
Zm|uva o nájme nebytorrých priestorov

uzatvorenó vsúĺade so zákonom č. 116/1990 Zb. onájme apodnájme nebytoých priestorov
v znení neskoľších predpisov (d'alej len ,,zákon o nájme a podnájme nebytoých priestoľov") a
v súlade s s 720 a nasl. zókona č' 40/I9ő4 Zb. občiansĺql zákonníkv znení neskoľších pľedpisov
(ďalej len,, občianslql zákonník" )

(d'alęi len ,,zmĺuva")

obchodné meno:

Sídlo:
lČo:
Bankové spojenie
IBAN:
V zastúpení:

E-mail:

ZMLUVNB sľnłľy

Obec Lozoľno
Hlavná 1,900 55 Lozomo
00 304 905

Pľima banka
sK34 5600 0000 003203747001
Mgr. Ľuboš Tvrdoň, starosta

obec@lozoľno.sk

a

(ďalej len,,pľenajímatel"')

obchodné meno: LOZORNO spol. s r. o.

Sídlo: Hlavná 1' 900 55 Lozoľno
IČo: 44 852 142
lČ opH: sKŻo22849774
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK18 5600 0000 0032 7ss5 6001

V zastúpení: Lucia Hájniková, konateľ
Zápis v obchodnom registri: okresný súd BratislavaI, oddiel: Sro, vložka č,.59238lB
E-mail: hajnikova@lozorno.sk
Telefonický kontakt: 02l 6920 4320

(ďalej len,,nájomca")

(prenajímateľ a nájomca ďalej spolu len,,zmluvné stľanyo')
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Clánok I
Pľedmet zmluvy

Pľenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - stavby kultúrny dom, súpisné číslo
657, na pozemku parc' reg. ,,C'o č. 8880/903' stavba evidovaná na liste vlastníctva ě.963,
vedenom okľesným úradom Malacky, katastrálnym odboľom pre katastľálne űzemię
Lozorno, obec Lozorno, okľes Malacky (ďalej len,'budova").

Prenajímatel' pľenajíma nájomcovi za podmienok ustanovených touto zmluvou časť

nebýového priestoru nachádzĄuceho sa naprizemi budovy o celkovej výmere 35,58 m2

(ďalej len 
',pľedmet 

nájmu"). Špecifikácia umiestnenia predmetu nájmu v budove je zrejmtt
z prílohy č. 1 tejto zmluvy.

Nájomca vyhlasuje, že stav predmetu nájmu je mu znźtmy azźĺroveň potvľdzuje, že (i)
predmet nájmu zodpovedá stavu v súlade s poŽiadavkami nájomcu na pľávne a faktické
vlastnosti predmetu nájmu, (ii) predmet nájmu je spôsobilý na dosiahnutie dohodnutého

účelu nájmu na strane nájomcu, (iii) pľedmet nájmu nevykazuje žiadnę zjavné a viditeľné
vady alebo nedostatky a (iv) od prenajímateľa sa nevyŽaduje žiadna úpľava, prispôsobenie'
prípadné iné plnenie v súvislosti so stavom a vlastnosťami predmetu nájmu.

čHnok II
Účel ná;mu

Pľenajímateľ prenajíma nájomcovi predmet nájmu uveđený v článku I tejto zmlwy za
účelom jeho využitia nájomcom ako prevádzkové a administratívne pľiestory a na

služieb súvisiacich so
a s výkonom technických služięb avýkonom aposkytovaním iných veľejnoprospešných
služieb pre obec Lozorno.

2. Nájomca sazavđzuje a je oprávnený užívať predmet nájmu výlučne na dohodnutý účel.

Zabezpeč,enie všetkých povolení a súhlasov potrebných pľe výkon činnosti nájomcu
v pľedmete nájmu je povinný si zabezpečiť nájomca sám a na vlastné náklady. K uvedenému
poskytne prenajímateľ potľebnú súčinnosť. Prenajímatel' je oprávnený kedykoľvek
poŽadovať od nájomcu pľeukázanie splnenia tejto jeho povinnosti.

