
Zmluva o nájme nebytoqých priestorov é.212010

Zmluvné strany:

Prenajímatet: Obec Šintava
9255l šinta a

] zastúpená starostom obce Václavom Jurčagom
tčo: oo 306 193
DlČ 2O21OOO927
Bankové spojenie: VUB banka, a.s., pobočka Galanta
Číslo účtu: 1 842313210200
Te! : 03 1 /789237 O, íax O31 17 89251 1

e-mail: obec@sintava.sk
( d'alej len prenajímatel')

a

Nájomca: !T Pro s.r.o.
Zapisaná v obchodnom registri okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka2O835ft
so sídlom: V!. Clementisa 6452156,917 01 Trnava
lčo: 36848 7o1
D!Č: 2022466710
lč opH: sk2o2246671o
v zastúpení Martin Pompos - konatel spoločnosti
Bankové spojenie: 26268058621 1 100
( ďalej len nájomca)

PREAMBULA

Účelom tejto zmluvy je upraviť nájomný vďah zmtuvných strán v súlade s ust.

§ 663 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a v zmysle ust. § 3 zák,
č. 1 16/199O Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších
predpisov a VZN é.2l2OO9 o nájme a podnájme nebytových priestorov, plóch
na reklamné účely a o nájme pozemkov (d'alej len VZN o nájme).

l.
PREDMET ZMLUVY

1.1 Predmetom zmluvy je nájom nebytových priestorov vo vlastníctve
prenajímatela v objekte požiarnej ochrany č. 1 na Mierovom námestí Šintava
nachádzajúcich sa na parc.č. 44ÓB, LV ě. 2975, katastrálne územie Šintava - strecha
sušiarne hadíc.

ll.
DOBA NÁJMU A UKONČENIE NÁJMU

2,1 Nájomný vďah vzniká dňom podpisu zmluvy a jeho trvanie je stanovené na dobu



neurěitú.
2.2 Nájomný vďah móže zaniknúť
a/ písomnou dohodou zmluvných strán
b/ písomnou výpoved'ou ktorejkolVek strany - výpovedná lehota je tri mesiace
a zaéína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení
písomnej výpovede. V prípade hrubého porušenia zmluvy spojenej s prevádzkovaním
predmetu nájmu je výpovedná lehota 1 mesiac.

lIl.
účel ruÁ.lnltu

3.1 Nebytové priestory uvedene v Čl. ttejto zmluvy je nájomca oprávnený
uživat výhradne na: účely zabezpeéenia a prevádzkovania telekomunikačného zariadenia
v zmysle vydaného oprávnenia na vykonávanie podnikateískej činnosti.
3.2 Telekomunikačné zariadenia budú využívané ako telekomunikačný uzol, resp.
prístupový bod verejnejtelekomunikačnej siete Se-Net, prevádzkovanej nájomcom na
základe povoIenia telekomun i kačného ú rad u S R 97 1 2301 17 2.
3.3 Nájomca je oprávnený uživať nebytové priestory bez obmedzenia.

lV.
rnÝŠra NÁJoMNEHo

4.1 Nájomné za užívanie nebytových priestorov je stanovené dohodou
zmluvných strán v rozsahu 0,- €
Odóvodnenie: uvedené telekomunikačné zariadenie bude slúžiť pre zabezpeěenie
kvaIitného signálu umožňujúceho rozšíriť internetové spojenie občanom Šintavy, preto
obec poskytne priestory na jeho umiestnenie bezodplatne.
4.2Yýška nájomného je 0,- eur za mesiac.

Ďa!šie platby:
eIektrická energia bude uhrádzanáv rozsahu vypočítanej ročnej spotreby
nainštalovaného zariadenia, ktorého spotreba je 0,0207 kW, čo činí 181 kWh za
rok. Uvedenú spotrebu nájomca uhradí obci Šintava jeden krát ročne po
vystavení refundačnej faktúry.

