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Nájomná zmluva č. 8327 07050.4.2008
o nájme pozemkov,) uzavretá podl'a s 663 a nasl. zákona č. 40l|964 Zb.
občianskeho zákonníka v znení neskoršíchpredpisov
(d'alej len,,zmluva"),
medzi týmito zmluvnými stranami:

1) Prenajímatel'

obchodné meno:

Sídlo:
Právna forma:
Registrácia:
IČo:
DIČ:
IČopu:

Štatutámy orgán:
odštepný závod:

Želreznice Slovenskej repub|iky,

Bratislava

v skrátenej forme,'ŽSR..
Klemensova 8 , 813 ó1 Bratislava
Iná právnická osoba
obchodný register okresného súdu Bratislava I
oddiel Po. vloŽka ě' 3I2lB
31 3ó4 501
2O2O48OI2I

IK202048OI21

Ing. Dalibor Ze|ený, generálny riaditef

ŽSR

Že|eznice Slovenskej republiky - Stredisko hospodárenia
s majetkom Bratislava, Holekova 6, 811 04 Bratislava
(ďalej len,,SHM.. )

osoba splnomocnená
na podpis zmluvy:
Ing. Juraj Homoťa, riaditeť SHM
Bankové spojenie:
Tatra banka' a.s.' HodŽovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Čísloúčtu:
2621828926/1100
Adresa
pre doručovanie písomností: ŽsR Regionálne pracovisko Ži|ina;i.!.mája 34, 010 60 Ži|ina
Udaje k DPH:
prenajímateť je platiteť DPH
(ďalej len,'prenajímateť..)

2) Nájomca:
obchodné meno:

Sídlo:
forma:
Registrácia:
Právna

IČo:
DIČ:
tČopu:
Štatutárny

orgán:

a
Technická obnova a ochrana že|eznic, a.s. (TooŽ)
Sad SNP 667l|0.010 01 Ži|ina
akciová spoloěnosť
registrované v obchodnom registri okresného v súdu Ži|ina,
oddiel: Sa, vloŽka ěis|o: 10611lL
43 861 l05
sK2O225O28t2
2O225O28I2
Ing. Stanislav Bořuta _ predseda predstavenstva

Bankové spojenie:
ČSoB, a's.
Čísloúčtu:
2566271317500
Adresa
pre doručovanie písomností:Sad SNP 667110, 0l0 01 Ž1|ina
Úaaie k DPH:
nájomca je platitel'DPH
(ďalej len,,nájomca..)

Čt.r
Predmet a účelnájmu
1.Prenajímateťjesprávcommajet$štátuatopozemkupar9.č.667211,.druhpozemku
sa vk.ú.
óc"ltwq 'l*"'" 161079 m2, nachádzajúcom
zastavané plochy a.nádvoria,
299.
lipi"".ti, ůin,tas, ktoý je zapísaný na EL č'
druh
nájomco:: čTťpozemku parc.č. 667211,
užívania
do
prenecháva
2. Prenajímatel:
sa v k.ú. Liptovský
a nádvoria, o .,yÁ.," z82 fi}, nichádzajici
,u,tuuu,'e-p1o"r,y
pozemku
.t,,tituas
(ďalej len,'predmet nájmu..)
je 282 m2.
Celková výmera pi"a."to nájmu
v prílohe č.
je
,lt"ačnéhoplánu vlečky, uvedená
,'ňtv
,,iopii
j.
,ut.".t".,ý
Predmet nájmu
jej neoddeliteťnú súčasť.
1 tejto zmluvy a tvorí

v súlade
za predmet nájmu dohodnuté nájomné
prenajímatel]ovi
sazav.ánu1eplatiť
3. Nájomca
s č1. IV tejto zmluvy.

4.Nájomcajeoprávnenýpredme!nájmuuŽívaťvýlučnepodprevádzkuvleěkyodboěujúcej
26 v Že|ezničnej
Ž\Iir,a," toruj" ě. 5c výhybkou č.
v km 257,8 ]6 zo Že.eznčnejtrate rosice stanici Liptovský Mikuláš.
ěinnosť uvedenú
5. Nájomca je oprávnený lykonávať
č' 1334l2008lP .
po,,oi""iu ,'u p,",,aa,tovanie dráhy ev.

v Čt' t ods. 4 tejto zmlur,y v zmysle

Čt. rr

Doba nájmu
neurčitúza
nájmu do uŽívania nájomcovi na dobu
1. Prenajímatell prenecháva predmet
podmienok.
dodrŽatiadohodnutých zmluvných
2.Tátozmluvanadobúdaplatnosťaúěinnosťdňomjejpodpisuoprávnenyrnizástupcami
oboch zmluvných strán.

