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Nájomná zmluva c. 855 961 014-7-2011
12iJo.~OOc7D}J
o nájme pozemkov, uzavretá podla § 663 a nasl. zákona c. 40/1964 Zb. . '"
Obcianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
(dalej len "zmluva"), _
medzi týmito zmluvnými stranami:

1)

Pre

naj

í mat

e

Obchodné meno:
Sídlo:
Právna forma:
Registrácia:
ICO:
DIC:
IC DPH:
Štatutárny orgán:
Odštepný závod:

Osoba splnomocnená
na podpis zmluvy:
Adresa
pre dorucovanie písomností:
Údaje k DPH:

l
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
v skrátenej forme "ŽSR"
Klemensova 8 , 813 61 Bratislava
Iná právnická osoba
Obchodný register Okresného súdu Bratislava l
oddiel Po, vložka C. 312/B
31 364501
2020480121
SK 2020480121

;

ii
.:

í

Ing. Vladimír Lupták, generálny riaditel ŽSR
ŽSR- Stredisko hospodárenia
s majetkom Bratislava, Holekova 6, 811 04 Bratislava
(dalej len "SHM" )
Ing. Vladimír Lupták, generálny riaditel ŽSR
.....•
. .f'-

ŽSR - Stredisko hospodárenia s majetkom RP Bratislava,
Šancova 5/C, 811 04 Bratisklava
prenajímatel je platitel DPH

(dalej len "prenajímatel"')

a
2)

Ná j om ca:

Meno:
Sídlo:
Zastúpená:

Mesto Sládkovicovo
'~
Fucíkova ul. 329, 925 21 Sládkovicovo
Ing. Antonom Szabóom primátorom mesta

VÚB a.s. Sládkovicovo
Bankové spojenie:
Císlo úctu:
18028132/0200
Adresa
pre dorucovanie písomností: Mesto Sládkovicovo, Fucíkova ul.329, 925 21 Sládkovicovo
Údaje k DPH:

nájomca nie je platitel DPH

(dalej len "nájomca")
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.•o',

Preambula
,.
•

o".

•

Mesto Sládkovicovo pripravuje projekt, ktorý má byt spolufinancovaný z Kohézneho fondú'
programového obdobia 2007-2013, ktorých celkové náklady nepresahujú 25 mil. EUR v rámci
operacného programu životné prostredie, prioritná- os 1 Integrovaná bchraI)a. a racionálne.
využívanie vôd, operacný ciel 1.2. s názvom "Sládkovicovo- kanalizácia a COV". Na stavbu.'
vydalo mesto Sered ako príslušný stavebný úrad územné rozhodnutie o umiestnení líniovej .
stavby "Región Sered - odvedenie a cistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou" c.
3557/ÚPaSP 481/2008 zo dna 21.10.2008, ktoré nadobudlo právoplatnost dlí.a 11.12.2008.
Podla územného rozhodnutia a projektovej dokumentácie "Sládkovicovo.; :- kanalizácia a
COV" pre stavebné povolenie vypracovanej firmou AD Consult, a.s. 'l~aílalizacné stoky
a cerpacia stanica CS 11 majú byt' vybudované aj na casti pozemku v katastrálnom území
Sládkovicovo, pozemku parcela reg. "E" KN císlo: 436, druh: zastavané plOchy a nádvoria,
::
o celkovej výmere 9781m2, zapísanom v liste vlastníctva c. 940.
.

;

V súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci alebo podpory, súcastou zabezpecenia
dokladovej casti žiadosti o spolufinancovanie
je aj zabezpecenie majetkovoprávneho
vysporiadania nehnutelností pre stavby projektového územia, ktoré je potrebné preukázat aj .
k žiadosti o vydanie stavebného povolenia.
' '
;~:.:'

".,.

