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EvidenčnéčÍs|ozo SAP xR:
t,} r
Nájomná zm|uva č. 821098 020.5-2063
o nájme pozemkov' uzavretá podl'a $ 663 a nas|. zákona č.40/1964 Zb.
občianskeho zákonníka v znení neskoršíchpredpisov

(ďalej len,,zmluY 3,,),
meďzi týmito zmluvnými stranami:

l) Prenajímatel'

obchodné meno:

Sídlo:
forma:
Registrácia:
Právna

tČo:
DIČ:
IČ pPu:
Štatutárny

odštepný

Že|eznice S|ovenskej repub|iky, Bratis|ava
v skrátenej forme,,ŽSR..
Klemensova 8 , 813 61 Bratislava
Iná právnická osoba
obchodný register okresného súdu Bratislava
oddiel Po. vloŽka č.3I2lB

31364

orgán:
závod:

I

501

2020480121
SK 202048012l
Ing. ŠtefanHlinka, generálny riaditel'ŽSR
Že|eznice Slovenskej republiky - Stredisko hospodárenia
s majetkom Bratislava, Holekova 6, 8l 1 04 Bratislava
(ďalej len,,SHM..)

osoba splnomocnená
Ing. Stanislav Hrašna, riaditel' SHM
na podpis zmluvy:
VUB, a.s.
Bankové spojenie:
27-220301210200
účtu:
Císlo
Adresa
pre doručovanie písomností:ŽSR Stredisko hospodárenias majetkom
Re gionálne pracovi sko Ži|ina

II. l. mqa34

\v

Úaaje k DPH:
(d'alej len ..prenaj ímate1'..)

010 0l Zilina
prenajímatel' je platiter DPH

a

2) Nájomca:
obchodné meno:

Sídlo:

forma:
Registrácia:
Právna

ICO:
tČppH:

orgán:
Bankové spojenie:
Císlo účtu:
Štatutárny

Adresa

Technická obnova a ochrana že|ezníc,a.s. (TooŽ)
Sad SNP 667110
010 01 Zilina
Akciová spoločnost'
obchodný register okresného súdu Žilina, oddiel: Sa,
VloŽka číslo:l0617lL
43 861 105
SK2022502812
Ing. Stanislav Bořuta - predseda predstavenstva
Československá obchodná banka, a.s. Ži|ina
2566271317500

tL

2. Pokial' sa prenajímatel' s nájomcom písomne nedohodli inak, ku dňu ukončenia nájmu je
nájomca povinný predmet nájmu uvol'nit', r,ypratat' a protokolárne ho odovzdat'
prenajínratel.ovi v stave, v akom ho prevzal. s prih|iadnutím nu g|1,yklé opotrebenie. resp.
v zmysle vzájomnej písomnej dohody zmluvných strán. Protokol o odovzdaní predmetu
nájmu prenajímatefovi bude súčast'ouspisu č. 272612008 SHM.

3. V prípacle zistenia rozdielneho stavu predmetu nájmu od odovzdania predmetu nájmu
nájomcovi do r,rátenia predmetu nájmu prenajímatel'ovi nad rámec obvyklého opotrebenia, je
nájomca povirrný uhradit' prenajímatel'ovi spósobenú škodu za nadmerné opotrebenie
predmetu nájmu a|ebo inú škodu, ktorá týmto vznik|a'

CI. IV
Nájomné a platobné podmienky

!

1. Zmluvné strany sa vsúlade so zákonom č,1811996 Z. z. ocenách vznení neskorších
predpisov dohodli, že za prenájom predmetu nájmu uhradí nájomca prenajímateťovi nájomné
v zmysle Sadzobrríka vlečkových poplatkov TR 62 poloŽka 4103 vo výške:
12,- Sk/rok lm2 pozemku,

tj.

74.706,- Sk/rok

Celkové ročnénájomné za predmet nájmu je 14.706'- Sk
(slovom: štrnást'tisícsedemstošest'slovenských korún).

Konverzný kurz
Duálne zobrazenie v EUR
Dohodnuté nájomné je uvedené jebez
predpisov.

