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Zmluva

O najme
nehnutel'ností
č. 5/2011/P
uzavretá podl'a § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka

Obchodné meno:
Mesto Detva
Sídlo:
J.G. Tajovského 5, 962 12 Detva
IČO:
00319805
zastúpený prostr.:
Ing. Jánom Šufliarským, primátorom mesta
8ankové spojenie:
Všeobecná
úverová
banka,
a.s.
retailova
Číslo účtu:
19724-412/0200
(ďalej tiež len ako .prenajímateř")
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Číslo účtu:
(ďalej len "nájomca")

Detva

Eleonóra Čipčalová
Dolinky 7, 962 12 Detva
46228659
0403893616/0900
2895901051/0200- číslo podnikatel'ský účet
Článok
1
Všeobecné
ustanoven

1.

pobočka

ia

Touto zmluvou prenecháva prenajímatel' nájomcovi do nájmu na dobu neurčitú nehnutel'nosti
a hnutel'né veci, aby ich nájomca užíval a nájomca sa zavazuje platit' zato prenajímaterom
nájomné a iné úhrady za služby poskytované s nájmom. Predmet nájmu je presne vymedzený
v článku 2 tejto zmluvy.
Článok
2
Predmet
nájmu

I.

Prenajímatel' prenecháva nájomcovi do nájmu tieto nehnutel'nosti /ďalej len "areál kúpaliska"/:
a)
pozemok - parcela registra "C" Č. 45/2 o výmere 4300 m2 zastavané plochy a nádvoria,
zapísaný na LV Č. 3537nachádzajúci sa v k. Ú. Detva vedený na Správe katastra Detva,

b)

stavbu -kúpalisko so súpis. Č. 410 na pozemku parcela registra "C" Č. 45/2, zapísaná na
LV Č. 3537 nachádzajúca sa v k. Ú. Detva vedená na Správe katastra Detva.
Článok
3
Účel užívania

1.
2.

Nájomca sa zavazuje, že bude predmet nájmu užívat' na účely prevádzkovania
Na zmenu účelu užívania je potrebný písomný súhlas prenajímatel'a.

1.

Článok
4
Doba nájmu
Predmet nájmu sa prenajíma na dobu neurčitú a to od 1.5.2011.

Nájomné
1.
2.
3.
4.

---

Článok
5
a úhrady za poskytované

kúpaliska.

služby

Nájomné a zálohy za služby spojené s užívaním priestorov sa považujú za opakované plnenia.
Nájomca sa zavazuje prenajímatel'om platit' nájomné vo výške 1€1ročne za predmet nájmu vždy
k 31.12 príslušného kalendárneho roka, na účet prenajímatel'a uvedený v úvode tejto zmluvy.
Nájomca uzavrie zmluvy s dodávatel'mi služieb spojených s nájmom predmetu nájmu priamo,
preto prenajímatel' nebude poskytovat' nájomcovi žiadne služby.
V prípade, ak sa nájomca dostane do omeškania s platením nájomného, je povinný zaplatit'
prenajímatel'ovi úroky z omeškania vo výške 0,05 %za každý deň omeškania.

5.

6.
7.

V prípade nárastu inflácie, alebo v prípade devalvácie meny podl'a zverejnenia týchto údajov
Slovenským
štatistickým
úradom je prenajímatef
oprávnený
rozhodnút' o zmene výšky
nájomného jednostranne písomným oznámením nájomcovi tak, aby to zodpovedalo oficiálne
zverejneným údajom SŠÚ.
Prenajímatef je oprávnený zmenit' výšku nájmu na základe zmeny sadzieb nájmu vo všeobecne
závaznorn nariadení alebo prijatím uznesenia mestského zastupitefstva.
Nájomné vo výš ke 1 € bolo stanovené v súlade § 9 a písmo ods. 8 písmo e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí s prihliadnutím
na náročnost' údržby a prevádzky kúpaliska a výšky
vstupných investícií zo strany nájomcu. Nájomca sa zároveň zavazuje vzhfadom na stanovenú
nízku výšku nájomného prenechat' po ukončení nájomného vzt'ahu prenajímatefovi všetky
hnutefné veci, ktoré na nachádzajú v areáli kúpaliska a nájomca ich zaobstaral s vlastných
finančných zdrojov.

