Nájomná zmluva
uzatvorená podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov medzi zmluvnými stranami
Prenajímateľ

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
IČO :
36 022 047
IČ DPH:
SK2020066213
Zastúpený : Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ
Zapísaný :
Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici
Oddiel Pš
Vložka číslo 713/S
Ďalej len „ prenajímateľ"

Nájomca :

SLOR, s.r.o
Bajzova 1, 821 08 Bratislava
IČO : 45 578 940
IČ DPH: SK2023052383
Zastúpený : Ing. Milan Orlovský - konateľ
Zapísaný:
Obchodný register okresného súdu Bratislava I.
^
Oddiel Sro, Vložka číslo 65590/8
Ďalej len „ nájomca"

Článok I.
Predmet nájmu
1. Prenajímateľ má právo hospodárenia k majetku štátu, pozemkovým nehnuteľnostiam
nachádzajúcim sa v katastrálnom území Liptovský Mikuláš označeným ako pozemok
parcela PK č. 2791/8, o výmere 804 m2 hrádza a pozemok parcela PK č. 2791/9 sklad.
priestory zapísané v pozemnoknižnej vložke číslo 1005. Prenajímateľ má právo
hospodárenia k predmetu zmluvy v súlade s Ústavným zákonom č. 100/1960 Zb.
a zákona 138/1973 Zb. o vodách.
2. Prenajímateľ prenajíma a nájomca berie do nájmu v katastrálnom území Liptovský
Mikuláš :
- novovytvorený pozemok parcela KN C č. 7088/18 o výmere 59 m2 zameraný GP
č. 35162431-55/2011 oddelením od parcely PK č. 2791/9
- novovytvorený pozemok parcela KN C č. 7088/25 o výmere 6 m2 zameraný GP č.
35162431-55/2011 oddelením od parcely PK č. 2791/9
- novovytvorený pozemok parcela KN C č. 7089/25 o výmere 10 m2 zameraný GP
č. 35162431-55/2011 oddelením od parcely PK č. 2791/9
- novovytvorený pozemok parcela KN C č. 7089/26 o výmere 25 m2 zameraný GP
č. 35162431-55/2011 oddelením od parcely PK č. 2791/9 a PK č. 2791/8
Prenajímateľ prenajíma spolu 100 m2