30,1260
488.15 €

SKK/EUR

DPH. DPH bude fakturovaná podl'a platných právnych

2. Nájornné je nájomca povinný lhrádzat. prenajímatel'ovi vopred ročne vo výške 14.706,- Sk
na zák|ade faktúry vystavenej prenajímatel.om. Faktúra bude vystavená prenajímatel'om vŽdy

do 20. dňa prvého mesiaca príslušnéhokalendárneho roka' Splatnost' faktúry je 14 dní odo
dňajej rlystavenia.

3. Prvá fakturácia nájomného za obdobie odo dňa účinnostitejto zmluvy do prvého dňa

začatia zmluvne dohodnutého pravideIného fakturačnéhoobdobia bude r,rykonaná najneskór
do l0 dní od posledného dňa obdobia. na ktoré sa platba vzt'ahuje. Sp|atnost' faktúry je 14 dní
odo dňa.;ej vystavenia.

4. Prena.iímatel' bude lhrádzat, za predmet nájmu daň z nehnutel'ností v zmys|e zákona č,
58212004 Z, z, o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov' Výška dane z nehnutel'nosti je zahrnutá do
ceny nájmu.

5. Prenajímatel' si vyhradzuje právo jednostranného zvýšenia nájomného formou písomného
oznámenta o zvýšenínájomného za predmet nájmu v závislosti od úrovne inflácie jedenkrát
ročne. Nájomné platné k31.12. beŽného roka sa zvýši o mieru inflácie oficiálne vyhlásenú
Štatistickýmúradom SR a to od 1.1 . nasledujúceho roka.

+

:
pre doručovanie písomností

Úaa.ie k DPH:

TooŽ

Sad SNP 667110
010 01 z\l\na
nájomca je platiter DPH

(ďalej len ',nájomcď.)

Čt. r
Predmet a účelnájmu
parc. ,..?7,33:.druh pozemku
ajetku štátu a to pozemtu
sa v k.ú.
výmere 2T9; n2. naclrádzajúcom
o

celkovej

rLV č.2284

,

druh
pozemok čast. parc. č. ]7jj.
1o uŽívania nájomcovi
ú.
|)is.so mr- nachádzajúci sa r.k.
ídvoria, o celkovej výmere
,

nájmu..)

ijmu je 1225,50m.. '.J|^L^ x 1 téitÓ 7ÍY
.,situaeno]Á-pián.,,l"ot.yvpríloheč.1tejtozmlurrat\.orlJeJ
a

neoddelitefnú súčasť.

3.Nájomcasazavá+nýeplatiťprenajímate|ovizapredmetnájmudohodnuténájomnér'súlade
s čl. IV tejto zmluvy.
: pozemok pod vlečkovou
uŽivať výlučne za úěelom
nájmu
4. Nájomca je oprávnený.predmet
ná1omcu.
kol.aiou vo vlastníctve
zmluvv v zmYsle
uvedenú v Čt. t ods. 4 teito
vyk'9nuu'1.-.:'.nosť
pievádzkovanie dráhy
5. Nájomca je oprávnen1
10617lL a povolenia na
č.
registra
aktuálneho výpisu z obÁojného
.uia"nene číslo1 335/2008/P'

Ó.rr

Doba nájmu
1.Prenajímatel,prenechávapredmetnájmudoužívanianájomcovinadobuneurčitúza

zmluvných podmienok.
dodrŽania dohodnuÚch

2.Tátozmluvanadobúdaplatnosťaúčinnosťdňomjejpodpisuoprávnenýmizástupcami
oboch zmluvných strán.

Čt. rrr

Prevzatieaodovzdaniepredmetunájmu
bude
1.Prenajímatelprotokolárneodovzdánájomcovipredmetnájmunazák|adepísomného
nájmu p,"a*"to,n tohoto 'protokolu
up,",,"tí
;;j;"iu
ní
nájomcovt.
protokolu " "d.;;J;
čase jeho odovzdania
.u p,.d*"t;á." nu"na9,",v
akom
v
SHM.
Stavu'
wmedzenie
súčasťouspisu č.272612008
predmetu
Protokol o odovzdaní

'áj.*;;j;;;""i

bude

a

Zvýšenénájomné bude nájomcovi písomne oznámené a následne dofakturované najneskÓr do
60 dní odo dňa doručenia oznámenia o výške inflácie prenajímatel.ovi od Štatistickéhoúradu
SR. Faktúra bude splatná do 14 dní odo dňa jej vystavenia. /

6' Ak nájomca o viac ako 30 dní mešká s platením nájomného, por,aŽuje sa to za závaŽné
porušenie tejto zmluvy, v dÓsledku čoho má prenajímatel' právo ukončit'tento nájomný vzt,ah
výpoved'ou v zmysle Cl. V ods.1 písm. b2) tejto zmluvy.
7.