Podla § 58 v spojení s § 139 ods. 1 zákona C. 50/1976 Zb. o územnom plánQvaníd~l~i~~;id.
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, stavebníkinúsl!:1bt,
preukázat že má k pozemku iné právo, ktorým je aj dohoda o uzavretí nájomnej zmluvy, ktorá::~
ho oprávnuje zliadit stavbu na cudzom pozemku.
,
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Cl.
Predmet a úcel nájmu
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1. Prenajímatel je správcom majetku štátu a to pozemku registra "E" parc. C. 436, dni1j:'ó; .
pozemku zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere 9781nl, nachádzajúcom sa v f:ú'';}'<
q
Sládkovicovo, ktorý je zapísaný na LV C. 940
-.--,'

2. Prenajímatel prenecháva do užívania nájomcovi cast pozemku na parc.c. 436, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 9m2, nachádzajúci sa v k. ú. Sládkovicovo,
zapísaný na LV C. 940 (dalej len "predmet nájmu")
Celková výmera predmetu nájmu je 9 m2•
Predmet nájmu je zakreslený v kópii snímky katastráinej mapy, ktorá je uvedená v prílohe C. 1
tejto zmluvy a tvorí jej neoddelitelnú súcast.
3. Nájomca sa zaväzuje platit prenajímatelovi
s Cl. IV tejto zmluvy.

za predmet nájmu dohodnuté nájomné v súlade

4. Nájomca je oprávnený predmet nájmu užívat výlucne za úcelom prípravy, realizácie
a uZlVania stavby
"precerpávacia
stanica
k mestskej
kanalizácii"
konkretizovanej
v projektovej dokumentácii podla Cl. II. ods. 3 písm. a) tejto zmluvy. Stavba bude realizovaná
na náklady nájomcu a do jeho vlastníctva. Nájomca bude oprávnený na predmete nájmu"
. uskutocnit a užívat stavbu len do doby platnosti a úcinnosti nájomnej zmluvy.
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5. Stavba podla Cl. L ods. 4 musí byt' realizovaná v súlade so všeobecne záväznými právnYmi
predpismi platnými na území SR, zároven nesmie predstavovat prekážku alebo hránit
plynulosti železnicnej prevádzky, alebo obmedzovat železnicnú prevádzku, alebo verejnost
cestujúcu po železnici, alebo obmedzovat informovanost cestujúcej verejnos!i. Nájomca je
oprávnený využit predmet nájmu ako stavenisko.'
.

Cl. II
Doba nájmu
1. Prenajímatel prenecháva predmet nájmu do užívania nájomcovi
dodržania dohodnutých zmluvných podmienok.

na dobu fO;-rokov za

2. Táto zmluva nadobúda platnost dnom jej podpísania oprávnenyml zástupc,pni oboch
zmluvných strán a úcinnost dnom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle
prenajímatel'a www.zsLsk.
;.

~
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3. Nájomca je povinný po uzatvorení nájomnej zmluvy:
a) na vlastné náklady zabezpecit a prenajímatelovi predložit projektovú dokumentáciu
stavby, ktorú nájomca zamýšla postavit na predmete nájmu, pricom uvedená projektová.
dokumentácia nesmie odporovat všeobecne záväzným právnym predpisom, technickým.
normám, ani interným predpisom ŽSR.
.
b) po odsúhlasení projektovej dokumentácie jednotlivými zložkami ŽSR a vydaní kladného
stanoviska odboru expeliízy O 420 ŽSR na vlastné náklady zabezpecit a prenajímatelovi
predložit právoplatné stavebné povolenie vydané príslušným stavebným úradom na.
stavbu vymedzenú projektovou dokumentáciou. Nájomca je povinný stavebné povolenie
predložit do 3 dní od nadobudnutia jeho právoplatnosti, porušenie tejto povinnosti. sa ..
považuje za závažné porušenie tejto zmluvy, prenajímatel môže nájomný vztah ukonCit-:.
v zmysle Cl. V. ods.! písm. b2) tejto zmluvy.
c) Ak nájomca nepredloží právoplatné stavebné povolenie ~o ! roka od podpisu tejto
nájomnej zmluvy, pristúpi prenajímatel k okamžitému ukori~eniu zmluvy v zmysle cl. V.
ods. 1 písm. c2).

