
Zmluva o nájme nehnuteľných a hnuteľných vecí
uzatvorená podľa § 663 a nasl. z. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších

predpisov, z. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
a z. č. 138/1991 Zb. o majetku obce v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zmluva")

Prenajímateľ:
Obchodné meno:
V zastúpení
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:

Nájomca:
Obchodné meno:
V zastúpení
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:

Čl. I
Zmluvné strany

Mesto Spišská Nová Ves
Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta
Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves
00 329 614
2020717875 (nie je platca DPH)
Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Spišská Nová Ves
SK16 5600 0000 0034 0042 2003

(ďalej len „prenajímatel"")

MEPOS SNV, s. r. o.
Tomáš Hamráček, konateľ spoločnosti
Štefánikovo námestie 1,052 O 1 Spišská Nová Ves
52 473 732
2121034245
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášiková 48, 832 37 Bratislava
SK39 0900 0000 00515944 6373

(ďalej len „nájomca")

Prenajímateľ a nájomca sa pre účely tejto zmluvy ďalej spoločne označujú len ako „zmluvné strany".

Čl. II
PREDMET NÁJMU

1. Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľnosti - stavby s. č. 894 nachádzajúcej sa na pare. KN C
9522/12 a parcele KN C 9522/11, k. ú. Spišská Nová Ves, zapísanej v LV č. 1 a uvedenej
v Inventúrnom súpise zo dňa 30.06.2020, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha
č. 1 (ďalej len „predmet nájmu").

2. Prenajímateľ je vlastníkom aj hnuteľných vecí uvedených v Inventúrnom súpise zo dňa 30.06.2020,
ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 1 (ďalej len „predmet nájmu").

3. Prenajímateľ sa zaväzuje prenechať do užívania nájomcovi predmet nájmu a nájomca sa zaväzuje
platiť prenajímateľovi za užívanie predmetu nájmu nájomné za podmienok uvedených v tejto
zmluve.

Čl. III
Účel nájmu

1. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania predmet nájmu za účelom výkonu jeho
podnikateľskej činnosti.

2. Nájomca týmto vyhlasuje, že sa s predmetnom nájmu pred uzavretím tejto zmluvy podrobne
oboznámil, a že predmet nájmu je plne spôsobilý na užívanie za účelom uvedeným v
predchádzajúcom bode tohto článku zmluvy.

Čl. IV
DOBA NÁJMU

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa uzatvára s účinnosťou od O 1.05.2021 na dobu neurčitú.
2. O odovzdaní predmetu nájmu prenajímateľom a jeho prevzatí nájomcom sa zmluvné strany

zaväzujú spísať preberací protokol.



Čl. v
NÁJOMNÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca bude za užívanie predmetu nájmu platiť prenajímateľovi
nájomné vo výške 3 750,00 € s DPH za kalendárny mesiac (slovom: Tritisícsedemstopäťdesiat

eur).
2. Nájomné podľa ods. 1 tohto článku zmluvy bude nájomca platiť na účet prenajímateľa uvedený

v Čl. I tejto zmluvy, pričom nájomné je splatné mesačne, vždy k pätnástemu dňu príslušného
mesiaca, za ktorý sa nájomné platí, odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

3. Podkladom pre úhradu nájomného je táto nájomná zmluva.
4. V prípade úhrady nájomného bezhotovostným prevodom sa za uhradenie nájomného považuje

pripísanie peňažných prostriedkov na účet prenajímateľa.
5. V prípade, ak nájomca neuhradí nájomné v stanovenom termíne, prenajímateľ je oprávnený

účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
6. V prípade, že nájomca môže užívať predmet nájmu iba obmedzene pre vady veci, ktoré nespôsobil,

má nárok na primeranú zľavu z nájomného za dobu, po ktorú nemohol predmet nájmu, resp. jeho
časť riadne užívať. Právo na zľavu z nájomného sa musí uplatniť u prenajímateľa najneskôr do
dvoch mesiacov, od vzniku vady veci pre ktorú nemohol predmet nájmu, resp. jeho časť riadne

užívať.
7. V cene nájomného podľa ods. 1 tohto článku nie je zahrnuté povinné zmluvné poistenie

zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, havarijné poistenie
motorových vozidiel, a iné poistenie predmetu nájmu, ktoré bude uhrádzať nájomca na základe
osobitnej faktúry vystavenej prenajímateľom.