Práva

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.

Článok
6
a povinnosti
zmluvných

strán

Nájomca prehlasuje, že je oboznámený so súčasným technickým stavom predmetu nájmu a že
v takomto stave predmet nájmu od prenajímatefa
preberá. Nájomca prehlasuje, že bol
oboznámený s prevádzkovým a havarijným poriadkom a tento sa zavazuje v celom rozsahu
dodržiavat'.
Prenajímatef odovzdá nájomcovi predmet nájmu v deň podpisu tejto zmluvy a zároveň spíšu
zápisnicu o odovzdaní predmetu nájmu podl'a vzoru, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
Nájomca je oprávnený dat' predmet nájmu do podnájmu či výpožičky len s predchádzajúcim
písomným súhlasom prenajímatefa.
Nájomca je oprávnený vykonávat' zmeny na predmete nájmu, najrná stavebné úpravy, len
s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímatefa a príslušného stavebného úradu (ak ide
o stavebné úpravy). Prenajímatef nehradí náklady spojené s vykonaním zmien na prenajatých
veciach, okrem prípadu, že sa na to písomne zaviazal. Nájomca nie je oprávnený požadovat'
úhradu týchto nákladov.
Nájomca je povinný uhrádzat' všetky náklady spojené s obvyklým udržiavaním predmetu nájmu.
Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámit' potrebu opráv, ktoré má prenajímatef
urobit' a umožnit' vykonanie týchto a iných nevyhnutých opráv, inak nájomca zodpovedá za
škodu,
ktorá nesplnením povinnosti vznikla. Nájomca vykonáva drobné opravy na vlastné
náklady, pričom pojem drobné opravy je vysvetlený v nariadení vlády č. 87/1995 Z.z., ktorým sa
vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka.
Nájomca, je povinný zabezpečovat' zdravotnú nezávadnost' bazén ov z hl'adiska povrchových
úprav.
Prenajímatel' je povinný na rok 2011 zabezpečit' všetky revízie. Ostatné roky si bude
zabezpečovat' revízie nájomca na vlastné náklady.
Nájomca je povinný zabezpečovat' údržbu a funkčnost' rozvod ov el. inštalácií, pitnej vody,
úžitkovej vody, kanalizácie, slaboprúdu, tepelných rozvod ov a ostatných rozvod ov slúžiacich
k prevádzkovej činnosti objektu /sanitárna technika/o
Nájomca je povinný okamžite
po vzniku havárie vana
predmete nájmu upovedomit'
prenajímatefa o vzniku havárie a umožnit' prenajímatefovi
prístup k dóležitým zariadeniam
objektu (rozvody sietí a pod.).
Nájomca je povinný dodržiavat' ustanovenia právnych predpisov o odpadoch, predpisy o
bezpečnosti práce, hygienické, požiarne a iné predpisy súvisiace s prevádzkou predmetu
nájmu. Nájomca v plnom rozsahu zodpovedá za protipožiarnu ochranu predmetu nájmu
a zavazuje sa pred začatím prevádzky vykonat' všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku
požiaru, resp. inej havárie.
Prenajímatef je povinný zdržat' sa akéhokofvek konania, ktorým by rušil nájomcu pri užívaní
predmetu nájmu, je však oprávnený kontrolovat' účel užívania predmetu nájmu, respektíve iné
plnenie povinností nájomcu. Za týmto účelom má právo vstupu na predmet nájmu.
Nájomca má právo primerane označit' predmet nájmu reklamnými a informačnými materiálmi.
Nájomca sa zavazuje dodržiavat' nariadenie mesta o čistote a poriadku na vareáli kúpaliska,
ktorý je predmetom nájmu.

/

15.

16.
17.