ČHnok III
Doba nájmu a skončenie nájmu

Nájomný vzťah je dohodnutý na dobu uľčitú. a to na obdobie 5 rokov odo dňa účinnosti tejto

zmluvy. Nájomca má právo na predĺŽenie trvania nájomného vzt'ahu o ďalších 5 rokov za
podmienok stanovených v tejto zmluve' pľičom je povinný uplatniť takéto pľávo
prednostného nájmu v lehote najmenej dva mesiace pred uplynutím dohodnutej doby trvania
nájmu.
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2. Nájomný vzt'ah zaloŽený touto zmluvou je možné skončit' písomnou dohodou zmluvných
stľán, výpoveďou' alebo odstúpením od zmluvy ako to pľedpokladá zákon o nájme
a podnájme nebýových priestoľov atáto zmluva.

Výpoveďou je moŽné skončiť nájomný vzt'ahza|oŽený touto zmluvou z dôvodov uvedených
v $ 9 zákona o nájme a podnájme nebýových priestorov.

Výpoveď musí mať písomnú foľmu a musí byt' doručená druhej zmluvnej stľane, inak je
neplatná.

Výpovedná lehota je tľi mesiace, a počíta sa od prvého dňa kalęndárneho mesiaca
nasledujúceho po kalendámom mesiaci, v ktoľom bola písomná výpoveď doľučená dľuhej

zmluvnej stľanę.

Prenajímateľ je opľávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy z nasledovných dôvodov:
a) nájomca je v omeškaní s úhĺadou splatného nájomného alebo splatnej platby za

prevádzkové náklady o viac ako 30 dní,
b) na nájomcu bol podaný návrh na vyhlásenie konkuľzu, bolo zač,até konkuľzné konanie'

bol vyhlásený konkurz resp. ak bude vyhlásenie konkuľzu zarrńetnuté z dôvodu
nedostatku majetku dlŽnika, alebo ak bol podaný návľh na povolenie
reštruktural iztrcie, ľesp. b ol a povolená reštruktuľal íztrcia,

c) nájomca uživa pľedmet nájmu v rozpoľe s touto zmluvou, najmä V rozpore
s dohodnutým účelom nájmu,

d) nájomca porušuje svoju povinnosť ohľadom uzatvoľenia alebo udrŽiavania platnosti
poistenia podľa tejto zmluvy,

e) nájomca vykoná v pľedmete nájmu Zmeny alebo stavebné úpravy bez
predchádzajúceho písomného súhlasu pľenaj ímateľa,

Đ nájomca nevykoná riadne a včas technické zhodnotenie predmetu nájmu v rozsahu ako
je uvedené v tejto zmluve (čl. VI ods. 4),

g) nájomca alebo osoby, ktorým nájomca umožnil pľístup do budovy alebo do predmetu

nájmu, ho užívajű spôsobom, ktoým vzniká, alebo by mohla vzniknúť
prenajímateľovi škoda,

h) nájomca spôsobí škodu na predmete nájmu vo výške presahujúcej výšku mesačného

nájomného a túto škodu neodstľáni ani do 15 dní odo dňa jej vzniku,
i) príslušný stavebný úrad vydal rozhodnutie o odstľánení alebo Zmene buđovy, alębo

o Zmene uľčenia jej vyuŽívania a toto rozhodnutie znemožťluje uŽívanie pľedmetu

nájmu, ľesp. uŽívanie predmetu nájmu na dohodnutý účel,
j) nájomca neprevezme pľedmet nájmu podľa tejto zmluvy,
k) zďalších dôvodov upravených vustanovení $ 9 ods.2 zttkona onájme apodnájme

nebýových priestorov.

odstúpenie od zmluvy je ričinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. odstúpením
nezanikaju tie pľáva a povinnosti zmluvných strán, zpovahy ktorých vyplýva' žemajűtĺvať
aj po skončení tejto zmluvy.
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článok IV
Nájomnéo spôsob platby a splatnost'nájomného

Nájomné za preőmet nájmu je stanovené dohodou zmluvných strán vo výške I.-EUR
mesačne.

