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ZNIILUYA O NAJME NEBYTOVYCH PRIBSTOROV
podl'a zák ó.11611990 Zb. o nájme nebytov}ch priestorov v znení neskor§ích

predpi§ov§,§i§
: - .-r'^b
*S'],ui'o§

^t'' §'
ou§}ug medzi zmluvn}mi stranami:

Prenajímatel': ZáHadná §kola Gyulu Szabóa s VJM - Szabó Gyula Alapiskola
Skolská 93611,929 0I Dunajská Streda
IÖo: :o 081 019
bankové spojenie: ÖSOB, a.s
öíslo bankového úötu: 26538423 17 500
IBAN: SK08 7500 0000 0000 2653 8423
BIC: CEKOSKBX
zast.: Mgr. Arpád Nugy, riaditel'

a

Nájomca:

1.

ODUS, s.r.o.
Hlavná 326123,929 0I Dunajská Streda

DIÖ:2022065474
bankové spojenie: UniCredit Bank
öíslo bankového úötu: 662637 220061 111I
IBAN: SK901 1 1 1 0000006626372600
BIC:UNCRSKBX
spoloönost' zapísaná v Obch. registri OS Trnava, oddiel: Sro, vloZka ö.

I7532lT
zast. : MUDr. Beáta Bognár, konatel'

takto:

I.
úvodné ustanovenia

Prenajímatel'spravuje nehnutelhy majetok, ktoqf mu bol zveren;f vlastníkom (zriaüovatelbm) :

Mesto Dunajská Streda, a to budolu Základnej §koly Gyulu Szabóa s VJM na ulici §kolska
93611, vDunajskej Strede, v katastrálnom űzemi Dunajská Streda, vobci Dunajská Streda,
vedeného na LV ó.4984 Okresnjlm úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor, parcela registra
C 12IIl4, druh pozemku zastayané plochy a nádvoria o v}mere 4699 m2.
Predmetom nájmu sú samostatne oddelené nebytové priestory (6) na pÁzemi budovy celkom
o r".imere 74,04 fi| nachádzqíce sa na pázemi v budove §pecifikovanej v bode l.
Neblové priestory uvedené v bode 2 prenajímatel' nevyuZíva na plnenie svojich úloh, z tohto
dövodu ho prenajíma nájomcovi, kto4f poskytuje zdravotnú starostlivost' na základe Rozhodnutia
Trnavského samosprávneho kraja o povolení prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia
v ambulancii - kategórii zubny lekár v §pecializovanom odbore - stomatológia:TN200712890.

il.
úöet ná;m,,

Prenajímateí na základe tejto zmluvy prenecháva nájomcovi za odplatu do doóasného uíivania
nebytové priestory §pecifikované v ölánku I. bod 2 tejto zmluvy za úöelom prevádzkovania
stomatologickej ambulancie (dalej len,,Predmet nájmu" alebo,,Nebytové priestory"
v príslu§nom gramatickom tvare).

2.

J.
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ilI.
Doba trvania nájmu

Táto zmluva sa uzaVára na dobu uröitú od 01 .08.20 1 5 do 3 1 .07.201 8.

Iv.
Nájomné a úhrada nákladov za sluíby spojené s uiívaním Nebytov}ch priestorov

1. Nájomné za prenqaté Nebytové priestory je stanovené v súlade s Uznesením Mestského
zastupitel'stva Dunaj ská Streda é. l27 l20l 5 l 6 zo dÁa 23.06.20I 5.

Nájom vo vy§ke 2961160 Eur (slovom: dvetisícdevát'sto§est'desiatjeden eur a §est'desiat euro
centov) nájomca sa zavázl4e platit' bezhotovostne v prospech úötu prenajímatel'a uvedeného
v záhlavi tejto zmluvy v mesaönlch splátkach po 246180 Eur ( slovom: dvesto§tyridsat'§est' eur
a osemdesiat euro centov).
V nájomnom nie sú zahrnuté sluZby poskytované prenajímatel'om spojené s nájmom Nebytov!,ch
priestorov. Náklady na lykurovanie, elektricku energiu, na vodné a stoöné bude hradit'nájomca
mesaön;fmi preddavkovymi platbami spolu vo l"_f §ke 70 € v tom náklady:

a. na lykurovanie vo v}§ke 35 €,
b. na elektrickú energiu 25 €,
c. na vodné a stoöné € l0 €.