CI. ilI
Prevzatie a odovzdanie predmetu nájmu
nájomnej
predmet nájmu pri podpise preďchádzajúcej
1' Prenajímateťodovzdal nájomcovi
zmluvy.
ku dňu ukončenia nájmu je
nedohodli
písomne
nájomcom
s
prenajímateť
2. Pokiať sa
'inak,
ho odovzdať
nájmu uvoťniť, vypratať a protokoláme
opotrebenie' resp.
m ho prevzaI, s prihliadnutím na obvyklé
predmetu
dohodf ,*rí,,nj,"r' strán. Protokol o odovzdaní
časťouspisu č. 97912008 SHM.

odovzdania predmetu nájmu

Leho stal,u predmetu nájmu od
obvyklého opotrebenia' je
tu nájmu |renajímateťovi nad rámec

Za nadmemé opotrebenie
renajímateťovi spósobenú škodu
lu. ktorá týmto vznikla.

(
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CI. IV
Nájomné a platobné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli, že za prenájom pozemkovej plochy uhradí nájomca v zmysle
Sadzobníka vlečkoých poplatkov TR 62, schváleného výmerom GR prenajímatefa pod č.
90112005 - o 420 dňa 05.05.2005 _ dohodnutú cenu 12.-S1ďm"lrok.

I2,- SWroWm2 pozemku, t.j. 3.384,- Sk/rok
Celkové ročnénájomné za predmet nájmu je 3.384' . Sk
(slovom: tritisíctristoosemdesiatštyri slovenských korun).
Dohodnuté nájomné je uvedené jebez DPH. DPH bude fakturovaná podfa platných právnych
predpisov.

U

2. Nájomné je nájomca povinný ultrádzat, prenajímateťovi vopred ročne vo ýške 3.384'- Sk
na základe faktúry vystavenej prenajímateťom. Faktúra bude vystavená prenajimateťom vždy
do 20. dňa prvého mesiaca príslušnéhokalendárneho roka. Splatnost' faktúry je 14 dní odo
dňa jej vystavenia.

3. Prvá fakturácia nájomného za obdobie odo dňa účinnostitejto zmlulry do prvého dňa
zaěatia zmluvne dohodnutého pravidelného fakturačného obdobia bude vykonaná najneskór
do 10 dní od posledného dňa obdobia, na ktoré sa platba vzt'ahuje. Splatnost' faktúry je Í4 dni
odo dňa jej lystavenia.

4. Prenajímatef bude lhrádzať za predmet nájmu daň z nehnutefností v zmysle zákona č.
58212004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v zneni neskorších predpisov. Výška dane z nehnuteťnosti je zahrnutá do
ceny nájmu.

5. Prenajímatel' si vyhradzuje právo jednostranného zýšenia nájomného formou písomného
oznámenia o zýšenínájomného za predmet nájmu v závislosti od úrovne inflácie jedenkrát
ročne. Nájomné platné k31.12. beŽného roka sa zýši o mieru inflácie oficiálne r,yhlásenú
Štatisticki'rn úradom SR a to od 1.1. nasledujúceho roka.
Zvýšenénájomné bude nájomcovi písomne oznámené a následne dofakturované najneskór do
60 dní odo dňa doručenia oznámenia o výške inflácie prenajímatefovi od Štatistickéhoúradu
SR. Faktura bude splatná do 14 dní odo dňa jej .vrystavenia.

6. Ak nájomca o viac ako 30 dní mešká s platením nájomného, povaŽuje sa to za závažné
porušenie tejto zmlur,y' v dÓsledku čoho má prenajímatel'právo ukončiťtento nájomný vzťah
výpoveďou v zmysle Čl. v ods.l písm. b2) tejto zmluvy.

7' Ak zistí prenajímateťporušenie dohodnuýh ustanovení tejto zmluvy, alebo povinností

uloŽených nájomcovi všeobecne záváznými právnymi predpismi a ktoré nájomca neodstráni
v dohodnutej lehote ani po predchádzajúcom písomnom upozornení prenajímate|a, je
nájomca povinný zap|atiť prenajímatefovi zmluvnú pokutu vo ýške:
a) IO% z ročnéhonájmu, ak v danom prípade došlo k porušeniu povinnosti nájomcu, ktoré má
podťa tejto zmluvy povahu menej závažnéhoporušenia tejto zmluvy,

L

b) 20% z ročnéhonájmu, ak v danom prípade došlo k porušeniu povinnosti nájomcu, ktoré má
podlia tejto zmlur,y povahu závažnéhoporušenia tejto zmluvy'

