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Podnájomná zmluva

uzatvorená podľa zákona č. l 1611990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestoro\ v znení
neskorších predpisov a § 663 a nasl. zákona č. 4011964 Zb. Občianskeho dikonnika v :r.ncni
neskorších predpisov
Zm luvné

s trany:

Nájomca:

Názov
: Mestská nemocnica Zlaté Mora\'ce a.s.
: Bernolákova 4. 953 O1 Zlaté Moravce, Slo\ enská republika
Sídlo
: 50 433 946
IČO
Bankové spojenie
: Slovenská sporiteľňa., a.s.
Č'islo učtu
: SK160900000000511746
Zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra. odd. Sa vlo7ka č. l 05 l 2/N
Konajúci prostrcdnlctvom: MUDr. Nina llorn.iaková. člen predstavenstva
(ďalej len ako „nájomca")
a
Podnájomca:

Názov
Sídlo
IČO
DIČ
Bankové spojenie
č. úctu
v zastupení

: PETVAL ZDNR, s.r.o.

: Krnšovnská 2093. 955

O 1 ľopoľcany

: 36550892
: 2021705290
: SLSP
: SKJ709000000000262085286
: Milan Valach - konateľ
(ďalej len ako „podnájomca")

(nájomca a podnájomca ďalej spolu lt:n ako

„zmlu,né strany")

1.
Predmel 11 účel podnájmu

1.

2.

Mesto Zlmé Moravce je \lastnfkom nehnuteľnosti v k.ú. Llaté Moravce, stavba bez
s úpisné čísla., pare. č. 3. zapísaná v LV č. 3467.
Na základe Zmluvy o nájme
pozemkov a stavieb č. 4016/2424212016. ktorá je účinná dňom 1.1.2017 bola
nehnuteľnosť. opísaná v predchádzajúcej vete tohto článku ;rmluvy. prenajatá
nájomcovi.
Nájomca prcn.:cháva do užívania za odplatu na dočasné užívanie podnájomcovi časľ
neb) tO\ ých priestorov v stavbe bez súpisncho čísla - garážc pri internom pavilóne na
parcele č, 3 k.ú. Zlaté Moravce na ul. Bernolákova č. 4 o celkovej výmere: 126 m2 mi
- prílohou tejto zmluvy je grafický náčrt s vyznačenY111 predmetom podnájmu.
(ďalej len ako p redmet podnájmu")
Účelom podnájmu je užívanie nebyto\'ých priestorov na účely prevádzkovanie
„

3.

dopravnej zdravolnej služby.

II.
Doba pod ná jm u

J.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 3 l.3.2017.

111.

(hrada za podnájom a shuby
�1esačne ná_jomné .ai prcna1atc pri�tOľ) a 1a opak.o'anc sluJ.b) spojene s podnájmom
je stanll\cnc dohodou 1mlu\nych str.in Hl vyške 178,50 Eur mesačne (slornm:
jednosto sedemdesiatosem eur SO centov) u to za každ)· aj nčatý mesiac. Náklady
na energie sú /ahmuté v cene paušálu.
V)ška m esačn�ho ruijomneho s nákladmi na energie bude uhrad/.aná \oprcd 7a kaJdy
kalcndám) mesiac na základe mesačn)ch faktúr so splatnosťou 14 dni od doručenia
na účet ruijomcu.
1 V cene podnlljmu sú zahrnuté nasled,wnc slu.lby:
teplo a lľlV
vodn.! a stočnc
elektrickú .:nergiu
komunáln} odpad: podnájomca je fX" inn) triediť kom unán} odpad podľa
dostupnosu .1ednotliv}ch nädob na tncdcn} odpad. (ďakJ len ako ..slu>h}").
4. Zm luvn é strany sa dohodli. >cak podnójomca ncuhradl nújomné do dohudnutého dr)a
splatnosti. /..U\äzuje sa n ájom covi uhradiť urok z om eškan ia vo vyške podľa platných
pni\n
- ych p redpi"°' za kald) dcl't omeškania.
l

rv.
1 ech nick)· sta\'

LmlU\né struny berú na 1 cdomie, ŽI:! nájomca prencehavu podnájomcov1 nebytovl!
priestoľ) ' sta\C spôsobilom na účel pouJ.ivania. OprJ\) a úprav) bc>nc1 povah)
' prena_1atom priestore ma.� podnájomca n a 'lasme naklad). Sta,ebmt úpra') JC
podnájomca opravnen} 11konať len po predchádzajúcom pisomnom súhlase náJomcu.
1

prenajímateľa u príslušnt!ho stuvebn éhll úradu.
Podnájomca je povin ný bezodkladne odstrániť
bczprostro.:dna
škoda alebo m a UJma. pokiaľ 1ec n eznesie odklad.

tukc

vady.