Nájomné a úhrada za poskYované sluZby sa povaZuje za uhradené diom jeho pripísania na úöet
prenajímatel'a. Ak sa dostane nájomca s úhradou do ome§kania, prenajímate|' je oprávnen;f
poZadovat'úrok z ome§kania vo qf§ke 0,05Yo zaka\dy aj zaéaty defi ome§kania.
Nájomné a úhrada za sluíby spojené s uZívaním Predmetu nájmu sú splatné mesaöne k 15, düu za
beíny kalendárny mesiac a budú lhrádzané na bankovy úöet prenajímatel'a uveden} v záúúavi
tejto zmlur.y bez vystavenia faktúry prenajímatefom,
Zm|uvné strany sa dohodli, Ze prenajímatel' möZe jednostranne primerane upravit' dohodnutú
sumu preddavkov v prípade zmeny trhov}ch cien uveden;ilch sluzieb. prenajímatel' je v takomto
prípade povinny písomne oznámit nájomcovi úpravu uveden;ich reLijn!,ch nákladov aspori 30 dní
pred plánovanou úpravou.
Prenajímatel' v lehote dvoch mesiacov od obdrZania roöného vyúötovania sluZieb od ich
dodávatel'ov doruöí nájomcovi zúótovanie nákladov za poskytnuté sluZby pod|'a stavu skutoöného
öerpania (odberu) na základe lyúötovacej faktúry dodávatefov; v prípade lykurovania podl'a
vel'kosti lykurovanej plochy, v prípade elektrickej energie, vodného a stoóného na základe
odpoötu podruZného meraöa, Ak vznikne nájomcovi preplatok na úhrade nákladov za shíby
spojené s uZívaním Predmetu nájmu, prenajímate|' sa zavázuje v lehote 15 dní vrátit' nájomcovi
preplatok. Ak vznikne nájomcovi nedoplatok na úhrade nákladov za sluLby spojené s uZívaním
predmetu nájmu, nájomca sazavázuje v lehote 15 zaplatit prenajímatel'ovi nedoplatok.
Miestnli poplatok zazber, odvoz a ne§kodfiovanie komunálneho odpadu hradí nájomcanazák|ade
platobného v}meru mesta Dunajská Streda.

v.
Práva a povinnosti zmluvnfch strán

Prenajímatel' sa zavázuje odovzdat' nájomcovi Predmet nájmu v stave spösobilom na uLivanie
na dojednany úöel.
Prenajímatel'má právo preverit'poöas trvania nájmu, öi nájomca uZíva Predmet nájmu riadne
v súlade s dohodnutymi podmienkami tejto zmluvy a v§eobecne záváznymi právnymi
predpismi aza\,mto úöelom je oprávnen!, vyLadovat prístup do predmetu nájmu, öo mu je
náj omca povinn;i umoZnit'.
Nájomca zodpovedá za §kody spösobené ním alebo osobami, ktoré sa s jeho vedomím a
súhlasom budú zdrLiavat'v Predmete nájmu.
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4. Nájomca sa zavázuje uhrádza( náklady na drobné opra\y a údrZbu súvisiace s uZívaním
Predmetu nájmu nepresahujúce sumu 66,38 €.

5. Nájomca je povinn;f bez zbyoéného odkladu oznámit prenajímatel'ovi potrebu opráv, ktoré
má prenajímatel' lykonávat' a umoZnit' vykonávanie t}chto a in;fch nutnych opráv. Inak
nájomca zodpovedá za §kodu, ktorá v dös|edku nesplnenia tejto povinnosti prenajímatel'ovi
vznikla.

6. Nájomca je oprávnen;f lykonávat' stavebné úpravy
súhlase prenaj ímatel'a.

po predchádzajúcom písomnom

Nájomca nie je oprármen!,dat' Predmet nájmu do podnájmu alebo v}poZiöky tretej osobe.

Nájomca berie na vedomie, Le prenajimatel' nezodpovedá za stratu, odcudzenie, po§kodenie,
resp. zniöenie hnutelhého majetku nájomcu umiestneného v Predmete nájmu. Poistenie
hnutel'ného majetku, nachádzajűceho sa v prenajatom Nebytovom priestore ako i v§etkého
zariadenia, prípadne tovaru v fiom uskladneného, zabezpeéí na vlastné náklady nájomca.

9. Nájomca je povinn;f zabezpeéovat' poZiarnu ochranu Predmetu nájmu v rozsahu § 4 a 5

zákona ó. 31412001 Z.z. o ochrane pred poZiarmi v znení neskor§ích predpisov.

l0.Nájomca je oprávnen} Predmet nájmu uLivaf len v rozsahu uröenom touto nájomnou
zmluvou.