Ak zistí prenajímatel' porušenie dohodnutých

ustanovení tejto zmluvy, alebo povinností
uloŽených nájomcovi všeobecne záváznými právnymi predpismi a ktoré nájomca neodstráni
v dohodnutej lehote ani po ptedchádzajúcom písomnom upozornení prenajímatel'a, je
nájomca povinný zap|atit. prenajímatelovi zmluvnú pokutu vo výške:
a) 10oÁ z ročnéhonájmu, ak v danom prípade došlo k porušeniu povinnosti nájomcu, ktoré rná
podl'a te.ito zmluvy povahu menej závaŽného porušenia tejto zmluvy,
b) 20% z ročnéhonájmu, ak v danom prípade došlo k porušeniu povinnosti nájomcu, ktoré má
podl'a teito zmluvy povahu závaŽného porušenia tejto zmluvy,

Zmluvnú pokutu je moŽné uložiťopakovane, ak nebude závadný stav odstránený v určenej
lehote, a|ebo ak sa budú závady opakovat'. Týmto nie je dotknuté právo prenajímatel'a na
rráhradu škody. ktorá mu vznikne v dÓsledku porušenia týchto povinností.
8. Nájomca sa zavázuje v čase trvania nájomného vzťahu písomne oznámit, prenajímatel'ovi
dátum zmien v registrácii za platite|a dane zpridanej hodnoty a to bezodkladne (najneskÓr do
5 dní) po tomto dátume. V prípade, Že nájomca neoznámi Zmeny v registrácii bezodkladne po
tomto dátume a daňový úrad vyrubí prenajímatefovi pokutu, nájomca sa zavázuje zaplatit'
prenajímatel'ovi túto vyrubenú pokutu vrátane dodatočne vyrubenej dane na zák|ade faktúry.
Splatnost.faktúry.ie |4 dní odo dňa jej vystavenia.

CI.

V

Ukončenie nájmu
Nájomný vzt,ah zanikne:
a) vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán
bl) písomnou výpoveďou bez udania dóvodu. Výpovedná lehota je trojmesaěná azačína
plynút'prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručenípísomnej výpol'ede.
b2) písomnou výpoveďou z dÓvodu závažného porušenia povinností r,.r.plii.ajúcich
z nájomného vzt'ahu. ZávaŽné porušenie povinností je také porušenie. ktoré je r tejto zmluve
výslovne označenéako závůnéporušenie. Výpovedná lehota ie l tomto prípade
jednomesačná a začínaplynút' prvým dňom kalendárneho mesiaca nas|edujúceho po doručení
písomnej výpovede.
cl) okarnŽitýrn ukončením tejto zmluvy ato dňom ked1 r'zm1.s|e $ 23 ods. I zákona č.
712005 Z. z. o konkurze a reštruktura|tzáclt a o Zmene a dop|není niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov nastanú účinkyvyhlásenia konkurzu na majetok nájomcu v úpadku,
c2') okamŽltým ukončenímtejto zmluvy a to dňom kedy nájomca vstúpi v zmysle $ 70 ods. 2
zákona č. 513/1 991 Zb. obchodného zákonníka do likvidácie,
c3) okamŽitým ukončenímtejto zmluvy a to dňom kedy nastanú účinkyodpredaja predmetu
nájmu vzmysle $ 28 ods.3 zákona č. |6211995 Z. z. o k4tastri nehnutel'ností aozápise
vlastníckych a iných práv k nehnutel'nostiam v znení neskorších predpisov,
1.

oprávnenie alebo
to dňom kedy nájomca stratí.
na ktorú má predmet
aa,ro']Jni?"p"á.ir.*.itř"j einno'ti,

Zmluvy

a

ds'4 teito zmluvY'
dohodli
na tom strany písomne
rmoŽňuje zákonalebo sa

aŽ c4)
v Čt. v ods. 1 písm. cl)
nik skutočnostíuvedených
bude
prípade
v opačnom

pí,";;;; ,na^,rprenajímateťovi,
a, dňa doiučenia predmetného
né podl'a tejto zmluv v ui
)

