
Zmluva o nájme

uzatvorená podľa § 666 a súv. ust. Občianskeho zákonníka

m e d z i

zmluvnými stranami:

1. obec Trebatice
sídlo: Obecný úrad Trebatice, Hlavná 247/107, 922 10 Trebatice
IČO: 00313106
zastúpená: Mgr. Jurajom Valom - starostom obce
(ďalej len „prenajímateľ")

2. LOMBARD, s.r.o.
sídlo: Školská14, 921 01 Piešťany
zapísaná: Okresný súd Trnava - obchodný register

oddiel Sro, vložka č. 12369/T
IČO: 36240125
zastúpená: Danielou Nedorostovou - konateľkou
(ďalej len „nájomca" )

t a k t o :

či. 1

Predmetfzmluvy

1) Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti:

- kultúrneho domu so súpisným číslom 247, stojaceho na pare. č. 411/2, zastavané plochy
. a nádvoria o výmere 581 m2 v k. ú. Trebatice, zapísanú na Správe katastra Piešťany , na

LVč.1000

- materskej školy so súpisným číslom 197 , stojacej na pare. č. 1348/3, zastavané plochy a
nádvoria o výmere 3597 m2 v k. ú. Trebatice, zapísanú na Správe katastra Piešťany , na
LVč.1000 .

2) Na základe tejto zmluvy, prenecháva prenajímateľ nájomcovi do nájmu časť nehnuteľnosti
špecifikovanej v predchádzajúcom bode tohto článku a to konkrétne časť strechy:

- kult. domu o výmere 9 m2

- materskej školy o výmere 4 m2

a nájomca sa ujíma jej užívania.

3) Nájomca takto špecifikovaný predmet nájmu prijíma do užívania ako riadny a starostlivý
hospodár na účely svojho podnikania a zaväzuje sa riadne a včas platiť odplatu za nájom
a dodržiavať ustanovenia tejto zmluvy. ,



či. 2

Odplata za nájom

1) Zmluvné strany sa dohodli na odplate'za nájom celej plochy vo výške 138,42/ štvrťrok
vrátane DPH.

2) Odplata predstavuje hodnotu pripojenia do intemetu s rýchlosťou 6656Kbit/s, ktorú sa
nájomca zaväzuje poskytovať prenajímateľovi počas celej doby trvania nájmu pre potreby
pripojenia obecného úradu, so súpisným číslom 247/107, obecnej knižnice- kultúrneho
domu so súpisným číslom 247/107, materskej škole so súpisnám č. 197, spolu so
zriadením a prevádzkovaním Free zóny pri areály zdravia. Taktiež sa zaväzuje bezodplatne
vykonávať servis výpočtovej techniky a kamier mimo náhradných dielov, ktoré sú majetkom
obce.

3) Nájomné uvedené v bode 1 tohto článku ako aj odplata za poskytovanie internetového
pripojenia uvedená v bode 2 tohto článku sú splatné do 15. dňa mesiaca nasledujúceho
po uplynutí štvrťroku na základe faktúry vystavenej prenajímateľom i nájomcom s lehotou
splatnosti faktúry 14 dní od vystavenia.

4) Prenajímateľ nie je oprávnený účtovať nájomcovi spotrebu elektrickej energie, ako aj
prípadné dodávky iných médií súvisiacich s prevádzkou predmetu nájmu. Nájomné
dohodnuté v bode 1. tohto článku je určené ako konečné, s ohľadom na predpokladanú
spotrebu médií, ktorá je v ňom paušálne zahrnutá.

či. 3

Účel nájmu

1) Nájomca je oprávnený užívať predmet nájmu len za účelom výkonu svojej podnikateľskej
činnosti, a to na umiestnenie telekomunikačného zariadenia - anténneho stožiara
poskytujúceho možnosť internetového pripojenia. Nájomca vyhlasuje, že prevádzka tohto
telekomunikačného zariadenia neohrozí fungovanie objektu, na ktorom bude umiestnené.

2) V ostatných vzťahoch osobitne neupravených touto zmluvou sa práva a povinnosti
• zmluvných strán primerane spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka o nájomnej
zmluve, vrátane zodpovedností za škodu.

3) Ďalší podnájom sa vylučuje a za porušenie tohto zákazu je prenajímateľ oprávnený účtovať
zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa dvojnásobku ročnej odplaty za nájom.

či. 4

Začiatok a trvanie zmluvy

1) Nájomný vzťah vzniká podpisom tejto zmluvy a je dohodnutý na dobu určitú do
31.12.2030..

2) Nájomný vzťah môže skončiť, pred uplynutím doby nájmu dohodou zmluvných strán alebo
výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany danej v súlade s príslušnými ustanoveniami
zákona, pre hrubé porušenie zmluvných povinností. Výpovedná lehota je trojmesačná a
začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.



3) Nájomca môže písomne vypovedať zmluvu uzavretú na určitý čas pred uplynutím
dojednaného času, ak stratí spôsobilosť prevádzkovať činnosť, na ktorú si nebytový
priestor najal.

4) Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, sa za hrubé porušenia nájomnej zmluvy
považuje ak:

a) nájomca nesplní svoje finančné záväzky z tejto zmluvy, pričom jeho omeškanie
s plnením trvá dlhšie ako 90 dní;

b) nájomca predmet nájmu užíva zjavne nevhodne, tak že užívanie odporuje dobrým
mravom alebo užívaním sa bráni prevádzkovaniu objektu, prípadne sa ohrozuje život,
zdravie a majetok pracovníkov prenajímateľa a iných osôb.

5) Po ukončení doby nájmu má nájomca prednostné právo na uzatvorenie, resp. predĺženie
nájmu o rovnaký čas. Rokovanie prenajímateľa, alebo uzatvorenie novej zmluvy s tretím
subjektom bez zohľadnenia prednostného práva nájomcu sa považuje za porušenie zmluvy
sankcionované zmluvnou pokutou vo výške hodnoty 20 násobku dojednaného nájmu.

6) Po skončení nájmu je nájomca povinný uviesť predmet nájmu do pôvodného stavu, inak
znáša škody a náklady, ktoré s tým vzniknú prenajímateľovi.

či. 5

Záverečné ustanovenia

1) Ak by sa nejaké zmluvné ustanovenie stalo neúčinným, netýka sa to ostatných ustanovení
zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujú, že namiesto neúčinného zmluvného ustanovenia
spoločne dohodnú účinné zmluvné ustanovenie, ktoré sa z hospodárskeho hľadiska čo
najviac priblíži neúčinnému ustanoveniu.

2) Zmeny a doplnky tejto zmluvy si vyžadujú písomnú formu.

3) Táto zmluva, ako aj všetky právne vzťahy vychádzajúce z tejto zmluvy, podliehajú
slovenskému hmotnému právu najmä Občianskemu zákonníku, zák. č. 40/1964 Zb.
vz.n.p.. Vznik, právna forma, právne vzťahy,a zrušenie zmluvy podliehajú slovenskému
právnemu poriadku. Zmluva bola vyhotovená v slovenskom jazyku, štvormo a každá zo

" zmluvných strán obdrží po dve jej vyhotovenia.

4) Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva bola uzatvorená na základe ich slobodnej vôle,
vážne, zrozumiteľným a určitým prejavom, bez omylu, a to ani nie v tiesni, a ani nie za
nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Trebaticiach, dňa 1. 4.2011

Prenajímateľ: Nájomca:


