
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
uzatvorená v zmysle ustanovenia ~ 6 a nasi. zákona č. 116/1990 Zb. Zákon o nájme a podnájme

nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

I.
Zmluvné strany

Nájomca: LOZORNO spol. s r.o.
Hlavná 1, 900 55 Lozorno
Osoba oprávnená konat‘ — Lucia Hájniková. konateľ
IČO: 44 852 142
iČ DPH: SK2022849774
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s. Malacky
IBAN: 3275556001/5600
(d‘alej len „nájomca“)

Podnájomca: Meduni s.r.o.
Jablonové 631, 900 54 Jablonové
Zastúpený konateľom — MUDr. Michalom Patočkom
ICO: 50343955
DIČ: 2120289644
Bankové spojenie: SKiS 0200 0000 0036 9298 4453
(d‘alej len „podnáj omca“)

I.
Preambula

1. Nájomca na základe Nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 1.8.2009 s prenajímateľom,
Obec Lozorno, so sídlom obecného úradu Hlavná ul. Č. 1, 900 55 Lozorno,
identif~kačné číslo 00 304 905 (d‘alej len ako „Nájomná zmluva“), užíva predmet
nájmu uvedený v Nájomnej zmluve. Predmetom nájmu je stavba postavená na
pozemku parc. č. 8884/1, parcela registra „C“ KN zapísaná na LV Č. 963 k.ú. Lozorno,
okres Malacky, obec Lozorno; stavba sa nachádza v Lozorne, na ulici Krátka 654,
90055 Lozorno (ďalej len ako „Zdravotnícke stredisko“).

2. Nájomca je obchodná spoločnost‘, ktorej jediným spoločníkom je obec Lozorno, so
sídlom obecného úradu Hlavná ul. Č. 1, 900 55 Lozorno, identiuikačné číslo 00 304
905 (d‘alej len „prenaj ímateľ“).

3. Nájomca n-ióže prenechat‘ predmet nájmu alebo jeho Časť do podnájmu podl‘a
Nájomnej zmluvy tretej osobe len s predchádzajúcim písomným súhlasom
Prenaj ímateľa.

4. Prenajimatel‘om bol dňa 25.9.2018 udelený písomný súhlas s uzatvorením tejto
zmluvy.
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„.

Predmet podnájmu

1. Predmetom podnájmu podl‘a tejto zmluvy sú nebytové priestory nachádzajúce sa
v Zdravotníckom stredisku o celkovej výmere 81,65 m2, pričom z toho:

-chodba 17,64m2
-Wc 4,20m2
- ambulancia 1 24,00 m2
- sklad 4,08 m2
- schodisko 3,13 m2
- ambulancia 2 19,80 m2
- izba lekára 8,80 m2
(ďalej len „predmet podnájmu“).

2. Grafkky znázornený pódorys a výpočet plóch vrátane umiestnenia predmetu
podnájmu tvorí Prílohu Č. 1 tejto zmluvy.

3. Podnájomca sa zaväzuje, že bude predmet podnájmu užívaf za účelom poskytovania
liečebno-preventívnej starostlivosti v odbore všeobecný lekár.

4. Nájomca dáva súčasne podnájomcovi súhlas Po celú dobu nájmu na používanie
prístupových ciest v rozsahu nevybnutnom na vykonávanie podnikateľskej činnosti.

IlL
Doba podnájmu

1. Podnájom podl‘a tejto zmluvy dohodli zmluvné strany na dobu neurčitú.
2. Ukončit‘ podnájom možno kedykol‘vek na základe písonmej dohody obidvoch

zmluvných strán. Ak nedójde k dohode možno podnájom skončit‘ písomnou
výpoved‘ou, a to aj bez uvedenia dóvodu, pre ktorú zmluvné strany dohodli 1 mesačnú
výpovednú lehotu tak, že táto lehota začína plynút‘ dňom nasledujúcim Po obdržaní
výpovede príslušnou zmluvnou stranou.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva zaniká v prípade, ak od 15.10.2019 bude
podnájornca ordinovat‘ v predmete podnájmu menej ako pät‘ pracovných dní v týždni.
Pre odstránenie akýchkol‘vek pochybností sa týždňom rozumie obdobie od pondelka
do piatku, pričom podmienka výkonu ordinačných hodín v piatich pracovných dňoch,
t.j. od pondelka do piatku musí byt‘ splnená vždy v každom jednotlivom týždni počas
trvaniatejto zmluvy, ato od 15.10.2019

