
uzatvoľená o"or" ",,""""1'"'|äi.ľ'ľÍj'ä'ffľ'ľ:"Y;*ľ"T::äĺ'o"'n"uy,ouých pľiestoľov
a občianskeho zákonníkav znení neskoľších pľedpisov

č.E'-ll/2022-^H

1) Pľenajímatel':
Obec: Mesto Turzovka
Sídlo: Stľed č. 118,023 54 Turzovka
IČo: 00314331
DIČ : 2020553315
lČ opH: nie je platitelbm DPH
Štatutá.ny orgán : JUDľ. Ľubomíľ Golis' pľimátoľ mesta
opľávnený k podpisu zmluvy: JUDľ' Ľubomír Golis, pľimátor mesta
opľávnený ľokovať vo veciach pľedmetu zmluvy:

Mgr. Anna Hľtúsová, refeľent správy majetku mesta
Kontakt: 04114209321, MT: 09051396 160; e-mail: anna.hftusova@turzovka.sk
Adresa doľučovania: Mesto Tuľzovka, Stľed č. 178,023 54 Tuľzovka
Bankové spojenie : PRIMA BANKA SLOVENSKO, a.s.'
Císlo účtu : 020461700215600
IBAN: SK50 5600 0000 0002 04617002

(d'alej len ako ,,prenajímateľ")

a

2) Nájomca:
Názov: Slovenská autobusová dopľava Žilina, akciová spoločnost'
Sídlo: Košická 2,010 es Žilina
lČo: 36 4O7 771
DIČ: 2020107573
IČ opH: sK2020107573
Štatutárny oľgán: predstavenstvo
opľávnení k podpisu zmluvy: Ing. Peteľ Pobeha, pľedseda pľedstavenstva

Dľ. Ing. Peter Sufliaľský, člen pľedstavenstva
opľávnený rokovať vo veciach pľedmetu zmluvy:

Mgr' Lukáš Kubiatko, ľefeľent spľávy majetku
Kontakt: 09051547513; e-mail: kubiatko@sadza.sk
Adľesa doľučovania: Ulica l . mája 101614, oC RAMITA, 010 01 Žilina
IBAN: SK80 I 100 0000 0026 2178 8493
SWIFT: TATRSKBX

(d'alej len ako ,,nájomca")

(d'alej spolu ĺen ako ,,zmltmné strany")

čl. r.
Predmet zmluvy

Pľedmetom nájomnej zmluvy sú nebýové pľiestory, nachádzajirce sa na tľeťom poschodí v
budove Mestského úľadu v Turzovke. Pľenajímatel' je výlučným vlastníkom nehnutelhosti,
budovy Mestského úradu v Turzovke, č. súp. 178, nachádzajÚcej sa na ulici Rudolfa Jašíka, ktoľá
je postavená na paľcele CKN č. 2l|,vedená na LV č. 1341.

2. Pľenajímatel' pľenajílna nájomcovi na dočasné užívanie nebytové pľiestoľy o celkovej výmeľe
43,22 m2 podlahovej plochy v z|oženíz

o kanceláľske pľiestoľy (č. 83) o výmeľe 23,70 m2 podlahovej plochy
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a ostatné obslužné priestory - spoločné chodby, spoločné schodištia a samostatné wC
o výmeľe 19,52 m2 podlahovej plochy

3. Vykurovacia plocha nebytových pľiestoľov je 34,15 m2 podlahovej plochy.
4. Pľenajímatel' prehlasuje, že je oprávnený pľenechať nebytové priestory do dočasného užívania

nájomcovi v zmysle $ 3 zákona č' 11611990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestoľov
v znení neskoľších pľedpisov.

čl rr
Účet ná;m,,

l. Nebýové pľiestoľy tvoľiace pľedmet nájmu sa pľenajímajú za úče|om
- zľiadenia zdľžovne pľe vodičov autobusovej dopľavy

CI. ilI
Doba nájmu

Zmluva o nájme nebytových pľiestoľov sa uzatvára na dobu uľčitú:

od 01. mája2022 do 31. mája2022

Do skutočného užívania nebýového pľiestoru s povinnosťou od daného dňa platiť poplatky vstúpi
nájomca 01. 05. 2022.Tento deň je zŕroveň pľvým dňom nájnu.