Cl. III
Prevzatie a odovzdanie predmetu nájmu
1. Prenajímatel' protokolárne
odovzdá nájomcovi predmet nájmu na základe písomného
protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu. Predmetom tohoto protokolu bude
vyn1edzenie stavu, v akom sa predmet nájmu nachádza v case jeho odovzdania nájomcovi.

2. Pokial' sa prenajímatel s nájomcom písomne nedohodli inak, ku dnu ukoncenia nájmu je
nájomca povinný
predmet
nájmu uvolnit, .vypratat
a protokolárne
ho odovzdat
prenajímatelovi v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.
3. V.prípade zistenia rozdielneho stavu predmetu nájmu od odovzdania predmetu nájmu
nájomcovi do vrátenia predmetu nájmu prenajímatelovi nad rámec obvyklého opotrebenia, je
3

nájomca povinný uhradit prenajímatelovi
spôsobenú
predmetu nájmu alebo inú škodu, ktorá týmto vznikla.

škodu

za nadmerné

opotrebenie·

Cl. IV
Nájomné a platobné podmienky
1. Zmluvné strany sa v súlade so zákonom c.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov dohodli, že za prenájom predmetu nájmu uhradí nájomca prenajímatelovi nájomné'
vo výške:
.
o·

10,- E/rok/m2 pozemku,

t.j. 90 €/rok

Celkové rocné nájomné za predmet nájmu je 90 €.
(slovom: devätdesiat Euro).

"
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Dohodnuté nájomné je uvedené bez DPH. DPH bude fakturovaná podla platných .právnych
predpisov .
2. Nájomné je nájomca povinný uhrádzat prenajímatelovi vopred rocne vo výške rocného.
nájomného 90 € na základe faktúry vystavenej prenajímatelom na císlo bankového úctu

...;:';

uvedené v záhlaví faktúry. Faktúra bude vystavená prenajímatelom vždy do 20. dna prVeho.;;:;.~
mesiaca príslušného kalendárneho roka. Splatnost faktúry je 14 dní odo dila jej vystavenia:.·
3. Prvá fakturácia nájomného za obdobie odo diía úcilmosti tejto zmluvy do prvého dila .
zacatia zmluvne dohodnutého pravidelného fakturacného obdobia bude vykonaná najneskôr
do 7 dní od posledného dila obdobia, na ktoré sa platba vztahuje. Splatnost faktúry je 14 dní
odo di1aj ej vystavenia.

4. Prenajímatel bude uhrádzat za predmet nájmu dail z nehnqtelností v zmysle zákona C. ,
58212004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku ,t!za komunálne odpady a drobné ·-::::::~<~5
. '-.
stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Výška dane z nehnutelnosti je zahrnutá do
ceny nájmu.
5. Prenajímatel si vyhradzuje právo jednostranného zvýšenia nájomného formou písomného
oznámenia o zvýšení nájomného za predmet nájmu v závislosti od úrovne inflácie jedenkrát
rocne. Nájonmé platné k 31.12. bežného roka sa zvýši o mieru inflácie oficiálne vyhlásenú
Štatistickým úradom SR a to od 1.1. nasledujúceho roka.
Zvýšené nájomné bude nájomcovi písomne oznámené a následne dofakturované najneskôr do
60 dní odo di1a dorucenia oznámenia o výške inflácie prenajímatelovi od Štatistického úradu
SR. Faktúra bude splatná do 14 dní odo dila jej vystavenia.
6. Ak nájomca o viac ako 30 dní mešká s platením nájonmého, považuje sa to za závažné
porušenie tejto zmluvy, v dôsledku coho má prenajímatel právo ukoncit tento nájomný vztah
výpovedou v zmysle Cl. V ods. 1 písm. b2) tejto zmluvy.
7. Ak zistí prenajímatel