2. Pľenajímateľ nie je platcom DPH.

Nájomné je splatné štvďročne vopred vŽdy do 5. dňa prvého mesiaca príslušného

kalendáľneho štvrt'ľoka, zaktorý sa nájomné uhrádza, a to na základe pľenajímatel'om

vystavenej faktúry' Nájomné za prípadný pľvý neúplný kalendámy štvrt'ľok bez
akéhokoľvek zniŽenia nájomného alebo zľavy na nájomnom je splatné do 15 dní odo dňa

účinnosti tejto zmluvy na zák|ade faktúry vystavenej prenajímateľom.

Nájomné ako aj iné platby podľa tejto zmluvy uhrádza nájomca bezhotovostným prevodom

na účet prenajímateľa uvedený v zź.Jľ..lavi tejto zmluvy, pokiaľ nie je vo faktúre vystavenej
prenaj ímateľom uvedené inak.

Nájomné, rovnako ako akákoľvek iná platba zo stľany nájomcu voči pľenajímatel'ovi

realizovaná podľa tejto zmluvy' Sa považuje za uhľadenú v deň jej pľipísania na účęt
prenajímateľa.

V prípade omeškania nájomcu s úhľadou nájomného alebo akejkoľvek inej platby podľa

tejto zmluvy vzniká pľenajímateľovi nárok na zap|atenie úroku z omeškania vo výške
stanovenej platnými právnymi predpismi.

Clánok V
Služby poskytované v srĺvĺslostĺ s nájmom a platba za prevádzkové náklady

Pľenajímateľ zabezpečuje plnenie nasledovných sluŽieb spojených s užívaním pľedmetu

nájmu: (i) dodávku eneľgií a médií podľa ods. 2 ods. 3 a ods.4 tohto článku, (ii) služby
spojené s využívaním spoločných pľiestoľov budovy a služby spojené s vyuŽívaním iných
častí buđovy, zaktoré neplatí konkľétny nájomca, čistenię spoločných pľiestoľov budovy
(najmä upľatovacie a sanitačné sluŽby v spoločných priestoroch), zimnáűdržba,prevádzka,
opravy aídržba spoločných častí budovy atechnickýchzariadení uľčených pre prevádzku
budovy ako celku, požiarnaochľana, správa amanažment budovy a pod., pođľa ods. 5 tohto

článku.

Náklady spojené s dodávkou elektrickej eneľgię a s dodávkou plynu pre pľedmet nájmu budú

nájomcovi úětované kvartálne spolu s nájomným, vo výške zodpovedajúcej skutočnej

spotrebe nájomcu v pređmete nájmu zistenej za predchádzajuci kalendámy štvľt'rok

osobitnými meľacími zariadeniami inštalovanými pľe predmet nájmu.
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Náklady spojené s dodávkou vođv (a odkanalizovaním) pľe predmet nájmu, vzhľadom na

absenciu osobitných meľacích zariadeni umožňujúcich zistenie skutočnej spotreby
uvedených eneľgií a médií pre predmet nájmu' budú nájomcovi účtovanékvartálne vopred
spolu s nájomným v paušálnej výške 15,00 EUR mesačne.

Náklady na vykuľovanie pľedmetu nájmu budú nájomcovi účtované v pomernej výške
určenej ako pomemá časť nákladov na vykuľovanie budovy, v ktorej je umiestnený predmet

nájmu . Výška tohto pomeru sa stanoví ako pomeľ medzi celou vykuľovanou plochou
v budovę a vykurovanou plochou predmetu nájmu.

Náklady spojené so službami podl'a ođs. 1 písm. (ii) tohto článku budú nájomcovi
fakturované v pomeľe výmeľy predmetu nájmu k ostatným prenajatým pľiestorom v budove.

Na faktuľáciu a úhradu prevádzkových nákladov podľa tohto článku sa pľimerane pouŽijú
ustanovenia čl. IV tejto zmluvy.

Vyúčtovanie prevádzkoqých náklađov podľa tohto článku uskutoční pľenajímateľ najneskôr
do 120 dní odo dňa skončenia pľíslušného kalendámeho roka avyúčtovanie predloží
nájomca. Pľípadný nedoplatok je nájomca povinný uhľadiť do 30 dní odo dňa predloženia
vyúčtovania. Pľípadný preplatok bude nájomcovi vľátený v lehote podľa pľedchádzajúcej

vety alebo môŽe byt započ,ítaný na najbliŽšie platby nájomcu podl'a tejto zmluvy.

