ZIMLUVA
číslo91.oMRaPZ/2008

o nájme zariadenia

zPrograma222

vzavÍetá podl'a zátkona NR sR číslo8211994 Z. z. o štátnych hmotných rezervilch v znení neskorších
predpisov, $ 663 a nasl. občianskeho ákonníka a predpisov platných preProgranZ22

medzi

1.

prenajímatelbm: Slovenská republika. Spniva štátnych hmotných rezerv SR
Pražská 29,8|2 ó3 Bratislava

štatutarny orgán: Ing.

Marián čakajda, predseda

IČo: :o

844 363
bankové spojenie: Štrltnapokladnica

čísloúětu: 7000|26|15/8l80

02157278235

tel. ě.:
(d'alej len,,prenaj ímatel".)

2.

nájomcom:
zastúpená:

fax: 02/52492063

Technická obnova a ochrana železníc, a.s.
Sad SNP 667110, 0l0 0l Žitina
Ing. Stanislavom Bořutom, predsedom predstavenstva

-

generálny riaditeť

IČo: +:86l l05

IČ opg: sK2o225o28|2
DIČ20225028|2
bankové spojenie: ČSoB, poboěka
ěíslo účtu:256627 13/7 500

04|/7074625

Ži|inarl

fax 04117074644
zapisaná"v obchodnom registri okresného súdu Žilina
oddiel:
Vložka číslo:10617lI.
(d'alej len,,nájomcď.)

telefón:

Sa

Clánok I
Predmet a účelzmluvy
1.

Predmetom nájmu podťa tejto zmluvy je porlporná konštrukcia

a)

zo závodll prenajímatel'a Kopaničiar Čachtice skladovaná pre
špecifikácie:
P.

císlo materiálu

č.

nosník
nosník
ma|á
rnm

3

4

vyskladnená

MVRR SR podťa nasledujúcej

Gena

Množ.
stvo

R2

ks

29

7120.00

206 480.00

R3
R5

Ks

104

5 490.00

570 960,00

ks

166

132,00

21912.00

T

ks

18 20(

5,24

95 368,00

1

MJ

za

Spolu:
závodu prenajímatel'a Borovina Víglbšskladovaná pre

špecifikácie:

I
I

t

2

Evideněná
cena v Sk

894 720.00

b) zo
P.
č.

:

MJ

Názov materiá|u

424 138 990 01s RoŠtový
014 Roštový
026 Doska stvková
023 Skrutka krátka 61

1

2

plŽvro

čístomateriálu
578 111 370 004

Názov materiáIu

StÍpik0,6m

008 ZIuŽid|o

s4

troiuho|níkové z3

MVRR SR podťa nasledujúcej
Gena

MJ

Množstvo

ks

12

1420,00

ks

21

810,00

MJ

za

Soolu:

Evidenčná
cena v Sk
17 040,00
17 010,00

34 050,00

c) od ochraňovatel'a ŽSR zo závodu prenajímateťa Borovina Vígl'ašskladovaná pre MDPT SR
podl'a nasledujúcej špecifikácie:
P.

č.

z

Názov materiálu

tvtJ

Množ.
stvo

ZtuŽid|otroiuho|níkové z3

ks

116

Číslomateriálu
990 339 820 008

Gena
MJ

za

785,00

Soolu:

č.
1

čislo materiálu
424 138 990 004

Názov materiálu

Stípik0,6m

s4
troiuholníkovéz3

2

008 ZtuŽid|o

3

016 Doska styková

Spolu:

91 060.00
91 060.00

d) od ochraňovatel'a T00Ž, a.s. Ži|ina sklad Bošany skladovaná pre
špecifikácie:
P.

Evidenčná
cena v Sk

ma|á

R5

MVRR SR podl'a

Cena

nasledujúcej

MJ

Množ.
stvo

KS

40

1 380,00

55 200.00

ks
ks

64

785,00
132,00

50 240.00

21

MJ

za

Evidenčná
cena v Sk

2772.00
í08 212.00

2. Prenajímatel' prenecháva nájomcovi do dočasnéhoužívania predmet nájmu špecifikovaný

v bode 1. tohto článku' ktoý sa zavázýe za predmet nájmu zaplatiť nájomné podl'a podmienok
dohodnuých v tejto zmluve.

.

Nájomca preberá predmet zmluvy vymedzený v ělánku I. bode 1. do nájmu a vyhlasuje, že
oboznámený s jeho technickým stavom' ktoý zodpovedá úěelu nájmu a bude ho uživať
výluěne na stavbách dialhiěných úsekov v Slovenskej republike.

je

čHnok II
Doba trvania nájmu
1.