Článok II.
Účel nájmu
1. Účelom nájmu je vybudovanie a prevádzkovanie manipulačnej komory na potrubí,
ktoré je uložené na pozemkoch prenajímateľa.
Článok III.
Doba nájmu
1. Zmluvné strany uzatvárajú nájomnú zmluvu na dobu určitú. Doba nájmu začne plynúť
dňom nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia na stavbu manipulačnej
komory a skončí uplynutím 25 rokov odo dňa kolaudácie stavby.
2. Začatie výstavby je nájomca povinný oznámiť prenajímateľovi písomne najmenej 5
pracovných dní pred začatím výstavby. Pre prípad porušenia tejto povinnosti nájomcu
dohodli si zmluvné strany sankciu v podobe zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR
(päťsto eur). Úhradou zmluvnej pokuty nezanikajú prípadné nároky prenajímateľa na
náhradu škody, ktorá mu vznikla v priamej súvislosti s porušením povinnosti nájomcu.
3. Zmluvné strany sú oprávnené od nájmu založeného nájomnou zmluvou odstúpiť
doručením písomného oznámenia druhej zmluvnej strane za nasledovných
podmienok:
a) prenajímateľ je oprávnený odstúpiť ak nájomca napriek doručenej písomnej výzve
prenajímateľa užíva predmet nájmu iným ako dohodnutým spôsobom a pokiaľ by
takým užívaním vznikla alebo bezprostredne hrozila prenajímateľovi škoda alebo ak
je nájomca aj napriek písomnej výzve v omeškaní so zaplatením nájomného dlhšie
ako tri mesiace
b) nájomca je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak bude predmet nájmu odovzdaný
v stave nespôsobilom na dohodnuté užívanie alebo ak sa stane nespôsobilým na
dohodnuté užívanie v budúcnosti v dôsledku zavinenia prenajímateľa.
Odstúpením od zmluvy niektorou zo zmluvných strán sa nájomným vzťah končí dňom
doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane. V prípade, že prenajímateľovi vznikne
škoda v dôsledku užívania predmetu nájmu na iný ako dohodnutý účel nájmu nesie
nájomca zodpovednosť za vznik škody a je povinný túto škodu nahradiť v plnej výške,
predovšetkým uvedením do predošlého stavu, ale ak by to nebolo dobre možné uhradí
nájomca vzniknutú škodu v peniazoch.
4. Nájom sa skončí aj :
a) výpoveďou zo strany prenajímateľa ak nájomca porušuje niektoré z ustanovení tejto
zmluvy
b) výpoveďou zo strany prenajímateľa pokiaľ nájomca užíva predmet nájmu v rozpore
s účelom dojednaným v tejto zmluve a to aj v prípade ak tým nevzniká ani nehrozí
budúcemu prenajímateľovi škoda
c) ak bolo vydané právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu v súvislosti s ďalším
účelovým využitím nehnuteľností tvoriacich predmet nájmu
d) nájomca môže nájomnú zmluvu vypovedať kedykoľvek aj bez udania dôvodu .
V takomto prípade, musí uviesť predmet nájmu do pôvodného stavu.
V prípade skončenia nájmu výpoveďou je výpovedná doba tri mesiace a začína plynúť od
doručenia výpovede druhej strane.
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Článok IV.
Výška a spôsob úhrady nájomného
1. Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 158,30 € /slovom
Jednostopäťdesiatosem 30/100 EUR/ ročne. DPH bude pripočítané k dohodnutému
nájmu v súlade splatnými predpismi.
2. Nájomca sa zaväzuje uhrádzať dohodnuté ročné nájomné základe faktúry vystavenej
prenajímateľom . Splatnosť faktúry bude 14 dní.
3. Pokiaľ sa nájomný vzťah skončí pred uplynutím doby za ktorú budúci nájomca uhradil
splatné nájomné, zaväzuje sa budúci prenajímateľ vrátiť alikvotnú časť nájomného
budúcemu nájomcovi.
4. Nájomné sa bude každoročne upravovať s ohľadom na mieru inflácie spotrebiteľských
cien vyhlasovanú Štatistickým úradom Slovenskej republiky . Prvá úprava bude
v nájomnom za rok 2013.
Článok VI.
Osobitné práva a povinnosti zmluvných strán
1. Nájomca sa zaväzuje vybudovať stavbu manipulačnej komory za dodržania
písomných vyjadrení prenajímateľa k projektovej dokumentácií všetkých stupňov,
podľa schválenej projektovej dokumentácie a právoplatných povolení.
2. Prenajímateľ prenechá nájomcovi predmet nájmu v stave spôsobilom na dohovorené
užívanie a nájomca ho v takom stave preberie do užívania o čom bude na mieste
zástupcami zmluvných strán spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí nehnuteľnosti.
3. Nájomca je oprávnený užívať predmet nájmu spôsobom určeným v tejto zmluve a to
primerane povahe a určeniu veci, pričom je povinný počínať si tak, aby v zmysle §
415 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov
nedochádzalo ku škodám na zdraví, majetku, prírode a životnom prostredí. V prípade
vzniku škody nesie nájomca za túto škodu zodpovednosť v zmysle ustanovení § 420
Občianskeho zákonníka.
4. Akékoľvek iné nakladanie s predmetom nájmu než ako je dohodnuté v zmluve, môže
nájomca uskutočniť len po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa.
5. Nájomca sa zaväzuje, že predmet nájmu neprenechá do podnájmu tretej osobe, bez
písomného súhlasu prenajímateľa. V prípade, že nájomca poruší tento záväzok je
prenajímateľ oprávnený vypovedať nájomnú zmluvu v trojmesačnej výpovednej
lehote a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.
6. Prenajímateľ si vyhradzuje právo vstupu na pozemky tvoriace predmet nájmu v
zmysle zákona č. 364 / 2004 Z. z., o vodách, v znení neskorších predpisov.
7. Nájomca ako vlastník stavby je povinný rešpektovať ustanovenia zákona č. 7/2010
Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
8. Pri ukončení nájomného vzťahu nájomca odstráni všetky stavebné úpravy, ktoré
vykonal na predmete nájmu na svoje náklady.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia
1. Táto nájomná zmluva je pre nájomcu ako stavebníka stavby dokladom preukazujúcim
iný vzťah k pozemku pre potreby územného a stavebného konania.
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2. Stavebné práce stavebník, budúci nájomca vykoná v súlade s platnými povoleniami
rešpektujúc technické stanoviská a pripomienky vznesené budúcim prenajímateľom
počas stavebného konania a iných správnych konaní potrebných pre realizáciu stavby.
3. Túto nájomnú zmluvu je možné meniť len písomnými číslovanými dodatkami
schválenými a podpísanými oboma zmluvnými stranami.
4. Zmluvné vzťahy neupravené v tejto nájomnej zmluve sa riadia ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
5. Táto zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, 3 rovnopisy pre nájomcu a 3 rovnopisy
pre prenajímateľa.
6. V prípade, že ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy budú súdom alebo príslušným
orgánom z akéhokoľvek dôvodu vyhlásené za neplatné, právne vadné alebo
nedostatočné, zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu uzavrieť dodatok
k tejto zmluve v písomnej forme za účelom odstránenia takéhoto stavu tak, aby
predmet a účel zmluvy boli naplnené.
7. Zmluvné strany sú viazané prejavmi svojej vôle urobenými v tejto zmluve a vyhlasujú,
že táto zmluva je úplným výsledkom vzájomných rokovaní, že ich zmluvná voľnosť
nie je ničím obmedzená a vyjadruje ich slobodný a vážny úmysel, že si zmluvu
prečítali a súhlasia s jej obsahom, zmluvné prejavy sú im dostatočne zrozumiteľné
a určité a právny úkon je urobený v predpísanej forme.
8. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha zverejneniu v zmysle
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších
predpisov a s jej zverejnením vyslovujú súhlas.
9. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
V Banskej Štiavnici dňa

V Bratislave, dňa

Prenajímateľ:

Nájomca

Ing. Daniel Kvocera
generálny riaditeľ

Ing. Milan Orlovský
konateľ
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