
Nájomná zmluva (zmluva o prenájme)
(uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka)

Prenajímateľ: Obec Beladice, sídlo: Gaštanová 167, 951 75 Beladice,

(d‘alej len ako „prenajín‘atcl“~

Ná~omca: NEUROILL“ s.r.o., sídlo: ČuČoriedková 4, 821 07 Bratislava, IČO: 46 519 041,
v zastúpení konateľa MUDr. Lucia IIléšová, bydhsko: ČuČoriedková 4, 821 07 Bratislava,

~d‘alcj len ako „nájomca“)
(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany‘

Článok I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je prenájom časti nasledovnej nehnuteFnosti:
parcela registra „C“ Č. 1383/3, výmera 314 rn2, druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie,
katastrálne územie Pustý Chotár, vedcncj v LV Č. 294 vedenej na Katastrálnom úrade v Zlatých
Moravciach — Správa katastra Zlaté Moravce, časť nehnutcľnosti určená na prenájon‘ je
zadefinované ‚r projcktovej dokumentácii „Rozšírenie verejného vodovodu“, ktorá je riadnou
prílohou tejto zlnlu‘)

d‘alej len „predmet nájmu“ alebo „nehnutcľnost“)

Článok II.
Učel nájmu

1. Prenajimateľ prenecháva predmet prenájrnu deflnovaný v Čl. I. tejto zmluv“ nájomco‘ i za
podmienok dohodnut‘ ch v tejto zmlu‘ e. Predmet prená jmu sa prenajíma za úče]om: vybudovanie
inžinierskych sjetí a to „Rozšírenie vodovodu“ a osadenie „Vodomemej šachty“.

2. Nájomca me je oprávnený prenechať nehnuteľnost‘ do podnájmu tretej osobe, ibaže b‘ s t‘ m
prenajírnateľ vyslovil písornný súhlas.

Článok III.
Doba nájmu

Táro nájomná zmluva sa unt‘ ara na dobu určitú.
Začiatok nájmu: 01.11.2018
Koniec nájmu: 31.12.2022

Článok IV.
Stav predxnetu nájmu, jeho vybavenie a zariadenie

1. Prenajimatel‘ prenecháva nájomcovi nehnuteľnosť do nájmu v stave spósobilom na riadne
užívanie.

2. Rozsah vvbavenia a zariadenia predmeni nájmu je podrobne špecifikovaný ‘ článku I. tejro
nájomnej zmluv‘.

3. Nájomca vyhlasuje, že so stavom predmeru nájmu sa oboznámii ‘oprcd, na základe podrohne



vvkonane; obbliadhy a lato‘ cii ‘,‘hlasuje, že predmet prenájmu považuje za spósobi]ý na nadne
užívanie, ktoré je predmetom tejto zmluv“.

Článok V.
Výška nájomného za užívanie predmetu nájmu

I. Nájomné sa stanovuje dohodou zmluvných strán vo výške 1 ~ ročne (d‘alej Len „Nájomné“).

2. Nájomné je splatné vždy k 1. dňu kalendárneho roka, ktorý predchádza roku za ktorý sa plad.
Nájoniné bude nájomca platit‘ prcnajímatel‘o‘-i na toto číslo účtu:

3. Zmluvné strany sa dohodli na zmluvncj pokute vo výške 0,05 °o denne z dlžnej sumy, ktorú je
nájomca povinný zaplatit‘ v prípade omeškania s platením Nájomného začatý deň omeškania; nárok
na náhradu škody a nárok na zákonný úrok z omcškania resp. poplatok z omcškania tÝmto nic sú
dotknuté.

4. 1 častnici sa dohodli, že výška Nájomného sa bude automatick3 pnspósobovať vývoju mflácie,
a to tak, že prenajimateľ je za tn‘anie nájmu vždy k I .jaunáru príslušného roka, počhajúc rokom,
kton‘ jev 1 ‘3ssí aku ruk u2atvoreaia zinluvy u preliajine, u~tHvtle! ý jediiusini.uie zvýšit‘ iiú1uiiiiié

o ročnú micru mflácie na základe údajov Slovenského štaúsúckého úradu.