1 1. Nájomca je povinnj, starat' sa o to, aby na Predmete nájmu nevznikla §koda. Akékol'vek §koda,
ktorá vznikne na Predmete nájmu resp. na jeho príslu§enstve, na spoloönych öastiach a

zariadeniach budovy, v ktorej sa nebytovf priestor nachádza a bude spösobená nájomcom
alebo osobami, ktoré majú vztah k nájomcovi (na základe poskytovanla zdravotnej
starostlivosti), budú nájomcom odstránené na jeho náklady. V opaönom pdpade sa nájomca
zavázlje uhradit'' prenajímatel'ovi vzniknutú §kodu, následky §kody a náklady, ktoré lynaloZil
prenajímatel' na odstránenie §kody, a to v plnej v}§ke bezodkladne po vyzve prenajímatel'a.
Nájomca je povinny bez zbyrtoéného odkladu písomne oznámit prenajímatel'ovi kazdú zmenu,
ktorá sa tj,ka identifikácie nájomcu (napr, adresy, prármej subjektivity, bankového spojenia a

pod.)
12. Nájomca je povinn;f plnit' ustanovenia platnlch právnych predpisov z oblasti ochrany pred

poZiarmi, bezpeönosti ochrany zdravia pri práci, ochrany Zivotného prostredia, ochrany
majetku v rozsahu prá.,nickej osoby.

vI.
Zíniknájmu

1. Nájom zaniká:
a) uplynutím dohodnutej doby jeho trvania,
b) dohodou zmlur,nj,ch strán,
c) v}poved'ou jednej zmluvnej strany.

2. Prenajímatel'möZe písomne lypovedat'túto zmluvu pred uplynutím dohodnutej doby trvania, ak
nájomca
a) uLiva predmet nájmu v rozpore s touto zmluvou,
b) me§ká s platením nájomného alebo úhradou za sluZby, ktorifch poskYovanie je

spojené s uZívaním Nebytovych priestorov viac ako jeden mesiac,
c) napriek písomnému upozorneniu prenajímatel'a hrubo poru§uje poriadok v budove uvedenej v
ó1.I. tejto zmluvy.

3. Nájomca möZe písomne vypovedat'túto zmluvu pred uplynutím dohodnutej doby trvania, ak
a) stratí spösobilost'prevádzkovat' öinnost', na ktorú bol nájom dohodnu|f,
b) sa Predmet nájmu stane nespösobil;fm na dohodnuté uZívanie.

4. Vypovedná lehota je trojmesaóná a zaéina plynút' prvym düom kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po dni doruöenia v}povede druhej zmluvnej strane.

5. Po ukonöení nájmu je nájomca povinn;f vrátit'Predmet nájmu v pövodnom stave s prihliadnutím
na oblyklé opotrebovanie.
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1.

vII.

závereéné ustanovenia

Akékol'vek zmeny tejto zmluvy möZu bl lykonané iba so súhlasom zmluvn;fch strán vo forme
oöíslovan}ch písomn;fch dodatkov k nej.
Právne vztahy touto zmluvou neupravené sa budú riadit' ustanoveniami zákona ó. 11611990 Zb.
o nájme nebytov!,ch priestorov a ostatnych v§eobecne záváznych právnych predpisov.
Nájomca podpisom tejto zmluvy vyh|asuje, úe bol oboznámeny s povinnost'ou prenajímatel'a
zverejnit'túto zmluvu na svojom webovom sídle.
Táto zmluva nadobúda platnost' driom jej podpísania oboma zmluvnymi stranami a úöinnost'
01.08.2015, nie v§ak skör ako v deri nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle
prenajímatel'a.
Táto zmluva je r,yhotovenáv 4 ror.,nopisoch,ztoho 2preprenajímatel'aa 1 pre nájomcu a 1pre
Mesto Dunajská Streda.
Táto zmluva bola uzavretá dobromyselhe, slobodne a váLne, uröite a zrozumite|'ne, nebola
uzavretá v tiesni ani za nápadne nevj,hodn!,ch podmienok. Zmlurmé strany si túto zmlulu
preöítali, jej obsahu porozumeli anaznak súhlasu ju vlastnoruöne podpísali.

Dunajská Streda, dúa ,. Dunajská Streda, dia
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J.

4.

5.

6.

áklaílnó ókola Gyu} §abór
s vyrdrvaclm jozykon madarskfn

§íabó Gyula Alaplskolö A
Skolskó ullca d.936/1 \'

Základná §kola Gyulu S s VJM
Mgr. Arpád Nugy, riaditef

Zmllva je uzavretá v súlade s Uznesením
ó. 12'7 1201 5 l 6 zo dÁa 23.06.201 5

Nájopca:

o
Mt]Dr. Beáta Bognár, konatel'

Mestského zastupitel'stva v Dunajskej Strede

i'}i

Dunajská Streda, dúa ...
í § lrjr Zü15

,,'il
JUDr. Zoltán Hájos, primátor