8. V cene nájomného podľa ods. 1 tohto článku nie sú zahrnuté náklady na odborné prehliadky a
skúšky zariadení, ktoré bude uhrádzať nájomca na základe osobitnej faktúry vystavenej

prenajímateľom.
9. V cene nájomného podľa ods. 1 tohto článku nie sú zahrnuté prevádzkové náklady spojené

s užívaním predmetu nájmu, ktoré bude uhrádzať nájomca na základe osobitnej faktúry vystavenej
prenajímateľom, t. j. spotrebované energie (elektrina).

1 O. V cene nájomného podľa ods. 1 tohto článku nie sú zahrnuté ani:
- náklady na strážnu službu, ktorá zabezpečuje stráženie areálu, v ktorom sa predmet nájmu

nachádza a
- náklady spojené s užívaním vnútro-areálovej komunikácie vedúcej k predmetu nájmu

(pozemky, na ktorých je vybudovaná komunikácia sú zapísané v LV č. 6110 k. ú. Spišská
Nová Ves a v LV č. 1147 k. ú. Markušovce) a náklady spojené s užívaním pozemkov pare. KN
C 9522/4, k. ú. Spišská Nová Ves, pare. KN C 9522/7 - 13, k. ú. Spišská Nová Ves a pare. KN
C 9522/16, k. ú. Spišská Nová Ves o celkovej výmere 3 527 m2

• Vnútro-areálová komunikácia,
pozemky pod vnútro - areálovou komunikáciou a pozemky pare. KN C 9522/4, k. ú. Spišská
Nová Ves, pare. KN C 9522/7 - 13, k. ú. Spišská Nová Ves a pare. KN C 9522/16, k. ú.
Spišská Nová Ves sú vo vlastníctve spoločnosti Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská
Nová Ves, IČO 31659641.

Čl. VI
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Prenajímateľ sa zaväzuje:
a. odovzdať nájomcovi predmet nájmu v stave spôsobilom na riadne užívanie a v tomto stave ho

na svoje náklady udržiavať,
b. umožniť nájomcovi užívať predmet nájmu za podmienok dohodnutých- touto zmluvou a

zabezpečiť mu nerušený výkon práv spojených s nájmom.
c. uhrádzať náklady na strážnu službu, ktorá zabezpečuje stráženie areálu, v ktorom sa predmet

nájmu nachádza, a to na základe zmluvného vzťahu uzatvoreného medzi prenajímateľom a spol.
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves, IČO 31659641, ako vlastníkom areálu,
v ktorom sa predmet nájmu nachádza.

d. uhrádzať náklady spojené s užívaním vnútro-areálovej komunikácie vedúcej k predmetu nájmu
a náklady spojené s užívaním pozemkov pare. KN C 9522/4, k. ú. Spišská Nová Ves, pare. KN
C 9522/7 - 13, k. ú. Spišská Nová Ves a pare. KN C 9522/16, k. ú. Spišská Nová Ves
o celkovej výmere 3 527 m2, a to na základe zmluvných vzťahov uzatvorených medzi
prenajímateľom a spol. Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves, IČO 31659641,
ako vlastníkom vnútro-areálovej komunikácie vedúcej k predmetu nájmu, pozemkov pod vnútro



- areálovou komunikáciou a pozemkov pare. KN C 9522/4, k. ú. Spišská Nová Ves, pare. KN C
9522/7 -13, k. ú. Spišská Nová Ves a pare. KN C 9522/16, k. ú. Spišská Nová Ves.

2. Nájomca sa zaväzuje užívať predmet nájmu riadne, chrániť ho pred poškodením, znehodnotením,
odcudzením alebo zničením.

3. Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu potreby všetkých opráv
(vrátane potreby výmeny pneumatík z dôvodu ich opotrebovania) na predmete nájmu a zniesť
obmedzenie v užívaní predmetu nájmu v rozsahu potrebnom na vykonanie opráv a udržiavanie
veci. Pri porušení tejto povinnosti zodpovedá nájomca za škodu tým spôsobenú a nemá nároky,
ktoré by mu inak prislúchali pre nemožnosť alebo obmedzenú možnosť užívať predmet nájmu pre
vady predmetu nájmu, ktoré sa včas prenajímateľovi neoznámili. Nájomca sa zaväzuje poskytovať
prenajímateľovi a ďalším osobám potrebnú súčinnosť pri výkone opráv predmetu nájmu.

4. Nájomca je povinný sprístupniť prenajímateľovi prenajaté priestory najmä za účelom preverenia
spôsobu užívania predmetu nájmu a za účelom vykonania potrebných opráv predmetu nájmu.

5. Ak nájomca vynaložil na vec náklady pri oprave, na ktorú je povinný prenajímateľ, má nárok na
náhradu týchto nákladov, ak sa oprava vykonala so súhlasom prenajímateľa alebo ak prenajímateľ
bez zbytočného odkladu opravu neobstaral, hoci sa mu oznámila jej potreba. Inak môže nájomca
požadovať len to, o čo sa prenajímateľ obohatil.

6. Nájomca je povinný starať sa o to, aby na veci nevznikla škoda. Za opotrebenie veci spôsobené
riadnym užívaním nájomca nezodpovedá.

7. Nájomca je povinný na vlastné náklady odstrániť závady a poškodenia, ktoré spôsobil na predmete
nájmu sám, a tiež závady a poškodenia, ktoré spôsobili tí, ktorí s ním predmet nájmu užívajú. Ak sa
tak nestane, má prenajímateľ právo po predchádzajúcom písomnom upozornení nájomcu závady a
poškodenia odstrániť a požadovať od nájomcu úhradu takto vynaložených nákladov. Výškou
nákladov sa rozumie cena za opravu predmetu nájmu stanovená autorizovaným
predajcom/servisom_ predmetu nájmu.

8. Nájomca je povinný sledovať intervaly všetkých odborných prehliadok motorových vozidiel
stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä technickú kontrolu a emisnú
kontrolu. Minimálne dva mesiace, pred tým ako nastane interval odbornej prehliadky motorového
vozidla, je nájomca povinný túto skutočnosť oznámiť prenajímateľovi. Prenajímateľ na základe
tohto oznámenia na svoj účet zabezpečí vykonanie odbornej prehliadky motorového vozidla. Ak
nájomca uvedenú povinnosť nesplní a nesplnenie tejto povinnosti bude mať za následok uloženia
sankcií, je nájomca povinný tieto sankcie uhradiť.

9. Nájomca je povinný písomne oznámiť prenajímateľovi potrebu vykonania revíznych skúšok na
zariadeniach, ktoré sú predmetom nájmu podľa tejto zmluvy a ktoré podliehajú revíznym
skúškam, a to najneskôr dva mesiace pred dňom uplynutia dátumu platnosti aktuálnej revíznej
skúšky. Prenajímateľ na základe tohto oznámenia, na svoj účet, zabezpečí vykonanie revíznej
skúšky. Ak nájomca uvedenú povinnosť nesplní a nesplnenie tejto povinnosti bude mať za
následok uloženia sankcií, je nájomca povinný tieto sankcie uhradiť.

1 O.Nájomca je povinný uhrádzať výdavky súvisiace s prevádzkou každého motorového vozidla, ktorý
mu bol na základe tejto zmluvy prenechaný do dočasné užívania, a to pohonné hmoty, oleje,
mazivá a iné prevádzkové kvapaliny (chladiaca kvapalina, brzdová kvapalina, kvapalina do
ostrekovačov a pod.), žiarovky, poškodenie pneumatík, diaľničné známky, mýtne poplatky a
poplatky za parkovné. Nájomca je zároveň na vlastné náklady povinný vykonávať v zmysle
prevádzkovej dokumentácie dopravného prostriedku bežnú údržbu dopravného prostriedku ako
celku a o tejto údržbe je povinný viesť v prevádzkovom denníku dopravného prostriedku záznamy.
Nájomca je povinný na požiadanie prenajímateľa predložiť mu bez zbytočného odkladu
prevádzkový denník k nahliadnutiu.