porušenie dohodnutých ustanovení tejto zmluvy, alebo povinností ..
uložených nájomcovi všeobecne záväznými právnymi predpismi a ktoré nájomca neodstráni ..
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v dohodnutej lehote ani po predchádzajúcom
písomnom upozornení prenajímatela, je··
nájomca povinný zaplatit prenajímatelovi zmluvnú pokutu vo výške:
a) 10% z rocného nájmu, ak v danom prípade došlo k porušeniu povinnosti nájomcu, ktoré má.
podla tejto zmluvy povahu menej závažného porušenia tejto zmluvy,
b) 20% z rocného nájmll, ak v danom prípade došlo k porušeniu povinnosti nájomcu, ktOré m~
podla tejto zmluvy povahu závažného porušenia tejto zmluvy,
Zmluvnú pokutu je možné uložit opakovane, ak nebude závadný stav odstránený v urcenej
lehote, alebo ak sa budú závady opakovat. Týmto nie je dotknuté právo prenajímatela na
náhradu škody, ktorá mu vznikne v dôsledku porušenia týchto povinností.
8. Nájomca sa zaväzuje v case trvania nájomného vztahu písomne oznámit prenajírriátel'ovi
dátum zmien v registrácii za platitela dane z pridanej hodnoty a to bezodkladne (najneskôr do
5 dní) po tomto dátume. V prípade, že nájomca neoznámi zmeny v registrácii bezodklá~rie po
tomto dátume a danový úrad vyrubí prenajímatelovi pokutu, nájomca sa zaväzuje iaplatit
prenajímatelovi túto vyrubenú pokutu vrátane dodatocne vyrubenej dane na základe fflktúry.
Splatnost faktúry je 14 dní odo dna jej vystavenia.
. ;

Cl. V
Ukoncenie náj~u
1. Nájomný vztah zanikne:
a) vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán
bl) písomnou výpovedou bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je trojmesacná a zacma
plynút prvým dnom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dorucení písomnej výpovede.
b2) písomnou výpovedou
z dôvodu závažného porušenia povinností
vyplývajúcich
z nájomného vztahu. Závažné porušenie povinností je také porušenie, ktoré je v tejto zmluve ... "•.
výslovne oznacené ako závažné porušenie. Výpovedná lehota je v tomto prípade·
jednomesacná a zacína plynút prvým dnom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dorucení·
písomnej výpovede.
,!
cl) okamžitým ukoncením tejto zmluvy a to dnom kedy nadobudne právoplatnost
rozhodnutie ministerstva financií o zavedení nútenej správy v zmysle § 19 ods.9 zákona
c.583/2004 Z.z. o rozpoctových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
c2) kedy máme uplynie jednorocná lehota na predloženie právoplatného stavebného povolenia
v zmysle Cl. II ods. 3 písm. c) tejto zmluvy.
c3) okamžitým ukoncením tejto zmluvy a to dnom kedy nastanú úcinky odpredaja predmetu
nájmu v zmysle § 28 ods.3 zákona C. 162/1995 Z. z. o katastri nehnutelností a o zápise
vlastníckych a iných práv k nehnutelnostiam v znení neskorších predpisov,
d) odstúpením od zmluvy, ak to umožnuje zákon alebo sa na tom strany písomne dohodli
2. Výpoved'

v zmysle Cl. V ods. 1 písm. b 1) a b2) tejto zmluvy musí byt vyhotovená
v písomnej fonne. Výpovedi môže predchádzat
písomné upozornenie
prenajímatela
nájomcovi o porušení zmluvných podmienok okrem výpovede danej bez uvedenia dôvodu.
5