Čtánok VI
Udrźba,opľaYy' r'ĺpľavy a užívanie predmetu nájmu a budovy

Udržbu pľedmetu nájmu vrátane akýchkoľvek nevyhnutných alebo potľebných oprtn bez
ohľadu na ich povahu vykonáva v plnom rozsahu nájomca sám na vlastné náklady.

Rozsah prenajímateľom poskýovaných sluŽieb spojených s užívaním pľedmetu nájmu je
uvedený v čl. V tejto zmluvy.

Akékoľvek úpľavy pređmetu nájmu nájomcom si vyžadujú preďchádzajúci písomný súhlas
prenajímateľa, k žiadosti o udelenie súhlasu predloŽí nájomca prenajímateľovi pľíslušnú
projektovú dokumentáciu a po zrealizovaní úprav potvrdí súlad pľedloŽenej projektovej

dokumentácie so skutočným prevedením. Za plnenie povinností voči stavebnému úradu
v súvislosti s realizovanýni úpravami predmetu nájmu zodpovedá v celom ľozsahu
nájomca. Nájomcovi po skončení nájmu nevzniká, aj vzhľadom na dohodnutú výšku
nájomného a na skutočnost'' Že sa v danom prípade jedná o pľenájom nehnuteľného majetku
obce zo dôvodu hodného osobitného zreteľa a na skutočnosť' Že podmienkou pľenájmu je aj

závěĺzok nájomcu zręa|izovať technické zhodnotenie pľedmetu nájmu v dohodnutej výške,
náľok na žiadne plnenie od pľenajímatel'a v súvislosti s takýmto prípadným zvýšením
hodnoty pľedmetu nájmu, uvedené berie nájom aa na vędomie a zaväzuje sa, že si v tejto

súvislosti nebude voěi pľenajímateľovi uplatňovať žiadne náľoky. Pre pľípad' že by si
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4.

uplatnil akýkoľvek náľok na náhradu nákladov spojených so zvýšením hodnoty pľedmetu

nájmu alebo tomuto nároku obdobný náľok, t. j. ak by poľušil svoj záväzok podľa
predchádzajúcej vety, je povinný zaplatiť pľenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške
uplatnenej náhrady. Pľenajímateľ je opľávnený jednostľanne započitať svoju pľípadnú
povinnosť poskytnúť nájomcovi náhĺadu alebo plnenie v tu uvedenej súvislosti na povinnosť
nájomcu zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto odseku.

Vzhľadom na podmienku stanovenú v uznesení obecného zastupiteľstva č,. 4812020 zo dňa
12'08.2020' spočívajúcu v schválení prenájmu pľedmetu nájmu podľa tejto zmluvy aza
podmienok tu uvedených za predpokladu prijatia záväzku nájomcu zrealizovať technické
zhodnotęnie pľedmetu nájmu počas doby tľvania nájmu v hodnote minimálne 15.000,-EUR,
sa zmluvné strany dohodli, že nájomca je povinný vykonať azrealizovať technické
zhodnotenie predmetu nájmu vhodnote minimálne 15.000,-EUR atoto preukćuať

hodnoveľným spôsobom pľenajímatel'ovi. BliŽšie podmienky realizácie technického
zhodnotenia a špecifikäcia prác a stavebných úprav v rámci technického zhodnotenia
predmetu nájmu podl'a tohto odseku bude pľedmetom osobitnej dohody medzi
prenajímateľom a nájomcom, ktoľú sa obe stľany zaväzuju uzatvoriť pred zač,atim pľác

a výkonov súvisiacich s tu uvedeným technickým zhodnotením. Pre vylúčenie akýchkoľvek
pochybností sa však uváđza, Že technické zhodnotenie pľedmetu nájmu podľa tohto odseku
vykoná a zrealizĄe nájomca na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s povinnosťou
uhradiť všetky škody týmto spôsobené či uŽ prenajímateľovi alebo tretím osobám.