Zmluvnú pokutu je možnéuloŽiť opakovane, ak nebude závadný stav odstránený v určenej
lehote, alebo ak sa budú závady opakovat'. Týmto nie je dotknuté právo prenajímatefa na
náhradu škody, ktorá mu vznikne v dósledku porušenia týchto povinností.
8. Nájomca sa zavázuje v ěase trvania nájomného vzťahll písomne oznámiť prenajímateťovi
dátum zmien v registráci i za p|atiteťa dane z pidanej hodnoty a to bezodkladne (najneskÓr do
5 dní) po tomto dátume. V prípade, že nájomca neoznámi Zmeny v registrácii bezodkladne po
tomto dátume a daňoý úrad vyrrrbí prenajímatel'ovi pokutu, nájomca sa zavázuje zap|atiť
prenajímateťovi tuto vyrubenú pokutu vrátane dodatočne vynrbenej dane na zák|ade faktúry.

Splatnosť faktúry je 14 dni odo dňa jej vystavenia.

cl.

v

Ukončenie nájmu
Nájomný vzt,ah zanikne:
a) vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán
b1) písomnou výpoveďou bez udania dóvodu. Výpovedná lehota je trojmesačná azačina
plynúť prrným dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručenípísomnej výpovede.
b2) písomnou výpoveďou z dóvodu závažného porušenia povinností vyplývajúcich
znájomného vzťahu. Závažnéporušenie povinností je také porušenie, ktoré je v tejto zmluve
výs|ovne označenéako závaŽné porušenie' Výpovedná lehota je v tomto prípade
jednomesačná a zaěína plynúťprwým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení
písomnej výpovede.
cl) okamžityrn ukončenímtejto zmluvy a to dňom kedy v zmysle $ 23 ods. I zákona č.
7l2OO5 Z. z. o konkurze a reštrukturalizác1i ao Zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni
neskorších predpisov nastanú účinkyvyhlásenia konkurzu na majetok nájomcu v úpadku'
c2) okamžitým ukončenímtejto zmluvy a to dňom kedy nájomca vstúpi v zmysle $ 70 ods. 2
zákonač.5|3lI99I Zb. obcbodného zákonfika do likvidácie,
c3) okamŽityrn ukončenímtejto zmluvy a to dňom kedy nastanú účinkyodpredaja predmetu
nájmu v zmysle $ 28 ods.3 zákona ě. 16211995 Z. z. o katastri nehnuteťností a o záplse
vlastníckych a iných práv k nehnuteťnostiam v znení neskorších predpisov,
c4) okamžitým ukončenímtejto zmluvy a to dňom kedy nájomca stratí oprávnenie alebo
spÓsobilosť na samostatné prevádzkovanie podnikateťskej činnosti, na ktoru má predmet
nájmu prenajatý v zmysle Č1. I ods.4 tejto zmluvy.
d) odstúpenímod zmllvy, ak to umožňuje zákon alebo sa na tom strany písomne dohodli

u

1.

2. Nájomca sa zav.ázuje, že vznik skutočnostíuvedených vČt. vods. 1 písm. cI) až c4)

bezodkladne (najneskÓr do 5 dní) písomne oznámiť prenajímateťovi, v opačnom prípade bude
nájomca povinný platiť nájomné podfa tejto zmluly až do dňa doručenia predmetného
písomného oznámenia prenajímatefovi.

3. Výpoveď v zmysle Čt. v ods. 1 písm. b1) a b2) tejto zmluvy musí by' rryhotovená
v písomnej forme. Vypovedi mÓže predchádzat' písomnéupozornenie prenajímatefa
nájomcovi o porušení zmluvných podmienok okrem výpovede danej bez uvedenia dóvodu.

(
\

CI.

VI

Doručovanie
1. Zm|uvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach doručovania písomností

upravených v tomto článku zmluvy.

2. Zm|uvné strany sa dohodli, Že písomnosti zo strany nájomcu alebo prenajímatel'a budú
doručovanéna adresy prenajímatefa alebo nájomcu uvedené ako adresy pre doručovanie
písomnostíuvedené v záhlavi tejto nájomnej zmluvy.
3. V prípade písomností doruěovaných prostredníctvom pošty na adresu uvedenú ako adresa
pre doruěovanie písomnostív tejto zm|uve ako doporučenélistové zásie|ky alebo zásielky
s doručenkou sa tieto písomnosti povazujú za doručené nájomcovi aj keď:
a) nájomca odoprel prijatie zásielky; zásie|ka sa povaŽuje za doručenúdňom odmietnutia
prijatia zásielky'
b) zásielka bola na pošte uloŽená a nájomca ju neprevza| do troch dní od uloŽenia; posledný
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, i keď sa nájomca o uloženínedozvedel,
c) bola zásielka vrátená prenajímateťovi ako nedoručiteťná najmá preto, že nebolo moŽné
nájomcu na adrese uvedenej v tejto zmluve ani na adrese jeho sídla uvedenej v obchodnom
registri alebo v inom registri, v ktorom je zapisaný, zistiť a jeho iná adresa nie je
prenajímatel'ovi známa, ateda nie je možnépísomnost' doručiť;písomnost' sa povaŽuje po
troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky za doručenú, a to aj vtedy, ak sa nájomca o tom
nedozvie.