Nájomca sa zavazuje na účely zatraktívnenia
areálu kúpaliska obnovit' mobiliár a zabezpečiť
kvalitnejšie poskytovanie služieb slúžiacich pre návštevníkom v podobe atrakcií pre deti(
šmýkačky), zakúpenie športových potrieb.
Výšku vstupného je nájomca povinný dať odsúhlasiť prenajímatefovi.
Po ukončení nájmu výpoveďou
alebo odstúpením od zmluvy je nájomca povinný previesť
bezodplatne
prenajímatefovi
všetky hnutefné
veci, ktoré boli zakúpené
z finančných
prostriedkov Mesta Detva na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu
mesta Detva na prevádzkovanie .Areálu Kúpaliska" uzatvorenej medzi Mestom Detva ako
poskytovatefom a medzi Eleonórou Čipčalovou ako prijímatefom zo dňa 01.05.2011.
Článok 7
Zánik zmluvy

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

Zmluva zaniká písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán.
Od tejto zmluvy rnóže niektorá zmluvná strana odstúpiť, či ju vypovedať len tak, že vypovie
alebo odstúpi od tejto zmluvy len vo vzťahu k celému predmetu nájmu, t.j. nielen k jednotlivej
nehnutel'nej veci.
Zmluvu rnóže ktorákol'vek zmluvná strana písomne vypovedať, a to aj bez uvedenia dóvodu, vo
výpovednej lehote tri mesiace, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho
mesiaca
nasledujúceho po doručení výpovede.
Prenajímatel' je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy najma ak:
a)
nájomca užíva predmet nájmu či jeho časť alebo ak trpí užívanie predmetu nájmu či jeho
časti takým spósoborn, že prenajímatefovi vzniká škoda alebo že mu hrozí značná škoda
b)
nájomca užíva predmet nájmu alebo jeho časť v rozpore so zmluvou, najrna ak užíva
predmet nájmu či jeho čast' na iný účel ako bol určený,
c)
nájomca umožňuje užívanie predmetu nájmu či jeho časti iným osobám v rozpore so
zmluvou, najrna ak tieto osoby užívajú predmet nájmu či jeho časť na iný účel ako bol
určený,
d)
nájomca nezaplatil splatné nájomné,
e)
nájomca alebo osoby, ktoré s ním užívajú predmet nájmu, napriek
písomnému
upozorneniu porušujú poriadok,
f)
nájomca prenechá predmet nájmu alebo jeho časť do podnájmu alebo výpožičky bez
písomného súhlasu prenajímatefa,
g)
nájomca vykoná zmeny na predmete nájmu, najrna stavebné úpravy, bez súhlasu
prenajímatel'a,
h)
nájomca porušuje nariadenia mesta v ktorom sa predmet nájmu nachádza
i)
nájomca nedá vopred odsúhlasiť výšku vstupného alebo zmenu výšky vstupného
do
areálu kúpaliska
j)
nájomca nezabezpečí do dvoch týždňov pred otvorením kúpaliska jeho
dovybavenie
pod fa čI. 6 bod 15
Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od tejto zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho
doručenia a zmluva sa zrušuje od tohto dňa a nie od jej počiatku.
Nájom zaniká aj uplynutím dojednanej doby.
Ak dojde ku zmene vlastníctva k predmetu nájmu, rnóže z tohto dovedu vypovedať nájomnú
zmluvu iba nájomca, a to aj vtedy, ak bola zmluva uzavretá na dobu určitú; výpoveď však musí
podať do 15 dní od zmeny vlastníctva. Držka výpovednej doby je stanovená v odseku 3 tohto
článku.
Počínajúc tromi mesiacmi pred skončením nájmu až do doby skončenia nájmu je nájomca
povinný umožniť záujemcovi o prenajatie jej prehliadku v prítomnosti prenajímatefa alebo jeho
zástupcu. Nájomca nesmie byť prehliadkou zbytočne obťažovaný.

Odovzdanie
1.
2.

Článok
8
predmetu

nájmu

Ak sa nájom skončí, je nájomca povinný vrátiť predmet nájmu v stave, v akom ho prevzal, s
prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.
O odovzdaní predmetu nájmu sa spíše, v prvý pracovný deň nasledujúci po skončení nájmu na
mieste kde sa predmet nájmu nachádza, zápisnica o odovzdaní, ktorú pod píšu obidve zmluvné
strany. V prípade, ak k odovzdaniu predmetu nájmu neposkytne nájomca súčinnosť, najma tým,

3.

4.