Nájomca je opľávnený odpisovat' vo svojej účtovnej evidencii ním uhľadęné technické
zhodnotenie predmetu nájmu a pľenajímateľ vyhlasuje, že takéto technické zhodnotenie
predmetu nájmu nebude odpisovať vo svojom účtovníctve.

V pľípade akejkoľvek škođy na predmete nájmu, zaktorű nezodpovedá prenajímateľ alebo
ktoľá nebude nahradená z poistného plnenia prenajímateľa alebo nájomcu, znáša nájomca
všetky náklady spojené s odstránením takejto škody' vrátanę nákladov na uvędenie predmetu
nájmu do pôvodného stavu.

Nájomca je sám zodpovedný za doďržiavanie pľávnych predpisov na úseku bezpečnosti
a ochĺany zdtaviapľi práci a na úseku ochrany pľed poŽiaľmi v pľedmete nájmu (s výnimkou
technických zanadeni inštalovaných centrálne pre prevádzku budovy) aje povinný plniť
všetky príslušné povinnosti plynúce z platných právnych pľedpisov vo vzťahu k príslušným
orgánom a úradným miestam.

Nájomca nie je opľávnený dať pľedmet nájmu alebo jeho časť do podnájmu tretej osobe,

alebo umožniť užívanie pľedmetu nájmu alebo jeho časti treťou osobou bez
predchádzajúceho písomného súhlasu prenaj ímateľa.

Pokiaľ súčast'ou pľedmetu nájmu nie sú sociálne zaiadenia,je nájomca oprávnený v rámci
uživaniapredmetu nájmu uživat'aj sociálne zariadęniaumiestnené v budove, ktoré mu budú
za týmto účelom osobitne sprĺstupnené zo strany pľenajímateľa.
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10. V pľípade skončenia nájmu odovzdá nájomca ku dňu skončenia nájmu (v prípade odstúpenia
prenajímateľa od tejto zmluvy do 3 dní odo dňa takéhoto skončenia nájmu) pľedmet nájmu
pľenajímateľovi. Pľed odovzdaním predmetu nájmu je nájomca povinný predmet nájmu
vypľatat' a odovzdať pľenajímateľovi bęz všetkých hnuteľných vecí nájomcu, upľataný a

úplne vyčistený a v stave zodpovedajúcom obvyklému opotľebeniu. Za kažďý deň

omeškania nájomcu s vyprataním a odovzdaním pľedmetu nájmu prenajímateľovi, vznikźl
prenajímateľovi náľok na zaplatenie odplaty zalžívanie predmetu vo výške zodpovedajúcej

dvojnásobku ku dňu skončenia nájmu platného nájomného a paušálnej platby za
preváđzkové náklady.

11. Zmluvné strany sa ďalej dohodli' že prenajimateľ je opľávnený kedykol'vek pľerušiť

zabezpečovanie plnenia služieb dodávky energií a médií, pokiaľ bude nájomca v omeškaní

s úhradou nájomného, platieb za prevádzkové náklady alebo akejkoľvek inej platby podľa
tejto zmluvy po dobu dlhšiu ako 5 dní odo dňa ich splatnosti. Pľenajímateľ bude nájomcu

o postupe podľa tohto odseku informovat' minimál ne 24 hođin vopľed oznámením zaslaným
formou e-mailu alebo SMS správy na adľesy/čísla nájomcu uvedené v ztůllavi tejto zmluvy.

čHnok VII
Práva a povinnosti zmluvných stľán

Pľenajímateľ je povinný umožniť nájomcovi uŽívanie predmetu nájmu na dohodnutý účel
po celú dobu trvania nájmu počnúc dňom prevzatiapredmetu nájmu nájomcom.

Prenajímateľ je oprávnený na vstup do pľedmetu nájmu po dohode s nájomcom. V prípade

ohľozenia života, zďravia alebo majetku je pľenajímateľ opľávnený na vstup do predmetu

nájmu kedykoľvek a na nevyhnutný čas, o takomto vstupe bude pľenajímateľ infoľmovat'

náj omcu bez zbytočného odkladu.