'/

ktorých

hro1i

V.
Prá,11upovinnosti1mluvnýcb
str:ln
.
J
PODJ\A OMCA JE POVl'l'lÝ:
uhrádzať naklad) �pojenc � o b '} kl)m udr>iavanim
platiť dohodnuté nájomné a úhmd) za slll/h) spojené s podná1mom
používať predmet podnájmu ' súlade s účt:lom určeným v bode 1. tc_ito r.rnlm)
a chrániť ho pred poškodením a mičen!m
neprenajim ať ani nedá'aľ do podnájmu al ebo inym 'pósobom umo>niľ užívať
�.
predmet 7mlu'
bez zb)
točn.!ho odkladu u1námiľ potrebu upr:h . kton: 1.abe1peču1c na1omca alebo
prcnaj1matcľ. inak podnájomca Lodpmcdä 1a škod} spôsoben.! nespln ením tejto
povinnosti
1 prípade ha, árie alebo potr�b) oprá" \ objekte wnož.niť ná1umco,·i a prc11a_iimatcľov1
pristup do pmn:bncj čal>ti objektu
1.abezpc:čiť na 'lastné nal..tady opra') prcna1atych priestor.!\. ktoré \"Znikli počas 1eho
náj mu
1abezpcčiľ v danom priestore ú l()hy ochrnn) p red po'iarmi podľa ustanovení 1ákona
č. 314/2001 /. 1,. * 6 ods. :! ' plnom rozsahu

na po.liadame umo>niť \Mup nájomcom a prenajimat.:ľom ptnercn)m oJbum}m
osobám alebo 1.arm:stnancom nájomcu alebo prenajímateľa do pn:najatych príestoro\
?a učelom pre\ercnrn doJriiavania prcdpi�1v bezpečnosti u ochran} zdnl\iu pn práci
(ďale1 len ako ,. 130/P··), po2iarncj ochrany cďalcj len ako „ 1'0") a ďalších s1hisiacich
pr.:dp1-.o\
.l'..abezpečíť odstránenie nedostatkm \' ohlasti BOZP a PO na vl�tné näJ..lad). pokiaľ
ich ' prenajat)ch priestoroch .1..apríčinil \ l<l!>tnou činnosťou alebo ktor)cch od,tr.ínenie
je ' Jeho k ompetencii, pričom mô>c po>iadaľ o odstr.im:nie t}chto neJostatko' .1a
odplatu;
Jodr/1avať zásad} hc.1pcčného sprú\amu sa ' prenaja1ych priescoroch ako aj
\ 0�1mných súvisiacich priestoroch a tow \ y/.adovaľ aj od osôb vykonávajúcich pre
podnájomcu akúkoľvek činnosľ ako i od tretích osôh a 7mluvn)'ch panncrov
.1drulujúcich sa ' predmete nájmu s 'cdom1m podnájomcu
je po' inn) - ' pnpadc. ak bude produko,aľ biologick� alcbu nebezpečn) odpad <fo
1roch dni od podpisu anlu,·y predlo>11' potudenie o .1.<1b.:1pečeni zneškodňmania
nebe.1pečného a biolug1ckt!ho odpadu na to určenou spolučno-.ľou
-

"

NAJOMCA JI: POVINNÝ:
odovzdať nebytový pricslo r podnájomctl\'i v stave spôsobilom na dohovorené alebo
obv)klé užívanie. ' tom stave ho na ''oje náklady udrJiuvaľ a zabezpečovaľ riadne
plnenie služieb. kt<1�ch posk)-10Yame JC s ul!\anim neb)IO\ ého priestoru sp<1_1cn.:.

Vl.
Skončenie podnájmu
1. Tato zmluva sa konči dúom uplynutia doby nájmu podľu bodu II 1ejt(l 1:1nluv).

1

písomnou dohodou .1mluvn)ch strán, v)po,cďou niektorc_1 1.0 zmlun1ých strán alebo
ods!upt:ním od zmlu') \)poveď JC moiné Jať z dônidu podľa §9 ods. :? a 1ids. 3
1ákona č. 1 1 6 1990 7b. o nájme a podnajmc neb)1o,'}ch príe„toro,. VýpO\cdná doba
je !-mesačná a začina pl)núť od pľ\ého dňa mesiaca nu-.ledujucebo po dnručem
'iiPO\ede. Táto 7n1lma tnkísto zanikli \ pripade. ak dôjde k skončeniu najomnt!ho
v/ťahu zo strany prenajímateľa a to dňom skončenia nájomnc_1 zmluvy.
Po skončcai podná1mu je podnájomcu )Xl\lnn)· odov:1duť predmet podnájmu 1 sta\ c
spôsobilom na uíivanic na účel. na ktor} hol prenajaty.