Cl. VI
Dorucovanie
l Zmluvné strany sá dohodli, že písomnosti zo strany nájomcu alebo prei1ajímatela· budú
dorucované na adresy prenajímatela alebo nájomcu uvedené ako adresy pre dorucovanie
písomností uvedené v záhlaví tejto nájomnej zmluvy.
2. V prípade písomností dorucovaných prostredníctvom pošty na adresu uvedenú ako adresa
pre dorucovanie písomností v tejto zmluve ako doporucené listové zásielky alebo zásielky
s dorucenkou sa tieto písomnosti považujú za dorucené nájomcovi aj ked:
a) nájomca odoprel prijatie zásielky; zásielka sa považuje za dorucenú dnom odinietnutia
prijatia zásielky,
b) zásielka bola na pošte uložená a nájomca ju neprevzal do troch dní od uloženia;, posledný
den tejto lehoty sa považuje za dei1 dorucenia, i ked' sa nájomca o uložení nedozved~l,;
c) bola zásielka vrátená prenajímatelovi ako nedorucitelná najmä preto, že neboló možné
nájomcu na adrese uvedenej v tejto zmluve ani na adrese jeho sídla uvedenej v obchodnom
, registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaný, zistit a jeho iná adresa nie je
prenajímatelovi známa, a teda nie je možné písomnost dorucit; písom.nost sa považuje po
troch di10ch od vrátenia nedorucenej zásielky za dorucenú, a to aj vtedy, ak sa nájomca o tom
nedozvie.
3. Písomnosti sa dorucujú zamestnancom oprávnenYm ich za nájomcu alebo prenajímatela
prijímat. Ak takýchto zamestnancov niet, dorucuje sa písomnost, ktorá je urcená do vlastných·
rúk prenajímatela, tomu, kto je oprávnený za prenajímatela konat. Písomnost, ktorá je urcená
do vlastných rúk nájomcu, sa dorucuje osobe, ktorá je oprávnená za nájomcu konat a ostatné
písomnosti urcené nájomcovi, ktorémukolvek jeho zamestnancovi, ktorý písomnosti prijme.

Cl. VII
Prava a povinnosti zmluvných strán
.! .!

l. Nájomca je povinný zdržat sa na predmete nájmu akejkolvek
ohrozujúcej železnicnú prevádzku .

