zaplatením dohodnutého nájomného za
podnájom alebo nákladov za služby spojené s podnájmom, je podnájomca povinný
okrem zákonných úrokov z omeškania podľa Obchodného zákonníka v platnom znení,
zaplatiť nájomcovi aj zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z dlžnej sumy za každý deň
omeškania.

Článok IV.
Úhrada nákladov za služby spojené s užívaním
4.1.
4.2.
4.3.

Podnájomca sa okrem nájomného za podnájom zaväzuje platiť nájomcovi platby za
spotrebu elektrickej energie, odpad a za vodné a stočné .
Nájomca sa zaväzuje zabezpečiť dodávanie elektrickej energie a vody do hnuteľných
vecí uvedených v Článku I. tejto zmluvy.
Náklady za vyššie uvedené služby nie sú zahrnuté v dohodnutom nájomnom za
podnájom podľa Článku III. zmluvy, uhrádzajú sa v jednej platbe spolu s platbou
nájmu za podnájom.

Článok V.
Doba podnájmu a trvanie zmluvy
5.1.
5.2.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

Podnájom podľa tejto zmluvy sa uzatvára s účinnosťou od 01.01.2011 do 31.12.2015.
Podnájom sa skončí uplynutím doby na ktorú bol dojednaný.
Podnájom sa môže skončiť dohodou alebo výpoveďou.
Nájomca je oprávnený vypovedať túto zmluvu aj bez udania dôvodu.
Podnájomca je tiež oprávnený vypovedať túto zmluvu aj bez udania dôvodu.
Výpovedná lehota je tri mesiace. Začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho
po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.

Článok VI.
Práva a povinnosti nájomcu
6.1.
6.2.

Nájomca je povinný odovzdať predmet podnájmu podnájomcovi v užívaniaschopnom
stave a v tomto stave ho na svoje náklady udržiavať.
Väčšie opravy a úpravy predmetu podnájmu zabezpečuje nájomca a to na vlastné
náklady. Pokiaľ potreba väčších opráv alebo úprav predmetu podnájmu bude vyvolaná
podnájomcom, zabezpečí ich vykonávanie na svoje náklady podnájomca po
predchádzajúcom písomnom súhlase nájomcu, pričom ich hodnota môže byť
odpočítaná z podnájmu a ak podnájomné bude započítané alebo iným spôsobom
zaniknuté, tak sa skutočnú hodnotu týchto opráv nájomca zaväzuje zaplatiť
podnájomcovi do 30 dní odo dňa ich vykonania.

Článok VII.
Práva a povinnosti podnájomcu
7.1.
7.2.

Podnájomca je povinný užívať predmet nájmu tak, aby nedochádzalo ku škodám.
Podnájomca je povinný znášať obmedzenia v užívaní v rozsahu nevyhnutnom na
vykonanie opráv a údržby predmetu podnájmu.

7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

7.7.

Stavebné úpravy predmetu podnájmu môže podnájomca vykonať len so súhlasom
nájomcu.
Po skončení podnájmu vráti podnájomca predmet podnájmu nájomcovi písomným
protokolom v stave, v akom ju prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.
Podnájomca je povinný bezodkladne upovedomiť nájomcu o zmene svojej právnej
subjektivity, adresy, prípadne ďalších zmien, ktoré majú vplyv na súčinnosť medzi
účastníkmi zmluvy.
Akákoľvek škoda, ktorá vznikne v prenajatom priestore a bude spôsobená
podnájomcom alebo osobami, ktoré majú vzťah k podnájomcovi, bude podnájomcom
odstránená. V opačnom prípade sa podnájomca zaväzuje uhradiť vzniknutú škodu po
výzve nájomcu.
Podnájomca je povinný nezmazateľne označiť na umiestnených automatoch
- názov vlastníka a
- poradové číslo zariadenia

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia
8.1.
8.2.
8.3.

8.4.
8.5.
8.6.

Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje ustanoveniami
zák. č. 116/1990 Zb. a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
Zmeniť a doplniť túto zmluvu je možné len formou písomného dodatku k nej. To isté
platí aj pre zrieknutie sa písomnej formy.
Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa má podľa tejto zmluvy doručovať písomnosť
druhej zmluvnej strane, považuje sa táto písomnosť za doručenú dňom jej doručenia
na adresu sídla alebo miesta podnikania uvedenú v tejto zmluve alebo na inú adresu
včas oznámenú druhej zmluvnej strane. Ak sa z akýchkoľvek dôvodov nepodarí
písomnosť doručiť, považuje sa za doručenú uplynutím lehoty troch dní odo dňa jej
podania na poštovú alebo inú prepravu.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú
zmluvnú stranu.
Neplatnosť alebo neúčinnosť jednotlivých ustanovení tejto zmluvy nemá vplyv na
platnosť alebo účinnosť ostatných jej ustanovení.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.
Zmluvné strany ďalej prehlasujú, že táto zmluva a ani jej jednotlivé ustanovenia nie sú
v rozpore s dobrými mravmi ani so zásadami poctivého obchodného styku.

V Ružomberku 01.01.2011

V Ružomberku 01.01.2011

Nájomca:

Podnájomca:

............................................

............................................

prof. Tadeusz Zasepa, PhD., rektor