11. Nájomca zodpovedá za škody na predmete nájmu spôsobené osobami, ktorým zveril užívanie
predmetu nájmu.

12. Nájomca je povinný uhrádzať všetky sankcie uložené pri užívaní predmetu nájmu v súvislosti s
inštitútom objektívnej zodpovednosti.

13. V prípade, že prevádzkou motorového vozidla bude spôsobená škoda tretím osobám, nájomca sa
zaväzuje nahradiť škodu, ktorú týmto osobám spôsobil.

14. Nájomca je povinný zveriť užívanie motorového vozidla len takému svojmu zamestnancovi,
ktorý má zodpovedajúce oprávnenie na vedenie motorového vozidla.

15. Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu do podnájmu bez súhlasu prenajímateľa.
16. Nájomca je povinný do dňa skončenia nájmu:

a) na vlastné náklady odborným spôsobom opraviť a odstrániť akékoľvek závady a škody na
predmete nájmu spôsobené nájomcom a to tak, aby predmet nájmu v deň skončenia nájmu



zodpovedal stavu v akom predmet nájmu prevzal do užívania s prihliadnutím na obvyklé
opotrebenie a úpravy vykonané so súhlasom prenajímateľa, ak sa prenajímateľ a nájomca
písomne nedohodnú inak. V prípade porušenia tejto povinnosti ma prenajímateľ právo na
náhradu škody. Výškou škody sa rozumie cena za opravu predmetu nájmu stanovená
autorizovaným predajcom/servisom predmetu nájmu. Prenajímateľ má právo domáhať sa
náhrady škody do šiestich mesiacov od vrátenia predmetu nájmu.

b) vrátiť predmet nájmu v stave, v akom ho prevzal od prenajímateľa s prihliadnutím na obvyklé
opotrebenie a úpravy vykonané so súhlasom prenajímateľa.

17. Nájomca zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti BOZP
a požiarnej ochrany.

18. Prenajímateľ zodpovedá za vybavenie priestorov protipožiarnou technikou.

Čl. VII
SKONČENIE NÁJMU

l. Nájomná zmluva môže byť ukončená a nájom zaniká po vzájomnej dohode zmluvných strán.
2. Nájomná zmluva môže byť ukončená a nájom zaniká aj výpoveďou, pričom výpovedná lehota je 3

mesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej
zmluvnej strane.

3. Zmluvné strany môžu túto zmluvu vypovedať aj bez udania dôvodu.
4. Výpoveď musí byť daná písomne. Odvolanie, resp. späťvzatie doručenej výpovede je možné iba so

súhlasom 2. zmluvnej strany.

ČI. VIII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluva je uzatvorená v súlade s§ Sa zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a

o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
a podľa§ 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nadobúda
účinnosť dňom 01.05.2021.

3. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých dva sú určené pre nájomcu a tri pre
prenajímateľa.

4. Právne vzťahy medzi nájomcom a prenajímateľom, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia
príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

5. Zmena tejto zmluvy je možná len po vzájomnej dohode zmluvných strán formou postupne
očíslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán,
ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na uzavretie tejto zmluvy, že si túto zmluvu
prečítali, jej obsahu porozumeli a zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli na znak čoho ju
podpisujú.

6. Prílohami k zmluve, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť sú:
Príloha č.l Inventúrny súpis zo dňa 30.06.2020 schválený Uznesením MsZ č. 340/2020 dňa
24.09.2020

V Spišskej Novej Vsi, dňa 10.02.2021

Za prenajímJW.~
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Tomáš Hamraček
konateľ spoločnosti