Zmluvné strany sa dohodli, že ná/on sauzatvára na dobu urěitu
od

1.

júla 2008 do 30. júna 2009.

čhnokIII
Nájomné

I

zákona ě. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskoršíchpredpisov
avyhlášky MF sR č).375ll9gg Z.z., ktorou sa mení adopíňa vyhláška MF SR ě.8711996Z.z',
ktorou sa vykonáva zákon o cenách, smernice predsedu SSHR sR č. 1012006 azákonaě' 59512003
Z. z. o dani zpríjmov v znení neskoršíchpredpisov dohodli, vzhl'adom na povahu a účelpoužitia
predmetu zmluvy, na nájomnom podl'a bodu 2.

|. Zm|uvné strany sa podl'a $ 3 ods.

2.

Výška nájomného je stanovená dohodou zmluvných

strrán, priěom

vychádza z evidenčnej ceny predmetu nájmu:

ď

evidenčnácena:

ď
ď

štvďročnénájomné:

b/ ročnénájomné:
c/ polroěné nájomné:
mesaěné nájomné:

1 128

pri urěovaní jeho ýšky sa

042,00 Sk

338 748,00 Sk

374,00 Sk
687,00 Sk
28229,00 Sk

169

84

Clánok IV
Platobné podmienky

t.Nájomca sa zaváanje uhrádzať dohodnuté nájomné na účetprenajímatel'a vedený v Štátnej
pokladnici' ěíslo úětu 7000126115/8180 v štvďročných splátkach vo výške 84 ó87'00 sk
najneskór v posledný pracovný deň pred zaěiatkom nasledujúceho kalendárneho štvďroka

nájmu. Prvú splátku nájomného za obdobie od 1.7.2008 do 31.8.2008 sa nájomcazav.dnlje uhradiť
vo qýške 56 458'. Sk najneskór do 15.7.2008.

čtánok V
povinnosti
prenajímatel'a
Práva a
l. PrenajímateÍ sa zav.ázuje prostredníctvom zamestnancov ochraňovateÍaTooŽ' a.s. sklad Bošany
a zamestnancov prenajímateÍazo závodll Kopaniěiar Čachtice azávodl Borovina Vígťaš,hmotne
zodpovedných za mobilizaěné tezervy' odovzdať nájomcovi predmet nájmu bezzbýoěného
omeškania po nadobudnutí účinnostizmluvy, v stave spósobilom na dohodnuté užívanie.

2' o odovzdaní predmetu nájmu prenajímatelbm ajeho prevzatí nájomcom spíšuzamestnanci
uvedení vbodel. tohto článku, hmotne zodpovední za mobilizaěné rezervy ,,Protokol
otechnickom stave zariadeniď,,ktoý vyhotovia vpiatich rovnopisoch, zktoých tri obdrží

prenajímatel', jeden rrájomca ajeden zostane
zodpovednému Za mobilizačnérezervy.

ochrďovateťa hmotne

3. Prenajímatel' je oprávnený požadovať prístup k predmetu nájrnu za účelomkontroly, či ho nájomca
uživ a riadnym spÓsobom.

Článok VI
Práva a povinnosti nájomeu

1

'

Nájomca sa zavdzuje starať sa o predmet nájmu tak, aby nedošlo k jeho znehodnoteniu, poškodeniu,
zniěeniu alebo odcudzeniu. V prípade poškodenia predmetu nájmu sazavázuje nahradiť v plnom
rozsahu diely a náradie značne opotrebované alebo zničenénájmom, novými.

2.Nájomca sazavázuje, žepredmet nájmu nepoužije bezpredchádzajúceho súhlasu prenajímateťa
na iné účelya na inorn mieste, ako je uvedené v článku I. bode 3. tejto zmluvy.

za závodu prenajímatel'a Kopaničiar
3. Nájomca sa zavázuje vrátiť predmet nájmu
tel'ovi Tooz, a.s. Zi|ina sklad Bošany
čachtice a zo sk|adu TooŽ, a.s. Bošany k o
podl'a
I. bodu 1. do závodu prenajímatel'a
článku
prevzad
predmet
nájmu
a zostávajúci
atechnologicky spÓsobilý pre ďalšie
zakonzervovaný
ošetrený,
nepoškodený,
Borovina vígi'aš,
skladovanie. Pod ošetrenírn sa rozumie odstránenie cudzích predmetov, úprava nebezpečných miest,
očistenie opieskovaním a aplikácia zátk|adného a vrchného náteru. Nájomca sa zavázlttje uhradiť

všetky škody a straty, ku ktoým došlo od odovzdania predmetu zmluvy do nájmu do jeho
vrátenia, ako i nahrailiť náklady na odstránenie dodatočne zistených závad, ktoré vznikli
v dÓs|edku nesprávneho alebo neodborného používania alebo vznikli v dósledku živelných pohróm.
Zároveí sa nájomca zavázlje nahradiť všetky nák|ady spojené s prevzatím' údržbou, konzerváciou
a vrátením predmetu nájmu prenajímatel'ovi do skladov jednotliých ochraňovatel'ov.
4.