Itel'ovi'
prerrajímatel.a
3.VýpoveďvzmysleČt.vods]'písm.bl)ab2)tejtozmluvymusí.byťvyhotovená
.ozJ. p."a" iý,a,"t píšomnéupozornenie
.
b.z uvedenia dóvodu.
v písomnej to.''-'J"'il|pou.ai .
okrem výpovede daneJ
podmiáok
)Jr.,'ny"r'
náiomcovi o porusení

Ó.

vr

Doručovanie

na
1. Zmluvné Strany sa dohodli
zmluvy.
upravených v tomto článku
Žó
2. Zmluvne strunf *-Jonoari,

pís

nrenallmaTel

a

nkach

omcu a

né ako

na adresu uvedenú ako adresa
istové zásielky alebo zásielky

rvi aj keď:
e doiučenúdňom odmietnutta
posledný
roch dní od uloŽenia;

o moZne
chodnom
je
;tiť a jeho iná adresa nie
po
.čiť;písornnosť sa povaŽu1e
o tom
o aj vtedy, ak sa nájomca
nmestnancom oprávneným

ich

j

oo.'e.i."'".pr,."Á':sť' t<tora
vnickú osobu konať, ostatné
,

Ak

T":
]eJ

nosti Prijme'

Čt. vrr
strán
Právaa povinnosti zmluvných
1.NájomcajepovinnýzdrLať,,unupredmetenájmuakejkofvekčinnostiobmedzujúcej,či

prevadzKu.
ohrozuiúcej Železničnú

6

2. Nájomca bude uŽívat'predmet nájmu riadnym a hospodárnym spÓsobom, bude dodrŽiavat'

všeobecne platné predpisy, vzťahujúce sa na predmet nájmu. Nájomca smie uŽívaťpredmet
nájmu len na účely,uvedené v Cl. I ods. 4 tejto zmluvy.

3. Prenajímatef sa s nájomcom dohodol na zák|ade $ 6 odsek 2 zákona č. 31412001 Z.z.
o ochrane pred poŽiarmi v znení neskorších predpisov, Že nájomca je povinný zabezpečít,
na predmete nájmu všetky úlohy ochrany pred poŽiarmi podl'a ustanovení tohto zákona.
Nájomca sa zároveň zavázuye dodržiavat, aj ostatné povinnosti, ktoré mu v súvislosti s
užívanímpredmetu nájmu lyplývajú z p|atných právnych predpisov, najmá zákona č.
36412004 Z,z, o vodách a o Zmene zákona SNR č. 372l|990 Zb. o priestupkoch v znení
neskoršíchpredpisov (vodný zákon), zákona č. 22312001 Z.z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskoršíchpredpisov a zákona č. 1711992 Zb. o
Životnom prostredí v znení neskorších predpisov. V prípade porušenia uvedených povinností
zodpovedá náiomca prenajímate|ovi za všetky škody, ktoré prenajímatel'ovi dósledkom
porušenia povinností nájomcom vznikli, resp. sankcie, ktoré boli prena.iímatel'ovi uloŽené.

4.

Akékol'vek stavebné úprar'y na predmete nájmu móŽe nájomca vykonat' len
s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímatel'a a na základe platného stavebného

povolenia. alebo akéhokol'vek iného oprávnenia potrebného na ich vykonanie. Porušenie tejto
povinnosti sa povaŽuje za závažné poruŠenietejto zmluvy, v dósledkrr čoho má prenajímatel'
právo ukončit'tento nájomný vzt,ah výpoved'ou v zmysle Cl. V ods. 1 písm. b2) tejto zmluvy.
V prípade. Že nepovolenou stavebnou činnost'ou alebo inou nepovolenou činnosťou
vykonávanou na predmete nájmu zo strany nájomcu vzniknú prenajímatel'ovi akékol'vek
záv.ázky (napr. sankcie a pod), nájomca sa zavázuje tjeto závázky vyrovnať v plnom rozsahu.
5. Nájomca sazavázuje, žebeŽnu údrŽbu predmetu nájmu zabezpeči na vlastné náklady.