Iv.
Podnájomné a náklady za služby spojené s užívaním predmetu podnájmu

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli v zmysle zákona. č. 18/1996 Z.z. o cenách
v znení neskorších právnych predpisov na výške podnájomného za podnájom
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predmetu podnájmu a na výške úhrad spojených s užívaním predmetu podnájmu ako
i na spósobe ich platenia nasledovne:

- Podnájomné za predmet podnájmu zmluvné strany dohodli v celkovej výške 2 160
EUR + DPH/rok, t.j. 180 EUR + DPH/mesiac.

V tejto cene sú zahrnuté náklady za:
- Vodné, stočné
- Vývoz smetia
- Spotreba el. energie v objekte kotolňa

V podnájomnom nie sú zahrnuté náklady za spotrebu el. energie, plynu slúžiacieho
na vykurovanie a cena za upratovacie služby.

Náklady za spotrebu ci. energie a plynu budú uhrádzané formou fakturácie
zálohovo, ako opakované zdanitel‘né plnenie za príslušné fakturačné obdobie.
Vyúčtovanie bude urobené na základe skutočnej spotreby podľa užívanej plochy.

2. Podnájomné podl‘a bodu 1. tohto článku tejto zmluvy bude podnájomca uhrádzat‘
nájomcovi do 15 dní po skončení každého kalendárneho mesiaca na základe faktúry.

3. Podnájomca sa zaväzuje, že paušálne sumy za elektrickú energiu bude ubrádzat‘
zálohovo na základe faktúry vo výške 30 EUR!mesiac do 15 dní po skončení každého
kalendárneho mesiaca.

4. Podnájomca sa zaväzuje, že paušálne sumy za plyn bude uhrádzať zálohovo na
základe faktúry vo výške 30 EUR/mesiac do 15 dní po skončení každého
kalendárneho mesiaca.

5. Ročné vyúčtovanie elektrickej energie a plynu bude vykonané na základe skutočnej
spotreby podl‘a vystavených faktúr od príslušných dodávateľov energií.

6. V prípade, ak sa zmenia ktorékoľvek ceny za služby spojené s užívaním predmetu
podnájmu je nájomca oprávnený jednostranne upraviť výšku týchto preddavkov.

7. Dohodnutá výška nájomného a poskytovania služieb spojených s predmetom nájmu
ako i spósob ich platenia sú platné odo dňa začatia užívania nájmu. Zmluvné strany
konštatujú, že od 15.10.2018 do 15.4.2019 bude náklady za služby spojené
s užívaním predmetu podnájmu za podnájomcu platit‘ prenajímatel‘. Od 16.4.2019
bude náklady za služby spojené s užívaním predmetu podnájmu platit‘ podnájomca.

V.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Nájomca odovzdá podnájomcovi predmet podnájmu v stave zodpovedajúcom
dohodnutému účelu užívania.

2. Podnájomca sa zaväzuje:
dodržiavat‘ všetky hygienické, bezpečnostné a protipožiarne opatrenia pri užívaní
predmetu podnájmu ako aj všetky ostatné predpisy súvisiace s užívaním predmetu
podnájmu podnájomcom na dohodnutý účel podľa tejto zmiuvy,
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- vykonat‘ také opatrenia, aby nedošlo ku stratám alebo poškodeniu Zdravotníckeho
strediska ako aj predmetu podnájmu,

- užívať predmet podnájmu iba na dohodnutý účel,
- pri užívaní predmetu podnájmu vykonat‘ také opatrenia, aby nedochádzalo kjeho

znečisteniu vrátane jeho okolia,
- bez zbytočného odkladu oznámit‘ nájomcovi potrebu opráv, ktoré má nájomca

vykonať,
- na požiadanie kedykol‘vek umožnit‘ nájomcovi vstup do predmetu podnájmu za

účelom kontroly užívania predmetu podnájmu.