Článok VI.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Prenajimateľ je povinný odovzdať nájomcovi predmet nájmu v stave spósobilom na nadne
uživame a zabezpečit‘ nájomcovi phý a nerušený výkon práv spojených s uživaním predmetu
nájmu

2. Nájomca je ~O‘ Inn‘ odstránit‘ závady a poškodcnia, ktoré spósobii. Ak sa tak nestane, má
prenajimateľ právo po predchádzajúcom upozorneni nájomcu závady a poškodenia odstránit‘ a
požadovat‘ od nájomcu náhradu.

6. Nájomca nesmie vykonávať stavebné úpravy ani inú podstatnú zmenu v alebo na predmete
nájmu bez súhlasu prenají.mateľa, a to ani na svoje náklad‘. Prenajímatel‘ je oprávnený ‘wkonávať
stavebné úpravy na alebo v predmete nájmu a mé podstatné zmcny predmetu nájmu iba so
súhlasom nájomcu. Tento súhlas možno odopriet‘ ten z vážnych dóvodov. Ak prenajíniatel‘
‘-vkonáva také úpravy na príkaz prislušného orgánu štátnej správy, je nájomca povinný leh
vvkonanie umožnit‘; hak zodpovedá za škodu, ktorá nesplnenim tejto povinnosti vznikla.

7. Nájomca sa zaväzuje, že:
a) nedá do užívania predmet nájmu bez písomného súhlasu prenajímatel‘a
b) nebude rušit‘ v užívaní nad micru primeranú pomerum užívatel‘u“ susedných nehnuteľnosti,
najmä blukom, pachom, vibráciami, odpadmi a podobne,
c) Po predchádzajúcom ohlasem mmimalne 2 dni “oprcd) umožní vstup prenajímatel‘a do resp.
na predmet nájmu za účelom prekontrolovania sta‘-u, zariadenia a dodržiavania zmluvných
podnienok.



Článok WI.
Skončenie nájmu

1. Táto nájomná zniluva sa může skončit‘:
a) písomnou dohodou uzavretou medzi Zmlu\ nÝmi stranami
b) písemnou výpoveďou,
c) uplynutím doby, na ktorú bol dojednaný

2. Nájomca může prenajímatel‘ovi písomne vypo‘-edat‘ nájom v zmysle predpisov platných v
Slovenskej republike. Výpovedná doba je trojmesačná a začína plynúť dňom nasledujúcim Po dni,

ktorom bola druhej zmluvne strane doručená výpoveď. Za doruěenú sa v“poveď považuje aj v
prípade neprevzatía zásielkv a to okarnihom uloženia zňsielky na pošte, aj keS sa adresát o výpovedi
ncdoz‘ je.

3. Nájomca bene na vedomie, že v pripade, ak nájomca predmet nájmu Po skončeni nájmu neopustí
nevyprace má prenajimate? nárok na náhradu za uživaníe nehnuteľnosd nájomcom vo ‘~ýške

původne dojednaneho nájomného, vrátane nároku na zmluvnú pokutu vo výške 20 0Q z původne
dc jednaného ná omného a to n každ~ čo i len nčafl mesiac užívania nebnutel‘nosti po skončení
najmu.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnost‘ a účinnost‘ dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

2. Táto ztnluva je vyhotovená v dvoch rovnopisocb, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jeden
rovnopis tejto zmluv)‘.

3. Túto zmlu“u možno meniť alebo doplňat‘ iba písomn~mi očíslovanými dodarkami podpísanými
oboma zinluvnými stranami. Zinluvné strany prehlasujú, že adresa, ktorá je uvedená na tejto
zmluve pri ich mene je ich adresou, na ktorej sa zdržujú a preberajú zásielky. \T prípade, ak b‘ sa
vrátila zásielka z tejto adresy ako nedoručená, považuje sa okamibom uloženia na pošte za
doručenú.

4. \‘zťahy medzi zmlu‘ n(ms stranami, ktoré nie sú upravené touto zntluvou sa nadia najma
Občianskym zákonnikom a ostatnymi všeobecne záviiznými právnyrni predpismi

5. Zmluvné strany vyhlasuju, že jednotlivým ustanoveniam tejto zmluv‘ rozumejú, že zmluva bola
uzavretá slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, a rue v uesni a za nápadne nevýhodn~ch
podmienok a žiadne jej ustano‘ eon nepo‘ ažujú za rozporné s dobrými mravmi.

OBEC BELAD
\ Reladiciach dňa 21.12.2021 Obecný ůra.

‘ Oaštanová I
951 75 LAD

ičo: tO O 7.
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