cinnosti obmedzujúcej,

ci

2. Nájomca je povinný zabezpecit,
aby uskutocnovaním a uZlVaním stavby na predmete
nájmu, údržbou, opravami, prípadne rekonštrukcnými prácami na nej realizovanými, neboli
dotknuté stavby, zariadenia a ostatný majetok prenajímatela takým spôsobom, ktorý by:
a) narušil ich stabilitu,
b) narušil riadnu prevádzku železnicných zariadení, jej bezpecnost alebo
plynulost,
c) znemožnil alebo podstatne stažil ich údržbu alebo opravu,
d) znehodnotil ich alebo trvale poškodil,
e) bol v rozpore
so všeobecne
platnými
právnymi
predpismi,
technickými normami alebo železnicnými predpismi.
Porušenie týchto povinností sa považuje za závažné porušenie tejto zmluvy, v dôsledku coho
má prenajímatel právo ukoncit tento nájomný vztah výpoved'ou v zmysle Cl. V. ods. l písm.
b2) tejto zmluvy.
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3. Nájomca je povinný uhradit prenajímatelovi preukázatelnú škodu, ktorá mu vznikne,',
v prípade nedodržania podmienok v tejto zmluve, ako aj porušením právnych predpisov,
technických noriem, železnicných predpisov, príp. prerušením, alebo obmedzením železnicnej
prevádzky.
4. V prípade porušenia podmienok tejto zmluvy je nájomca povinný na vlastné náklady
bezodkladne zabezpecit:
a) odstránenie dôsledkov neoprávneného konania nájomcu resp. tretích osôb,
b) v prípade poškodenia železnicných zariadení, stavieb alebo pozemkov ich
uvedenie do pôvodného stavu, v akom boli pred poškodením.
5. Prenajímatel' sa s nájomcom dohodol na základe § 6 odsek 2 zákona c. 314/200'1' Z.z.
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, že nájomca je povinný zabe~p,ecit
na predmete nájmu všetky úlohy ochrany pred požiarmi podl'a ustanovení tohto zákona.
Nájomca sa zároven zaväzuje dodržiavat aj ostatné povinnosti, ktoré mu v súvislosti s
užívaním predmetu nájmu vyplývajú z platných právnych predpisov, najmä zákb;na c.
.??412004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR o priestupkoch v znení neskorších predpisov
, '(yodný zákon), zákona c. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
, v znení neskorších predpisov a zákona c. 17/1992 Zb. o životnom prostredi v znení neskorších
predpisov. V prípade porušenia uvedených povinností zodpovedá nájomca prenajímafel'ovi za
všetky škody, ktoré prenajímatelovi dôsledkom porušenia povinností nájomcom vznikli, resp.
sankcie, ktoré boli prenajímatel'ovi uložené.
6. Akékolvek stavebné úpravy na predmete nájmu nad rámec stavebných úprav v zmysle Cl.
L ods. 4 tejto zmluvy môže nájomca vykonat len s predchádzajúcim písomným súhlasom
prenajímatel'a a na základe platného stavebného povolenia ( rozhodnutia ÚRŽD) alebo
akéhokol'vek iného oprávnenia potrebného na ich vykonanie, pricom je povinný postupovat
podl'a zákona c.5011976 Zb. ? územnom plánovaní a stavebnom p01iadku v znení neskorších
predpisov, zákona c.513/2009 Z.z. o dráhach v znení neskorších predpisov.
Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie tejto zmluvy, v dôsledku coho,
má prenajímatel právo ukoncit tento nájomný vztah výpovedou v zmysle Cl. V ods. 1 písm.
b2) tejto zmluvy. V prípade, že nepovolenou stavebnou cinnosto\l, alebo inou nepovolenou
cinnostou vykonávanou na predmete nájmu zo strany nájomcu vzniknú prenajímatelovi
akékolvek záväzky (napr. sankcie a pod), nájomca sa zaväzuje tieto záväzky vyrovnat
v plnom rozsahu.
7. Nájomca sa zaväzuje, že bežnú údržbu predmetu nájmu zabezpecí na vlastné náklady.
8.. Nájomca nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímatela
prenechat predmet nájmu podla tejto zmluvy alebo akúkolvek jeho cast inému do užívania
alebo do podnájmu. Bez písomného súhlasu prenajímatela nesmie nájomca umožnit užívanie
alebo prevádzkovanie predmetu nájmu inej osobe ani na základe zmluvy o združení prípadne
inej zmluvy o spolocnom podnikaní. Porušenie tejto POVilIDOStisa považuje za závažné
porušenie tejto zmluvy, v dôsledku coho má prenajímatel právo ukoncit tento nájomný vztah
výpoved'ou v zmysle Cl. V ods. 1 písm. b2) tejto zmluvy.
-""'

9. Nájomca je povinný ihned písomne ohlásit prenajímatelovi každú zmenu adresy a iných
údajov, ktoré sa viažu k údajom nájomcu, uvedeným v tejto nájomnej zmluve, najneskôr však
do 7 kalendámych dní po nej. V prípade takéhoto oznámenia sa dorucuje písomnost na
7