6' Nájomca nie je oprávnený bez

predchádzajúceho písomnéhosúhlasu prenajímatel'a
podl'a
tejto
zmluvy
alebo akúkol'vek jeho čast' inému do uŽívania
prenechat' preclmet nájmu
alebo do podnájmu. Bez súhlasu prenajímatel'a nesmie nájomca umožniť uŽívanie alebo
prevádzkovanie predmetu nájmu inej osobe ani na zák|ade zmluvy o zdruŽení prípadne inej
zmluvy o spoločnom podnikaní. Porušenie tejto povinnosti sa považu.ie zazávaŽné porušenie
tejto zmluvy' v dósledku čoho má prenajímatel' právo ukončit' tento nájomný vzt,ah
výpoved'ou v zmysle Cl. V ods.l písm. b2) tejto zmlulry'
7. Nájornca

je povinný ihneď písomne ohlásit' prenajímatel'ovi kaŽdú zmenu adresy a iných

údajov' ktoré sa viažu k údajom nájomcu, uvedeným v tejto nájomnej zmluve. najneskÓr r Šak
do 7 kalendárnych dní po nej. Vprípade takéhoto oznámenia sa c.loručuje písonrlrtlst.na
novooznámenú adresu. Porušenie tejto povinnosti nájon'rcu písonrne oh|ásit. kaŽdú Zmenu
adresy a iných údajov, ktoré sa viažu k údajom nájomcu. ur'edenjrrr \ tejto nájomnej zmluve,
sa povaŽuj e za závaŽné porušenie tejto zm|uvy, v dós|edku čohcl nrá prenajímatef právo
ukončit'tento rrájomný vzt,ahýpoved'ou v zmysle Cl. V. ods.1 písni. b2) tejto zmluvy'
8' Nájomca je povinný umoŽniť vstup zamestnancom prenajímatel.a na predmet nájmu za
účelomvykonania kontroly jeho stavu a spÓsobu jeho vyuŽívania. Nájomca sa súčasne
zavázuje. Že v čase minimálne 3 mesiacov pred ukončenímplatnosti aúčinnostitejto ztn|trrr
umoŽní po predchádzajúcom písomnom oznámení zamestnancom prenajímatel'a a záuienrcot'tl
o odkúpenie resp. o iné vyuŽitie predmetu nájmu vstup na prenajatý pozemok za úrčelom
vykonania obhliadky predmetu nájmu. SúčasneSa nájomca v tomto období zal,ázuje
prenajímatel'ovi umožnit. umiestnenie oznamu na prenajatom pozemku. prostredníctvom
ktorého bude prenajímatef ponúkaťtretím osobám predmet nájmu na odpredaj resp. na iné

a\

-

Čt.vrrr
Záverečnéustanovenra

i'

stranami' r<t1ri n1 ::^::T
Vzťahy medzi zmluvnými
zákonníka v platnom znent

"""*-*íiami

občianskeho

::H;;,;""-nolti

;:i'Hi.i;il|;l".",,ii,^iÍ"i,

jednotlivé organiz
p,.nuii.'te[a v;,konávajú

aÓné

z|oŽky prenajímatel'a

poriadktl prenaj ímatela.
v zmysle platného o.gáni,uůného
nevýhodných
yáŽne, nie vtiesni ani za nápadne
s'obodne.
je
uzavretá
stranami podpísaná.
3. Táto zmluva
uÁ*,nuksúhlas., zmluvnýnri
podmienok. bola o."j;;ilňápr"eitana
formou písomného podpísaného
nluvy, mÓŽtr by, vykonané'iba
stranami, okrem oznámenia
ísanéhooboma ,rnt..uni'ňi-ktoré táto
tejto zmluvy a ďalších zmien.
,u ,,ny,l.tr. iv oa.. 5

5.Tátoz-t-nlur'anrá7stránajevyhotor,enáv5exemplároch,ztoho1obdrŽínájomcaa4
prenajírrratef .

Nájomca: u

Prenajímatel':

2

3

JÚL 2008

V Bratislave. dňa

Ing. Stanislav HraŠna

riaditel

ZSR - Stredisko hospodárenia
Bratislava

s majetkom

lng

Techn

'slav

Bořuta

Predstavenstva
r,a a ochrana Železníc, a.s.

(rooz)