V prípade rekonštrukcie alebo obnovy budovy sa pľenajímateľovi a ním určeným osobám
vyhľadzuje právo vstupu do predmetu nájmu za účelom nevyhnutých pľác, a to aj

opakovane. Nájomca sazaväzuje poskytnúť pľe tento účel potľebnú súčinnosť a takýo vstup

alebo zásah do predmetu nájmu strpieť.

označenie preváđzky nájomcu vykoná nájomca v súlade s osobitným pokynom
prenajímateľa'

Nájomca je povinný na vlastné náklady uzatvoľit' a pravidelnými úhľadami poistného

udržiavať v platnosti poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou prevádzkovou
činnosťou a uzatvoľenie tohto poistenia pteukázat'pľenajímateľovi najneskôľ do 15 dní odo

dňa uzatvorenia tejto zmluvy. Nájomca je taktiež povinný kedykoľvek na poŽiadanie

predloŽiť pľenajímateľovi doklad o riadnej a včasnej úhľade poistného a o trvaní poistenia.

Nájomca zodpovedá za škody na predmete nájmu vzniknuté počas jeho uŽívania, ktoľé
preukázateľne spôsobil nájomca alebo tretie osoby' ktoľé sa zdrŽujű v predmete nájmu pri
plnení pokynov nájomcu alebo s jeho vedomím.
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1 Nájomca sa ďalej zaväzuje;

Đ prevziat'predmet nájmu v deň uľčený pľenajímateľom,

b) dbať na ochľanu predmetu nájmu pľed zničením, poškodením i nadmemým

opotrebením a znečistenim, auđržiavať v ňom čistotu,

c) pľedmet nájmu riadne udržiavať,
d) zabezpečit' uzamykanie predmetu nájmu s tým, že za veci vnesené a uloŽené

nezodpovedá prenajímateľ, ale nájomca,

e) umožnit'pľenajímateľovi vstup do predmetu nájmu za účelom kontroly spôsobu a účelu
jeho užívaniaza pľítomnosti nájomcu alebo ním poverenej osoby, ako aj za účelom
odpočtu stavu meracich zariadení spotreby eneľgií a médií, pokiaľ sú tieto umiestnené

v predmete nájmu,

Đ nerušiť pľeváđzkou v pľedmete nájmu ostatných uŽívateľov pľiestoľov v budove,

dodržiavať nočný kľud a zásađy občianskeho spoluŽitia,
g) oznámiť bez zbytočného odkladu pľenajímateľovi kaŽdil haváľiu, poškodenie, poruchu

a potľebu opravy alebo údľŽby ku ktorým je podľa tejto zmluvy povinný pľenajímateľ,

alebo ktoľé z podstaty veci a ich zakomponovaria do cęlkového technického
zabezpečenia budovy je možné ľiešiť len v spolupráci s pľenajímateľom' inak nájomca

zodpovedá za škodu, ktoľá nesplnením povinnosti vznikla; v súvislosti s tým je nutné,

aby nájomca svoje zariadenia v pľedmete nájmu ľozmiestnil tak, aby bol umoŽnený
prístup k radiátoľom' vodovodom' elektrickým ističom, uztxęrom plynu a pod.,

h) zrea|izovať ľiadne a včas technické zhodnotenie pľedmetu nájmu podľa čl. VI ods. 4

tejto zmluvy.

čHnok VIII
osobitné ustanovenia

odovzdanie aprevzatie predmetu nájmu do uživania nájomcovi sa uskutoční v deň určený
prenajímateľom, najneskôľ však do 3 pľacovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy. V deň

odovzdania sa zároveň uskutoční avztĄomne potvrđí odpočet stavu meračov spotreby

energií a médií.

o odovzdani aprevzatí predmetu nájmu do užívania nájomcovi sa vyhotoví pľebeľací

protokol, v ktorom sa spíšu všetky prípadné zjavné vady nebýového priestoru, inak platí

vyhlásenie nájomcu podľa čl. I tejto zmluvy'

Zánikom nájomného vzťahu podľa tejto zmluvy nezanĹkajú povinnosti zmluvných strán

vysporiadat' vzájomĺé vzťahy, ktoré vznikli na jeho zák|ade alalebo z nęho vyplývajú.