novooznámenú adresu. Porušenie tejto povinnosti nájomcu písomne ohlásit. každÚzmemi
adresy a iných údajov, ktoré sa viažu k údajom nájomcu, uvedeným v tejto nájomnej zwluve,
sa považuje za závažné porušenie tejto zmluvy, v dôsledku coho má prenajímatel' .právo
ukoncit tento nájomný vztah výpoved'ou v zmysle Cl. V. ods.l písm. b2) tejto zmluvy~
10. Nájomca jepovilmý umožnit vstup zamestnancom prenajímatela Iia predmet nájmu za
úcelom vykonania kontroly jeho stavu a spôsobu jeho využívania. NájOlllca sa súcasne
zaväzuje, že v case minimálne 3 mesiacov pred ukoncením platnosti a úcinnosti tejto zmluvy
umožní po predchádzajúcom písomnom oznámení zamestnancom prenajímatela a záujemcom
o odkúpenie resp. o iné využitie predmetu nájmu vstup na prenajatý pozemok za úcelOJJ1
vykonania obhliadky predmetu nájmu. Súcasne sa nájomca v tomto období zaväzuje
prenajímatelovi umožnit umiestnenie oznamu na prenajatom pozemku, pr9~tredníctvom
ktorého bude prenajímatel ponúkat tretím osobám predmet nájmu na odpredaj' resp. na iné
využitie (napr. nájom). Porušenie týchto povinností sa považuje za závažné porušenie tejto
zmluvy v dôsledku coho má prenajímatel právo ukoncit tento nájomný VZtFlh výpovedou
v zmysle Cl. V ods.l písm. b2) tejto zmluvy.
. ,
11. Nájomca nemá voci prenajímatelovi nárok na náhradu škody, vzniknutej na jeho zariadení
požiarom, krádežou, živelnou udalostou alebo prevádzkovo u cÍ1mostou prenajímatela. Ak
z cinnosti nájomcu dôjde k ekologickému zataženiu, zodpovednost
a sankcie uložené
príslušnými orgánmi znáša sám.
12. Odvoz odpadu z predmetu nájmu si nájomca zabezpecí na vlastné náklady.· ..
Zhromažd'ovanie a uskladnovanie
odpadu na železnicnom pozemku nie je prípu~tné.
V prípade, ak pocas trvania nájomného vztahu vznikne na predmete nájmu skládka odpadu je
nájomca povinn)' na základe výzvy zo strany prenajímatela odstránit predmetnú skládku na
vlastné náklady.

-t:f{'
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13. Nájomca je povinný umožnit vstup na predmet nájmu oprávneným
prenajímatela za úcelom opráv a odstranovania porúch na podzemných
vedeniach, resp. zariadeniach umiestnených na prenajímanom pozemku.

~·r·
zamestnancon~:~i;~;:·.

a nadzenÚ1ý~~.~i.~}.,.
: -~~:i~>t:-.
.
·0

14. Nájomca môže na predmete nájmu umiestnit svoje oznacenie podla úcelu dohodnutého
v zmluve, maximálne na dvoch paneloch o rozmere 2 m2 každý. Dalšia reklama bude
predmetom samostatnej zmluvy.

Cl. VIII
Záverecné ustanovenia

1. Vztahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia
ustanoveniami Obcianskeho zákonníka v platnom znení a dalšími všeobecne záväznými
právnymi predpismi.
2. Práva a povinnosti prenajímatela vykonávajú jednotlivé organizacné zložky prenajímatela
v zmysle platného organizacného poriadku prenajímatela.
'3. Táto zmluva je uzavretá slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných
podmienok, bola pred podpisom precítaná a na znak súhlasu zmluvnými stranami podpísaná .•
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4. Akékolvek zmeny obsahu zmluvy, mozu byt vykonané iba fonnou písomného
ocíslovaného dodatku podpísaného
oboma zmluvnými
stranami, okrem oznámenia"
prenajímatel'a o zvýšení nájmu v zmysle Cl. IV ods. 5 tejto zmluvy -a dalších zmien;ktoré táto
zmluva plipúšta.
..
5. Táto zmluva je vyhotovená v 6 exemplároch, z toho 1 obdrží nájomca a 5 prenajímatel'.

Prenajímatel:

Nájomca:
:~.~:!,'

V Bratislave, di1a

-

.

'.,

V Sládkovicove,

dna .05:..9.2.. ') O~1

; ;

.

.....................
Wknq.
Mesto Sládkovicovo

Ing. Vl imír Lupták
Generalny riaditel' ŽSR

primátor
iN (:-.,
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