\ I I.
Odstúpenie od LmlU\)
1. Nájomca môže kcd)'koľvck odstúpiť od zmluvy. aJ.. p<1dna_1omca napriek písomnej
l'}·.1.vc užíva nebytové priestory takým spôsobom. že nájnmcmi alebo prenajímateľovi
1.1niká škoda alebo mu hrozí mačná �koda alebo ak u>ha ncb)lov) prieslnr v rozpore
s účelom nájmu.
Odstúpením od zmlu') 1mluva zaniká ku dňu doručenia ,iJstúpema druhej 1mluvnej
s1mne V prípad.: Jäniku 1.mlu\) odstúpením JC podnaj11mca P°'inn) ')prataľ
neb)to\e priestor) v lehote do d,·och mcsíuco' odo dňa doručeniu odstupenia.
3. Odstúpenie od .1mluvy treba oznámiť písomne a uviesľ \ r'lom dôvody odstupcnm.

\'III.

1.

Osobitné dojednania
záväzk) poJnájomcu vznikmnc ,. sú\islosti s u/ivaním

Nájomca nczod1xl\cJá 1.a
prc.:dmetu podnájmu.
N ajomcn nez.lldpovcdú 1<1 stratu a poškodenie. odcud1.cnia majetku nachádLaJÚCchll sa
1 predmete podnájmu
a to bez ohľadu na vlasm[ka týchto veci. Pois1enic tohto
majetku je vecou p0Jná1omcu.

:i. t\áJllmca J<: po'inny zdr>aľ sa ako.'hokol\ck konania. ktor)TI1 hy rušil

podnájomcu

pn

uiivanf predmetu podnájmu. okn:m plánnvanych opni,, úprav a rekonštrukčných prác.
prípadu odstránenia havarijného sta\U ulebo následky inej mi moriadnej udalo sti.
4

.

5.

Podná
jomca je po'inn) umo/niľ nájomcovi

na

jeho žiadosť 'stup do prcna1a1)·ch

priestorov 1:a účelom kontroly. a by sa presvedčil, či pod nájomca nchytov) priestor
'YU.ií\a na účel dohodnuty \ tejto Dlllu\c.
odnájomca 1e po'inn) dodrlia\at'
nhl!/né pr.i,ne normy na u.,eku
y
i
c
tot
h g1enick )· h predpisov. dodr>ať č s u a poriadok. Voči kontrolným orgánom

P

\$cobecnc

(Inšpektor.ii práce. Slo' enská ohchodna inšp<: kcia orgány h)gicny. orgán) ochran.)!

ži,otného prostredia. odbor ži\
nostcns keho podnikania a ochr.in) spotrebiteľa. atď l
vystupuje podnájomca vo vlastnom mene a na vlasLnú /Odpovcdnosť.

6.

Pr.i\a a po'innosti anlU\nych str.in. ktorl! neupra,ujc táto zmlu\a riadia sa primerane
prislušny mi ustanoveniami t.ák�ln<l č.11611990 /.b. O najme a podn:ijme nCb)10\)eh
priestorov ,. zncni ncsl..orších predpiso\. ako aj ďalšími právnymi pre dpismi
SIO\cnsl..ej repuhlil..).
IX.
Z1herefoé

1.

ustanoHnia

Lrncny. dodatky k tejto zmluve a 7ruScnie

1:mluvy

je rno>né vykonať len p1somne nn

základe obojstrannéh o súhlasu jej účastniko\
„

Pisomná

1.. omunil..a cia medLi 1mlU\TI)m1 stranami bude prebiehať na adres} U\.:deno.'

v 1.áhJa,f tejto zmluvy. /a doručenie písomnosti v súvislosti 'touto 1mluvou druhej
71lllU\nCJ strane

sa

pol"alUJC:

osobné doruč1mie pbomnosll dmhej mllu' nej •lrane.
prevzatie pisomnost
i.

1.. doručeniu

!..mm JC pmmná pot\Tdiť

môže dôjsľ priamo 1.mluvnou stranou

prostredmctvom kunéra: al.. m1lurna strana

odnuet nc

alebo

pn:H1aľ písomnosť. po' a7u1e

s táto pisomnosť 1.a doručenú jej odmietnutím. alebo

zaslanie písomnosti ako d oporučenej po�to,ej 1ásiel1) prostrednict,0111 pošty:
' pripadc ak

sa

táto po\'alujc
J

1aslaná 1úsielka 'ráti spllľ ako nedoručená z akl!hokoľ\ ek dôHxlu

za

..a

doručené dňom jej vrátenia

Lčru.tnici 1mlu\) prehla.,ujú. )c tato \)JadruJC ich slobodnú \óľu. nebola podpísaná
\

tiesni ani za nenapadne ncv)hodn)eh

pod mienol.

u S\OJ

súhla.s s jej obsahom

pot,rdzujú svojim vlasLnoručn)m podpisom.
4. Zmluva je plamá a účinna dňom
5.

nájomcu a
6.

podpis u 1.mlU\ n)ch str.in.

/.mluva je vyhotovená ' 1 rovnopisoch,

1

1. k1or)ch

1 JC určen} pre podnajomcu. 1 pre

pre prenajímateľa.

1úto1.mlula podlieha súhlasu prenajímateľa.
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podnájomca
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za prena te1•a
PaedOr. DIÍ�an Husár

nájomca
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p r imáto r Mesh1 Zlaté Mora\ ce
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