že sa na odovzdanie
predmetu nájmu nedostaví, alebo odmietne podpísať zápisnicu
o odovzdaní,
túto zápisnicu spíše prenajímatel' za účasti dvoch svedkov, ktorí spolu
s prenajímatel'om zápisnicu podpíšu. V zápisnici sa uvedie stav predmetu nájmu, jeho vady pri
odovzdaní a veci, ktoré sa v predmete nájmu, či na ňom nachádzajú, ako aj iné dóležité
skutočnosti.
Nájomca je povinný vypratať všetky nájomcovi vlastnícky patriace hnutel'né veci nachádzajúce
sa na predmete nájmu alebo v ňom do jedného týždňa po skončení nájmu. V prípade, ak tak
neurobí, je prenajímatel' oprávnený tieto veci z predmetu nájmu odstrániť, uskladniť ich na dobu
30 kalendárnych dní na inom mieste a túto skutočnosť nájomcovi oznámiť. Ak si tieto veci do 30
dní od skončenia nájmu nájomca od prenajímatel'a neprevezme, prenajímater je oprávnený ich
predať, či inak s nimi nakladať, prípadne ich naďalej ponechať uskladnené. Za dobu
uskladnenia hnutel'ných vecí nájomcu je nájomca povinný zaplatiť prenajímatel'ovi skladné a to
v sume 20,-EUR za každý deň. Skladné musí byť nájomcom zaplatené prenajímaterovi pred
vydaním veci nájomcovi, prenajímatel' je oprávnený odmietnuť vyd ať uskladnené veci
nájomcovi, ak nájomca predtým neuhradí skladné.
Ak došlo k poškodeniu alebo nadmernému opotrebeniu predmetu nájmu v dósledku jej
zneužitia, zodpovedá nájomca aj za škody spósobené osobami, ktorým umožnil k predmetu
nájmu prístup, za náhodu však nezodpovedá.
Článok
9
Záverečné
ustanovenia

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Na ostatné touto zmluvou neupravené vzťahy sa primerane použijú príslušné ustanovenia
Občianskeho zákonníka.
Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží prenajímater a dva
nájomca.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zástupcami
oboch zmluvných strán
a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia na webovej stránke mesta.
Túto zmluvu je možné meniť, alebo zrušovať len písomne.
Zmluvné strany a ich zástupcovia prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne, žiadna
zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápad ne nevýhodných podmienok, rovnako
tak nekonal žiaden zo zástupcov zmluvných strán, zmluvu si zmluvné strany a ich zástupcovia
riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a jednotlivým pojmom, vysvetlili si význam jednotlivých
pojmova ustanovení zmluvy, porozumeli im a na znak súhlasu s touto zmluvou ju podpisujú.
V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy je neplatné, neúčinné alebo nevykonaterné
alebo sa takým stane neskór, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú
naďalej platné, účinné a vykonatel'né. Zmluvné strany sa zavazujú vzájomnou dohodou,
bezodkladne po zistení neplatnosti, neúčinnosti alebo nevykonatel'nosti niektorého ustanovenia
tejto zmluvy, nahradiť neplatné, neúčinné alebo nevykonatel'né ustanovenie tejto zmluvy novým
ustanovením, ktoré je platné, účinné a vykonatel'né a ktorá najviac zodpovedá póvodne
zamýšl'anému účelu neplatného, neúčinného alebo nevykonatel'ného ustanovenia a ktoré najrna
nebude predstavovať zrejmú výhodu alebo nevýhodu niektorej strany na úkor alebo prospech
strany druhej. Strany sa zavazujú v takomto prípade pozmeniť aj ostatné ustanovenia tejto
zmluvy tak, aby nahradeným dojednaním boli v celkovom vzájomnom plnení strán splnené
vyššie uvedené predpoklady. Do doby, pokial' takáto dohoda medzi stranami nebude uzavretá,
rovnako aj v prípade, ak k nej vóbec nedójde, použijú sa na nahradenie neplatného,
neúčinného alebo nevykonatel'ného
ustanovenia
iné ustanovenia tejto zmluvy a ak také
ustanovenia v nej obsiahnuté nie sú, potom sa použijú ustanovenia slovenských právnych
predpisov.
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