4. Písomnosti sa doručujúzamestnancom oprávneným ich za právnické osoby prijímat'. Ak
takýchto zamestnancov niet, doručuje sa písomnosť,ktorá je urěená do vlastných rúk, tomu,
kto je oprávnený za právnickú osobu konat', ostatné písomnosti ktorémukoťvek jej
zamestnancovi, ktoý písomnosti prijme.

Ó. vrr

Práva a povinnosti zmluvných strán
1' Nájomca je povinný zdržaťsa na predmete nájmu akejkoťvek činnosti obmedzujúcej' či
ohrozuj úcej že|ezničnupr ev ádzku.
2. Nájomca bude uŽívaťpredmet nájmu riadnym a hospodiírnym spÓsobom' bude dodrŽiavat'
všeobecne platné predpisy, vzt'ahujúce sa na predmet nájmu. Nájomca smie uŽívaťpredmet
nájmu len na účely'uvedené v Cl. I ods. 4 tejto zmluvy.

3. Prenajímateť sa s nájomcom dohodol na zák|ade $ 6 odsek 2 zákona č. 31412007 Z.z.
o ochrane pred poŽiarmi v znení neskorších predpisov, že nájomca je povinný zabezpečiť
na predmete nájmu všetky úlohy ochrany pred poŽiarmi podfa ustanovení tohto zákona'
Nájomca sa zároveň zavázuje dodržiavat, aj ostatné povinnosti, ktoré mu V súvislosti s
uživanim predmefu nájmu v1plývajú z p|atných právnych predpisov, najmá zákona č.
36412004 Z'z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 37211990 Zb. o priesfupkoch v zneni
neskorších predpisov (vodný zákon), zákona ě. 2231200I Z.z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektoých zákonov v zneni neskoršíchpredpisov a zákona č. I7lI992 Zb. o
Životnom prostredí v zneni neskoršíchpredpisov' V prípade porušenia uvedených povinností

zodpovedá nájomca prenajímatefovi za všetky škody, ktoré prenajímateťovidósledkom
porušenia povinností nájomcom vznikli, resp. sankcie, ktoré boli prenajímatefovi uložené.

Akékoťvek stavebné úpraly na predmete nájmu mÓŽe nájomca vy'konať len
s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímateÍa a na základe platného stavebného

4,

póvolenia' alebo akéhokoťvekiného oprávnenia potrebného na ich vy'konanie. Porušenie tejto
povinnosti sa povaŽuje za závažnéporušenie tejto zmluvy, v dósledku čoho má prenajímateť
právo ukončit'tento nájomný vzťahvýpoveďou v zmysle Cl. V ods. 1 písm. b2) tejto zmluvy.
V prípade, že nepovolenou stavebnou činnost'ou alebo inou nepovolenou činnosťou
vytonávanou na predmete nájmu zo strany nájomcu vzniknú prenajímatefovi akékofvek
závázky (napr. sankcie a pod), nájomca sa zavďzuje tieto závázky vyrovnat' v plnom rozsahu.
5. Nájomca sazavďzuje, žebežnuúdrŽbupredmetu nájmu zabezpeěi na vlastné náklady.

ó. Nájomca nie je oprávnený bez predcháďzajúceho písomného súhlasu prenajímateťa

prenechať predmet nájmu podťa tejto zmluvy alebo akúkol'vek jeho časťinému do užívania
á1"bo do podnájmu. Bez súhlasu prenajímatel'a nesmie nájomca umožniť uŽívanie alebo
prevádzkovanie predmetu nájmu inej osobe ani na zák|ade zmluvy o zdruŽeni prípadne inej
imluvy o spoločnom podnikaní. Porušenie tejto povinnosti sa povaŽuje za závažné porušenie
tejto zmluly, v dósledku čoho má prenajímatef právo ukončiťtento nájomný vzťah
výpoveďou v zmysle Čt. v ods.l písm. b2) tejto zmluvy.