Nájomca nie je oprávnený započitať svoje pohľadávky voči pľenajímateľovi voči
pohľadávkam pľenajímateľa na úhľadu nájomného, platieb za prevádzkové náklady alebo

akýmkol'vek iným platbám podľa tejto zmluvy, abęzpređchádzajúceho písomného súhlasu

k nim zriadit' záložné pľávo, zabezpeěovací prevod právaalebo ich postúpiť na tľetiu osobu.
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5 Nájomca udeľuje podpisom tejto zmluvy pľenajímateľovi súhlas na Spracovanie jeho

osobných údajov uvedených v zźůůavi tejto zmluvy v ľozsahu potrebnom pre plnenie
povinností a uplatňovanie pľáv z tejto zmluvy, a to na dobu tľvania nájomného vzťahu podl'a

tejto zmluvy, pľičom pokiaľ nevyplýva inak zplatnej pľávnej upravy, súhlas nájomcu
nezaniká skôľ ako budú vyspoľiadané všetky vzťahy, práva apovinnosti ztejto zmluvy
vyplyvajúce. Nájomca je opľávnený súhlas So Spľacovaním osobných údajov kedykoľvek
písomne odvolat'.

Clánok IX
Doľučovanie

Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, musia byt' akékoľvek písomnosti podľa tejto

zmluvy doľučené osobne' dopoľučenou poštou s doručenkou alebo kuľiérskou sluŽbou na

adresy zmluvných strán uvedené v ztthlaví tejto zmluvy, alebo na inú zmluvnou stľanou

pí somne oznźtmenu adľesu.

Písomnosti sa budú považovat' za doručené za nasledovných podmienok: (i) dňom ich
prevzatia osobou opľávnenou prijímať písomnosti za aďresáta' (ii) odmietnutím prevzatia
písomnosti adľesátom, (iii) uplynutím odbęmej lehoty na prevzatie zásielky uloženej na

pošte, ak adľesát nebol zastihnutý, a to bez ohľadu na to, či sa adľesát o uložení zásielky
dozvedel alebo nie.

v
Clánok X

Záverečné ustanovenia

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni zveľejnenia tejto zmluvy v súlade s osobitným predpisom.

Prenájom pľedmetu nájmu podľa tejto zmluvy nájomcovi bol schválený obecným
zastupiteľstvom obce Lozorno dňa 12'08.2020, uznesením číslo 48/2020, ako pľenájom

nehnuteľného majetku obce Lozorno z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Kópia
uznesenia obecného zastupiteľstva tvorí pľílohu č. 2 tejto zmluvy.

Akékoľvek Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať len písomne vo forme
dodatkov a so súhlasom obidvoch zmluvných strán'

Prźxa a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými
ustanoveniami zźlkona o nájme a podnájme nebýových priestorov, občianskeho zákonníka
a ostatnými všeobecne zźnáznými právnyĺli predpismi platn;imi na uzemi Slovenskej
republiky.

Zmluvné strany sa zaväzujú ľiešiť pľípadné Spory z tejto zmluvy prednostne dohodou.
Pokiaľ zmluvné stľany nedospejú k dohode, je ktorákoľvek zo zmluvných stľán opľávnená
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6

7

pľedloŽiť Spor na rozhodnutię súdu vecne, miestne akauzáInę príslušnému podľa Civilného
sporového poľiadku.

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, zktorýchkaždý má platnost'oľiginálu.
Každázo zmlwĺých strán dostane po dve vyhotovenia.

Prí1ohy:

Príloha č. 1 _ gľafické zntnomenie umiestnenia predmetu nájmu v budove
Príloha č,.2 _ kópia uznesenia obecného zastupiteľstva

Zmluvné stľany vyhĺasujli, že si text tejto zmluvy ľiadne a dôkĺadne pľečítali, jeho obsahu
porozumeli, že tento vyjadruje ich slobodnú ąvážnu vôľu pľostú alcychkolvek omylov, že túto

zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú podpismi osôb
oprávnených v mene zmluvných strán konať.