Nájomca sazavazuje poěas nájmu nevykonávať na predmete nájmu žiadne technologické zmeny,
ktoré by menili charakter a účelpredmetu nájmu.
je oprávnený prenechať predmet nájmu' ktoý je majetkom štátu do nájmu, podnájmu
aleňo r"ýpožiěky inej právnickej alebo ffziekej osobe, v opačnom prípade je takáto zmluva neplatná.

5. Nájomca nie

ClánokVIl

Zmluvné pokuty a úrolry z omeškania

1.Za omeškanie so zaplatením nájomnélro sa nájomca zavázuje zaplatiť prenajímateťovi urok
z omeškania vo Úške dvojnásobku základnej úrokovej sadzby urěenej NBS platnej
k prvému dňu omeškania s p|nením peňaŽrého dlhu.

z. Ak nájomca nevráti prenajímatel'ovi predmet nájmu najneskór v prvý pracovný deň po skoněení
nájmu do miesta dohodnutého v ělanku VI. bode 3. tejto zmluvy, za porušenie tejto zmluvnej
po-vinnosti sa zavtizl$e zap|atiť prenajímateťovi zmluvnú pokutu vo ýške |0%" z dohodnutého
ročnéhonájomného za|<aždý mesiac omeškania.

3. Súbeh zmluvnej pokut y podl'a tohto článku a pokuty uloženej podl'a l0
zákona ě.82l|994 Z. z'
$
o štrátnych hmotných rezerváchv znení neskoršíchpredpisovje možný'
4. Uplatnením sankcií a pokút podlb zákona
na niíhradu vzniknutej škody.

a tejto zm|uvy nie je dotknuté právo prenajímatel'a

C|ánok VIII
Skončenie nájmu

l. Nájom skončí:

a)

uplynutím doby nájmu dojednanej v článku II. zmluvy.

b) dohodou zmluvných strán,
c) odstupením zmluvných strrírr od zmluvy kedykolfuek z dóvodov uvedených
zákonníka.

d) odstúpením prenajímatel'a od zmluvy
nájomca je povinný predmet nájmu be
prevza| do nájmu, ak sa zm|uvné strany nedohodnú inak.

v$

679 obč.

mimoriadnej situácie. V tomto prípade
prenajímateřovi v mieste, v ktorom ho

2. Úkony zmluvných strán urobené pri skončení nájmu podl'a bodu l. písmeno
b), c) , a d) tohto článku
musia mať písomnúformu.

3. odsfupenie od zmluvy je účinnédňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení
od nt;1uvy
druhej zmluvnej strane.

C|ánok IX
Záverečnéustanovenia

1.

Nájomná zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných
účinnosťdňom l júla 2008.

strrán a

2.K

zmene dohodnutych ustanovení tejtozmluvymóžedójsť lenformou písomnýchoěíslovaných
dodatkov' po vzájomnom odsúhlasení a potvrdení štatutrárnym orgiánom prenajímatel'a
a nájoácu,
inak

3.

je zmena alebo dop|nenie neplatné.

V príplde

fuj1u

a po
príslušnými
rezervách u

4. Práva

o
dn

nájomcu

o predlženie najneskór 30

by nájmu musí nájomca písomne požiadaťprenajímatel'a
ím doby nájmu.

é
č
pr

vou sa budú spravovať
z. o štátnych hmotných
22.

5.

Zmluvné strany, vyhlasujú, že zrrrluvu si prečítali,súhlasia s jej obsďrom a namak súhlasu ju
podpisujú.

6. Táto mrluva je vyhotovená v siedmich rovnopisoch, z ktoných.

jednom

ávódy-prenajímatel'a Borovina Vígl'aš, Kopaničiar Čachtice, ochraňovatel' ZSR a

a nájomca.

V Bratislave,

tri obdržíprenajímatgl''- Po

diía 2 4. 06. 2008

v Žiline,

Zaná$omcll:

ZaprenajimateÍa:

Ing. Marión

dňa

čakajda

predseda
$PBÁvA ŠrÁlzuvclt HuoTl{ÝcH REzERv
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Pražská 29

81263Brrtlslavr
-6-

6