il

7. Nájomca je povinný ihneď písomne ohlásiť prenajímatefovi každúZmenu adresy a iných
údajov' ktoré sa viažuk údajom nájomcu, uvedenýn v tejto nájomnej zmluve, najneskór však
do 7 kalendárnych dní po nej' V prípade takéhoto oznámenia sa doručuje písomnosťna novo
oznámenú adresu. Porušenie tejto povinnosti nájomcu písomne ohlásiť kaŽdu Zmenu adresy

iných údajov, ktoré sa viažu k údajom nájomcu' uvedenyrn v tejto nájomnej zmluve' Sa
povaŽuje za závaŽné porušenie tejto zmluvy, v dÓsledku čoho má prenajímateť právo ukončit'
tento nájomtý vzťahvýpoveďou v zmysle Cl. V. ods.1 písm. b2) tejto zmluvy.
a

8. Nájomca je povinný umožniťvstup zamestnancom prenajímateťa na predmet nájmu za
účelomr,ykonania kontroly jeho star,'u a spÓsobu jeho vyuŽívania. Nájomca sa súčasne
zavázlje, Že v čase minimálne 3 mesiacov pred ukončenímplatnosti a účinnostitejto zmluvy
umoŽní po predchádzajúcom písomnom oznámení zamestnancom prenajímateťa a záujemcom
o odkúpenie resp. o iné využitie predmetu nájmu vstup na prenajatý pozemok za účelom
vykonania obhliadky predmetu nájmu. SúčasneSa nájomca v tomto období zavázlje
prenajímateťovi umoŽniť umiestnenie oznamu na prenajatom pozemku, prostredníctvom
ktorého bude prenajímatef ponúkaťtretím osobám predmet nájmu na odpredaj resp. na iné
vyrŽitie (napr. nájom). Porušenie týchto povinností sa povaŽuj e za závažnéporušenie tejto
zmluvy v dÓsledku čoho má prenajímatef právo ukončiťtento nájomný vzťah výpoveďou
v zmysle Čl. v ods.t písm. b2) tejto zmluly.

9. Nájomca nemá voěi prenajímatefovi nárok na náhradu škody, vzniknutej na jeho zanadeni

požiarom, krádežou, živelnou udalosťou alebo prevádzkovou činnosťouprenajímateťa. Ak
) ěinnosti nájomcu dÓjde k ekologickému zaťaženil, zodpovednosť a sankcie uloŽené
príslušnýni orgánmi znáša sám.

10. odvoz odpadu z predmetu nájmu si nájomca zabezpeěí na vlastné náklady.
Zhromažďovanie a uskladňovanie odpadu taželeznlěnom pozemku nie je prípustné.

(

11. Nájomca je povinný umoŽniť vstup na predmet nájmu oprávnenýn zamestnancom
prenajímateÍa za účelomopráv a odstraňovania poruch na podzemných a nadzemných
vedeni ach, resp. z ari adeni ach umi estnených na prenaj ímanom po zemku.

CI. VIII
Záverečné ustanovenia

I. Yzťahy medzi zmluvnými

stranami' ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia
ustanoveniami občianskeho zákonníka v platnom zneni a ďalšími všeobecne závaznými
právnymi predpismi.
2. Práva a povinnosti prenajímateťa vykonávajú jednotlivé organlzačné z|ožky prenajímatefa
v zmysle pl atného or ganízaěného pori adku prenaj ímatel'a.

3. Táto zmluva je uzawetá slobodne, vážne, nie vtiesni ani za nápadne nevýhodných
podmienok, bola pred podpisom prečítaná ana znak súhlasu zmluvnými stranami podpísaná.
4. Akékoťvek zmeny obsahu zm|uvy, móŽu

bý

vy'konané iba formou písomného podpísaného

očíslovanéhododatku podpísanéhooboma zmluvnými stranami, okrem oznámenia
prenajímatelia o zýšenínájmu v zmysle Čt. ry ods. 5 tejto zmluvy a ďalších zmien,ktoré táto
zmluva pripúšt'a.
5. Táto zm|uvamá7 strán a je vyhotovenáv 5 exemplároch,z toho 1 obdrži nájomca
prenajímateť.
6. Touto nájomnou zmluvou sa rušípredchádzajúca nájomnázm|uva č.832707033-4-04.

Prenajímatel':

V Bratislave, dňa

Nájomca:
2 'J
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Ing. Juraj Homofa
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- Stredisko hospodárenia s majetkom

Bratislava
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Zuun
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DPH: SK2022502812

v Bořuta
preds predstavenstva
Technícká obnova a ochrana
že|eznic, a.s. (TooZ)
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