V Lozorne dřruł.!:.?.f..:....2020 V Lozorne aĺu{h.:B.: .......2O2O

C

Obec Lozorno

(prenajímatel')
o

/1

LoZoRi\o spol. s ľ. o.
. LOZORNO spol" s !'.o.

(nájomca) Hlavná 1' 90O 55 Lozorno
lco'. 44 852142

lČ opH: sK2O22849774
PRIMA BANKA: 3275556001 /560C

Mgľ. Kľechňák

Zźsfąca obce Lozorno

Lucia

konateľ
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Uznesenie č.. 48ĺ282Ü
zo zasadnutĺa Obecného zasÚupitel'sĺr'a v ĺ,ozoľne

zo đňa 12.08"202ff

K bodu 5
Schválenie nájnnu nnajetku obce Lozoľno z dôvodu hođmého csobiÚného zretel'a

Uznesenĺe č," 481282Ü

obecné zastupiteI'stvo v Lozorne
schval'uje podl'a $ 9 a ods. 9 písnr. c) zźtkona SNR č.13811991Zb. o majetku obcí v zĺleni neskorších
predpisovavsú|adęsčl.2ods.2písm.p)ZásadhospođáreniaanakladaniasmajetkoniobeeLozoľno
prenájom majetku obce Lozorno _ nebytových priestorov v stavbe Kultúmy đoni, 900 55 Lozorno,
Sportové námestie, zapísanej na LV ě.963 pre k. ú Lozoľno, vedenoln okresným úľadonr Malacky,
katastľálnym odborom pre katastrálne űzemie Lozorno, obec Lozoľno, okres Malacky, súpisné číslo
657,vystavanej na pozemkoch paľ. reg. ,,C" č. 8880/903, a to časti priestoru doieraz vyuŽívaného ako
pohostinstvo nachádzajűca sä na prízemí budovy o celkovej výmere 35,58 m2 z dôvodu hodného
osobitného zretel'atak, ako bol tento vymedzený v zveľejnení zźlmeru prenajat'majetok obce Lozorno
z dôvodu hodnélio osobitného zretęl'a zverejneného na úradnej tabuli a na inteľnetovej stľánke obce
dňa 16.07.Ż0Ż0, t. j. zdôvodneného nasledovne: ,'Pľedmet nájnru je súěast'ou Kultúrneho domu.
Predmet nájmu je t. ě' nevyužívaný ' Zźtmerom obce Lozorno je zabezpeěit' využívanie predmetu
nájmu nájomcom spoločnosťou LoZoRNo spol. s r. o.' Hlavná l, 900 55 Lozorno,lČo: ąą 852 142,
t. j. spoločnosťou, ktoľej jediným spoloěníkom je obec salna a ktoľá poskytuje vodárenské sluŽby a
veľejno-prospešné služby obci Lozorno, čo je však moŽné len po investícii cĺo technického
zhodnotenia, ktoľú na seba prevezme nájomca a ktoľej realizácia môŽe byť zohl'adnená ako zl'avaz
nájomného' Dôvodom hodného osobitného zreÍel'a je tak záujem obce Lozoľno na umiestnení sídla a
pľevádzkoých pľiestorov nájomcu ako spoloěnosti, ktorej jeđiným spoloěníkom je samotná obec
Lozorno v predmete nájmu za podmienok vyššie uvedených., zanájomné najmenej vo výške 1,00
EUfumes. na đobu určitú v tľvaní 5 rokov, nájomcovi - spoločnosti LoZoRNo spol. S ľ. o., so
sídlom Hlavná 1, 900 55 Lozoľno, lČo: ąą 852 142 s opciou- pľáva prednostného nájmu pre nájomcu
na d'alších 5 ľokov za rovnakých podmienok.

,,24" - 7

,,PROTI" - 0

,,ZDRŻAL SA" - 1

V Lozoľne l2.08'202a

overovatelia zápisnice p. poslanec Ľubomíľ Jochim
p. poslanec Slavo Beleš

Uzne s en i e podpís ané s taľo s tom

Ľu Tvľdoň

ŕ:
t

l'
t ,i

obce Lozoľno