čl. rv
Výška a splatnost'nájomného, pľevádzkových a ľežijných nákladov

Nájomné za prenájom nebytových pľiestoľov podl'a tejto zmluvy sa dojednáva v zmysle $ 7
zákona č). 11611990 Zb' o nájme a podnájme nebytových priestoľov v znení neskoľších pľedpisov
a Všeobecneho záväzneho nariadenia o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových
pľiestoľov vo vlastníctve mesta Tuľzovka účinného dňa 1.3.1999 ajeho novelizácie č). 1l20o5
účinného od 1' l .2006.

2. Za dočasné užívanie nebytových pľiestorov je stanovený nájom:
o Celkový mesačný nájom za pľenájom nebytových pľiestoľov je : 85o92 Euľ

3. Pľenajímatel' je povinný počas celej doby nájmu zabezpečovať nájomcovi dodávku
služieb, ktoľých poskytovanie je s užívanírn nebýových priestoľov spojené. Jedná sa tieto služby

o dodávku tepla
r dodávku vody zveľejného vodovodu
o odvádzanie odpadových vôd do verejnýchkanalizácií
o dodávku elektľickej eneľgie

4. Poplatky za služby spojené s nájmom, ktoľé podliehajú cenovej ľegulácii v zmysle právnych
pľedpisov, sa nájomca zaväzuje zaplatiť za mesiac 0512022 na zák|ade faktúry, ktoľú vystaví
pľenajímatel'najneskôľ do 10 dní odo dňa účinnostitejto zmluvy, so splatnosťou 14 dní odo dňa jej
vystavenia.

o Celková mesačná zá|ohová platba za dodávku tepla pľedstavuje Sumu: 32,50 €lľok ,

o Celková mesačná zálohová platba za dodávku vody zveľejného vodovodu ako i
stočné pľedstavuje sumu: 2'50 €/osobďrok'

o Celková mesačná zálohová platba za spotľebu elektľickej eneľgie pľedstavuje Sumu:
11,67 €lrok'
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5. Znluvne strany sa dohodli, že pľenajímatel' nájomcovi vystaví za mesiac 05l2O22 faktúru na
úhľadu platby za pľenájom nebytových pľiestorov sume: 85,92 Euľ a na úhľadu zálohových
platieb za služby spojené s nájmom v sume : 46167 Euľ, najneskôľ do l0 dní odo dňa
účinnosti tejto zmluvy, so splatnosťou 14 dní odo dňa jej vystavenia.

6. Znluvné strany sa dohodli, že pľenájom nebýových priestoľov bude pokračovať od 0l.06.2022
nazáklade novej zmluvy o pľenájme nebytových pľiestoľov na dobu neurčitú'

7 ' Zmluvne stľany sa dohodli, že zálohová platba za služby spojené s nájmom nebýových
pľiestorov, špecifikované v čl' I) tejto zm|uvy, za obdobie 0512022, bude započítaná do ročného
zúčtovania zálohových platieb za služby spojené s nájmom nebýových priestoľov, ktoľé
pľenajímatel' uskutoční podl'a skutočných nák|adov za energie vynaložených za ľok 2022,
v teľmíne do 30.6. nasledujúceho kalendáľneho roka'

8. Nájomca si zabezpečí upľatovanie pľenajafých pľiestoľov (kanceláľie, WC) na vlastné
náklady.

čl. v.
Práva a povinnosti zmluvných stľán

1. Pľenajímatel' odovzdá nebýové pľiestoľy v stave spôsobilom na obvyklé uŽívanie a na dohodnutý
účel nájmu podl'a čl' II tejto zmluvy. )

2. Nájomca vyhlasuje, že je oboznámený so stavom nebýového pľiestoľu a tento pľebeľá bez výhľad
v stave zodpovedajúcom účelu nájmu a nájomca ich bude na svoje náklady udržlavať v stave
v akom ich prevzal.

3. Nájornca je povinný uŽívať nebytové pľiestory v rozsahu uľčenom v účele nájmu podl'a čl. II tejto
zmIuvy a nemôže zmeniť dohodnutý účel užívania bez súhlasu prenajímatel'a.

4. Nájomca nie je opľávnený pľenechať pľenajatý nebytový pľiestoľ alebo jeho časť do prenájmu
tľetej osobe bez pr'edchádzajúceho písomného súhlasu pľenaj ímatel'a.

5. Nájomca nĺe je opľávnený vŕtato do stien a upevňovat'akékolŤek skľinky a iné veci, z dôvodu
poškodenia ľozvodov v budove, elektľika, vodovoduo a iné

6. Nájomca môže vykonávať stavebné úpravy pľenaja|ých priestoľov jedine s predchádzajúcim
písomným súhlasom pľenajímatel'a. V pľípade skončenia nájmu je nájomca povinný dať pľenajatý
pľiestoľ do pôvodného stavu, ak nebude s prenajímatel'om dohodnuté inak. V pľípade technického
zhodnotenia pľenajatého majetku mesta, nájomca si nebude uplatňovať náľok na vložené investície.

7. Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznáĺmiť pľenajímatel'ovi potrebu opráv väčšieho
chaľakteľu aumožniť mu ich vykonať, inak nájomca zodpovedá za škodu, ktoľá neplnením
povinností vznikla. Dľobné opľavy a údržbu vyplývajúcu z opotrebenia materiálu zabezpeči
nájomca na vlastné náklady.

8. Nájomca je povinný bezodkladne od vyľozumenia pľenajírnatelbm o vzniku haváľie v objekte
umoŽniť pľenajímatelbvi alebo iným poveľeným pracovníkom pľístup k zariadeniam objektu
(rozvodom vody a tepla). Nájomca zzbezpečí ľiadne uzamykanie spoločných pľiestoľov.

9. Nájomca je povinný zabezpečiť dodľžiavanie pľedpisov obezpečnosti aochrane zdravia pľi pľáci,
predpisov na úseku ochľany pľed požiarmi. Nájomca je povinný zabezpečovať v stanovených
lehotách na svojp náklad}' ľevízie vlastných elektrospotľebičov a tieto na požiadanie pľedložiť
k nahliadnutiu pľenaj ímateľovi.
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10. Nájomca je povinný zabezpečit'na vlastné nák|ady poistenie svojej pľevádzkovej činnosti,
zaľiadení a svojho majetku a poistnú zmluvu na požiadanie predložiť k náhliadnutiu
prenajímatelbvi.

l l. obe zmluvné strany konštatujú, Že ochľana a bezpečnosť majetku a osôb je v tomto objekte pre
obe stľany dôležitá, preto musí by' zohl'adnená vo všetkých vzájomných otganizačných väzbách
oboch zmluvných stľán, pritom sa vychádza zo zásady, že každá zmluvná strana v tejto oblasti
zodpovedá za nim užívane priestoľy. opatľenia sú prijímane tak, aby činnosť jednej zmluvnej
stľany negatívne neovplyvňovala činnosť dľuhej stľany, ľesp' nezvyšovala ľiziko vzniku
rnirnoriadnej udalosti. Pľi nesplnení uvedených podmienok nájomca zodpovedá za škodu, ktoľá by
týmto neplnením vznikla na majetku pľenajírnatelä v plnom ľozsahu.

12' Pľenajímatel' nezodpovedá za škody vzniknuté na majetku v pľenajatých priestoľoch, t. j. na
všetkých hnutel'ných veciach, ktoľé nie sú vo vlastníctve pľenajímatel'a.

13. Nájomca sa zaväzuje, že na Žiadosť prenajímatelä sprístupni pľenajatý pľiestoľ za účelom
kontľoIy jeho užívania.

l4.Nájomca je povinný rešpektovať zákaz fajčenia v budove pľenajímatel'a v zmysle zákona č.
37'712004 Z. z' o ochľane nefajčiaľov a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov v zneni neskoľších
pľedpisov.

15. Nájomca sa zaväzuie, že v pľípade skončenia nájmu nebytový pľiestoľ vypľace a odovzdá ho
pľenajímatelbvi v deň skončenia nájmu.

16. Zmluvne strany sa dohodli' že v pľípade neuhradenia dlžnej čiastky na nájomnom a následnom
jednostľannom ukončení nájomného vďahu zo stľany pľenajímatel'a súhlasí nájomca s výkonom
rozhodnutia na vypľatanie nehnutelhosti na náklady nájomcu.

ct. vI.
Skončenie nájmu

l. Nájom skončí uplynutím času' na ktoľý bol dohodnutý.
2. Nájom sa môže skončiť písomnou dohodou Zmluvných stľán i pred uplynutím dohodnutej doby

nájmu.

3. Nájomný vzťah môže zaniknúť:
a) nájom môže skončiť písomnou dohodou zmluvných stľán alebo výpoved'ou podl'a $ 10 zák. č'
11611990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestoľov (ďalej len ,,zákon o nájme nebýových
pľiestoľov") v znení neskoľších predpisov; výpovedná lehota je tľi mesiace a začne plynúť prvým
dňom kalendáľneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej Strane,

b) na základe zákona o nájme nebyových priestorov - podl'a $ 14 nájomný vzťah zaniká aj na
základe iných pľávnych skutočností nezávislých od vôle zmluvných stľán, napľ. zánik pľedmetu
nájInu. smrt'alebo zánik nájomcu.