V.
PRÁVA A PoVlNNosT! PRENAJÍMATEI]A

5.1 Prenajímatet sazavázuje odovzdať nájomcovi nebytové priestory ihned'po podpise
zmluvy. .]

5.2 Prenajímateť sazavázuje,že umožní nájomcovi nerušené užívanie priestorov, po ceIú
dobu účinnosti tejto zmluvy.

5.3 Prenajímatel je oprávnený vstúpiť do priestoru za účelom vykonania kontroly
využívania priestorov na účel nájmu, avšak výlučne za prítomnosti nájomcu, po
predchádzajúcom dohovore.

5.4 Prenajímateť sa zavázuje postupovať tak, že neobmedzí práva a povinnosti nájomcu
vyplývajúce z paragrafu 69 Zák. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách.



5.5 Prenajímateť umožní pdstup nájomcovi k vnútornlým rozvodom nehnuteťnosti pre
potreby napájania tel. zariadenia elektrickou energiou podťa paragrafu 69 Zák.6í 0/2003

I Z,z. o e|ektronických komunikáciách.

V!.
PRÁVA A POVINNOST! NÁJOMCU

6.1 Nájomcovi patria najmá tieto práva:
a) právo uživať nebytový priestor v rozsahu dohodnutom v zmluve,

6.2 Základnými povinnosťami nájomcu sú :

a) uhrádzať náklady spojené s činnosťou nainštalovaného zariadenia
v prenajatých priestoroch,
b) bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímatelbvi potrebu opráv,
ktoré má prenajímatel urobiť a umožniť vykonanie týchto opráv,
c) v prípade skončenia nájmu, vrátiť nebytový priestor alebo !HM
v stave, v akom ho od prenajímatel'a prevzal, s prihliadnutím na
obvyklé opotrebenie, ak sa nedohodli s prenajímatelom inak,
d) dodžiavať predpisy vzťahujúce sa na požiarnu ochranu,
e) ozná m iť prenaj ímatel'ovi bez zbytočn ého od kl ad u a kékol'vek
zmeny týkajúce sa jeho obchodného mena, právnej formy,
zmeny štatutára, sídla spoločnosti, kontaktnej adresy, čísla
telefónu, rozsahu užívania a predmetu činnosti,
f) uhradiť prenajímatelovi všetky škody na majetku prenajímatela,
ku ktoným dójde v dósledku prevádzky nájomcu alebo jeho
nesprávnym používaním, resp. nedbanIivosťou alebo
nedodžiavaním platných bezpečnostných predpisov.
g) nájomca si poistí namontované zariadenia podfa vlastného uváženia
a na vlastné náklady,

u!.
zÁvenečNÉ usTANovEN!A

7.1 Nájomca vykoná úpravy prenajatých priestorov iba so súhlasom prenajímatela na
vlastné náklady.
7.2Prenalímateť odovzdá kťúče od prenajatých priestorov nájomcovi ihneď
po podpise zmluvy. Z odovzdania a prevzatia priestorov sa spíše záznam,
v ktorom sa uvedie všetko podstatné o prenajatom priestore. Do ostatných priestorov v
pípade potreby bude mať prenajímateť umožnený vstup iba v sprievode oprávnených
osób, ktoným nájomca oznámi potrebu vstupu a dohodne si s ním termín.
7.3 Nájomca je povinný starať sa v plnej miere o BOZP v zmysle zák.
č. 330/1996 Z.z. v znení zákona č.36712002Z.z. a o požiarnu ochranu
v zmysle zák. ě.314l2OO1 Z.z.
7.4 Akékofvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode
zmluvných strán a to formou písomných dodatkov.
7.5 Zmluvné podmienky, ktoré nie sú špecifikované v tejto zmluve sa riadia
podta príslušných ustanovení zák. é. 11611990 Zb., Občianskeho zákonníka
a iných právnych predpisov platných v SR.



Z.6 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu zmluvnýmistranami. 
_

7 :r Zmluu aje :vy, praeováná v dvoch rovnopisoch,, jedna, pre prenaj ímatéía
a jdna pre nájomcu.
78,Zmluvné sfrany vyhlasujú, že sú spósobilé na právne úkony, s touto

zmluVou sa riadne oboznámili, jej obt ah im je jasný, určitý, správne
a ieh vólur s ním a že uzatvoňlitúto zmluvu slobodne
védomí si dósl,edkov svojho rozhodnutia.

v Šhtrave, dňa

prenajímatel
za nájomcu

c

-ď