3. Nájomca sa zaväzuje počas trvania tejto zmluvy predmet podnájmu na svoje náklady
udržiavat‘ v stave spósobilom na dohodnuté užívanie, s výnimkou bežnej údržby
a opráv, ktoré podl‘a bodu 4 tohto článku tejto zmluvy zabezpečuje podnájomca na
svoje náklady.

4. Podnájomca je povinný uhrádzat‘ všetky náklady na bežnú údržbu a drobné opravy
predmetu podnájmu.

5. Podnájomca je oprávnený vykonat‘ stavebné úpravy alebo zmeny na predmete
podnájmu až po predchádzajúcom písomnom súhlase nájomcu. Zmluvné strany
konštatujú, že vybavenie ordinácie umiestnenej v predmete podnájmu zabezpečí na
vlastné náklady prenajímateľ, pričom Po skončení podnájmu podľa tejto zmluvy
zostávajú tieto veci vo vlastníctve prenajímateľa.

6. Podnájomcaje oprávnený umiestnif na Zdravotnom stredisku alebo na mom vhodnom
mieste svoje označenie až po predchádzajúcom písomnom súhlase nájomcu.

7. Podnájomca zodpovedá za škody:
- vzniknuté akýmkoľvek nedovolených zásahom podnájomcu do predmetu podnájmu,
- podnájornca je povinný počínat‘ si počas celej doby podnájmu tak, aby nedochádzalo

ku škodám na predmete podnájmu. V prípade porušenia tejto povinnosti zodpovedá
podnájoinca za vzniknutú škodu.

8. Po skončení nájmu je podnájomca povinný odovzdat‘ predmet podnájmu v riadnom
stavebnom a technickom stave s prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie. Zmluvné
strany sa dohodli, že o odovzdaní predmetu podnájmu vyhotovia písomný protokol.

9. Dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy podnájomca súčasne preberá predmet
podnájmu. Zmluvné strany sa dohodli, že o odovzdaní predmetu podnájmu vyhotovia
písomný protokol.
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VI.
Osobitné ustanovenia

V prípade predaja predmetu zmluvy podl‘a či. II bod 1 má podnájomca prednostný návrh
na jej kúpu a kúpu tejto časti, ktoráje predmetom nájmu.

VII.
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, platia pre tento zmluvný vzt‘ah ustanovenia
zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších
právnych predpisov a príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka..

2. Menit‘ a dopÍňať túto zmluvu možno iba písomným dodatkom potvrdeným
a odsúhlaseným obidvoma zmluvnými stranami s výnimkou tých zmluvných
dojednaní, ktoré je nájomca oprávnený zmeniť podľa tejto zmluvy aj jednostranne.

3. Neoddelitel‘nou súčasťou tejto zmluvy je Príloha Č. 1, ktorou je graficky znázornený
půdorys a výpočet pióch vrátane umiestnenia predmetu podnájmu.

4. Zmiuvné strany sa dohodli, že pre doručovanie písomností sa primerane použijú ust.
zákona č. 160/2015 Z.z. Civiiný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.

5. Zmiuva sa vyhotovuje v 2 exempiároch, z ktorých Po podpísaní obdrží každá strana
jedno jej vyhotovenie.

6. Zmluva nadobúda účinnosf dňom nasledujúcim Po dni jej zverejnenia spósobom
ustanoveným príslušným právnym predpisom..

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že súhiasia s celým obsahom zmluvných podmienok, ktoré
sú v tejto zmluve uvedené na základe ich siobodnej a pravej vůle a na důkaz toho, čo
je vyššie uvedené pripojujú pod túto zmluvu svoje podpisy.

VLozorne,..~.:S~‘ V •onM.E~.U.N
MUDr Mic a Patočka

p . JabloflOVé 631 9~LO .4 0904060199
HIavná 1, 900 55 Lozorn(. ČO: 50343955 ~ 2120289644

IČO: 44~42~
‘Č ~

T~cia H4~~á“‘
konateľ‘~

LOZORNO spol. s r. o