4. Pľenajímatel'rnôže qlpovedať nájomnú zmluvu. ak:
a) nájomca užíva nebýový pľiestoľ v ľozpoľe so zmluvou,
b) nájornca mešká s platenírn nájornného a|ebo za služby spojené s nájmom viac ako 30 dní,
c) nájomca alebo osoby, ktoľé s ním užívajú nebytový pľiestoľ' napriek upozoľneniam hľubo a

opakovane poľušujú ustanovenia zmluvy,
d) bez udania dôvodu
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5. Nájomca môŽe vypovedať zmluvu. ak :

a) stľatí spôsobilosť pľevádzkovať činnosť, na ktoľú si nebytový pľiestor pľenajal,
b) nebýový pľiestor sa stane bez zavinenia nájomcu nespôsobilý na dohodnuté užívanie,
c) pľenaj ímatel' svoje povinnosti hľubo porušuj e.
d) bez udania dôvodu.

ct. vrl.
Úľoky z omeškania

l. V prípade, že nájomca neuhradí nájomné do lehoty splatnosti faktúry, pľenajímatel' má pľávo aj
povinnosť žiadať úroky z omeškania podl'a $ 5l7 ods. 2 občianskeho zákonníka vznení
neskoľších pľedpisov.

CI. VIII.
Spoločné ustanovenia

7 ' Zmluva o nájme nebýových pľiestoľov je uzavretá v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom
mesta Tuľzovka v platnom znení a v súlade so Zák. č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších pľedpisov.

čl. rx.
Záv erečné ustanovenia a doj edpania

Pokial' nie je v tejto zmluve dohodnuté inak ľiadi sa táto zmluva, práva a povinnosti zmluvných
stľán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce' vznikajúce a s ňou súvisiace platnými pľávnymi
pľedpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 116l1990 Zb. onájme a podnájme nebytových
pľiestoľov a ustanoveniarni občianskeho zákonníka v znení neskorších pľedpisov.

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda
dňorn nasledujúcim po dnijej zveľejnenia na webovom sídle mesta Tuľzovka, www.tuľzovka.sk
v centľálnom ľegistľi zmliv, v súlade so zákonom č. 4011964 Zb. obč,iansky zákonník v znení
neskorších predpisov' ktoľým sa menia a dopĺĺa;ĺ niektoľé zákony.

3. Táto zmluva sa vyhotovuje vdvoch (2) ľovnopisoch, každý ľovnopis má platnosť oľiginálu
Každá zmluvná stľana dostane po jednom (l) ľovnopise.

4. Táno zmluva je povinne zverejňovaná podl'a $ 5a zákona é.2l112000 Z. z. o slobodnom pľístupe k
infoľmáciám a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov v znení neskoľších pľedpisov.

5. Zmluvne stľany sa dohodli, že obsah tejto zmluvy je možné meniť len foľmou písomných dodatkov
k zmluve, podpísaných oboma zmluvnými stľanami.

6. Zmluvne strany vyhlasujú' že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, Že
ich znluvná vol'nosť nie je ničím obmedzená, a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bľánili
platne uzavľieť túto zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje, zodpovedajú na základe tohto
vyhlásenia za škodu, ktoľá vznikne dľuhej zmluvnej stľane.

7. Zm|uvne stľany vyhlasujú, že sú spôsobilé na pľávne úkony, že ich zmluvná volhosť nie je
obmedzená a že táto zmluva obsahuje ich slobodnú,, vážnu, uľčitú a zrozumitelhú vôl'u' ktoľú
pľejavili bez tiesne a nevýhodných podmienok, čo potvľdzujú svojimi podpismi na tejto zmluve.
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8. Neoddelitelhou súčasťou tejto zmluvy sú pľílohy:
- List vlastníctva č. 1341 vývorený cez katastrálny portál

V Tuľzovke dň^ .t.?.'!'-. /.u.l/,,. V Tuľzovke aĺu'..dI.:..v' ;. h l-L,.

MI'STO TURZOVl(A

023 54
25

slovenská autobusová dopľava Žlllna,
akclová spoločnotť

Košĺcká 2' 0'lo 65 Žinna
lčo3uo7771 DÉ:2o2o107573

lČ DPH: sl(2o2o107573
3

Za
JUDr íľ Golis
pľl mesta

Zanájomcu:
Ing. Peteľpobeha, pľedseda
Dľ.Ing. Peter Šufliaľský, člen
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