
Nájomná zmluva
č.41/2009

Zmluvné strany:

Prenajímateľ: WTN Development, s.r.o.

Sídlo: Mraziarenská 6,821 08 Bratislava

Zastúpená konateľmi spoločnosti:

Ing. Miroslavom Welterom

Mgr. Andrejom Maarom

Bankové spojenie: ČSOB

Číslo účtu: 10006-3910026/7500

44194617
SK 2022624692

IČO:
IČDPH:

Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu

Bratislava l, oddiel: Sro, vložka Č. 5 2698/B

Nájomca: Mesto Trenčín zastúpené primátorom Ing. Branislavom

Cellerom

Sídlo:

bankové spojenie:

číslo účtu:

konšt.symbol

variab.symbol:

IČO:

DIČ:

Prevádzkovateľ: AS Trenčín, a.s.

Zastúpená:

Sídlo:

IČO:

Zápis:

Mierové nám. Č. 2, 911 64 Trenčín

DEXIA banka Slovensko a.s.,

Regionálna pobočka Trenčín

0600536001/5600

0558
jJ';O ooo't1lJCf

OO 312 037

2021079995

Mgr. Róbertom Rybníčkom - predsedom

Mládežnícka ul. 2313, 911 01 Trenčín

36329509

v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,

oddiel Sa, vložka Č. 10328/R

V zmysle § 663 a nás! zák.č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov u z a t v á raj ú túto nájomnú zmluvu.
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l.

Predmet nájmu

Prenajímatel' ako výlučný vlastník nehnutel'ností - pozemkov a objektov v k.ú. Zlatovce,
a to parc.č. 229/1 ostatné plochy o výmere 10576 m2, parc.č. 229/5 ostatá plocha o výmere
1027 m2, parc.č. 231 ostatné plochy o výmere 22091 m2, parc.č. 232 zastavané plochy
o výmere 1396 m2, parc.č. 233 zastavané plochy o výmere 34 m2, budovy - tribúny so
súp.č. 1273 nachádzajúcej sa na pozemku parc.č. 232 a budovy - skladu so súp.č. 1274
nachádzajúcej sa na pozemku parc.č. 233, zapísaných na LV č. 3177 ako vlastník WTN
Development, s.r.o., prenecháva tieto na dočasné užívanie nájomcovi.

II.

Účel nájmu

Prenajímatel' prenecháva predmet nájmu uvedený v článku l. tejto zmluvy na dočasné
užívanie nájomcovi za účelom prevádzkovania futbalového štadiónu Za mostami.

III.

Cena nájmu

1/ Zmluvné strany sa dohodli, že prenájom pozemkov uvedených v článku l. tejto zmluvy
bude vo výške dane za predmetné nehnutel'nosti. Nájomné bude stanovené vždy na dobu
jedného kalendárneho roka.

2/ Nájomné za rok 2009 vo výške 5344,89 € uhradí nájomca na účet prenajímatel'a do 10
dní odo dňa podpisu tejto zmluvy.

3/ V ďalších rokoch bude nájomné splatné vždy k 15.5. príslušného roka, za ktoré sa
nájomné odvádza. Každá zmena nájomného oproti hodnote za predchádzajúci rok sa
ustanoví dodatkom k tejto zmluve, podpísaným oboma zmluvnými stranami.

4Nýška úhrady služieb (spotreba elektrickej energie, plynu, vody, dodávka tepla a odvoz
komunálneho odpadu) bude uhrádzaná samostatne prevádzkovatel'om AS Trenčín, a.s ..

5/ Prevádzkovate l' sa zaväzuje hradiť náklady za služby spojené s predmetom nájmu od
podpisu tejto nájomnej zmluvy na základe aktuálneho odpisu jednotlivých meračov médií.

6/ Prevádzkovatel' sa zaväzuje ukončiť všetky zmluvné vzťahy s dodávatel'mi energií
a služieb na predmet nájmu ku dňu ukončenia nájmu.

IV.

Doba nájmu

Táto nájomná zmluva je dohodnutá na dobu neurčitú s účinnosťou od 1.1.2009
a výpovednou lehotou 3 mesiace.

V.

Práva a povinnosti prenajímateľa, nájomcu a prevádzkovateľa

1/ Prenajímatel' súhlasí s prevádzkovaním predmetu nájmu prostredníctvom AS Trenčín,
a.s ..
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21 Prenajímatel' odovzdá nájomcovi a prevádzkovatel'ovi predmet nájmu v stave spôsobilom
na obvyklé užívanie, o čom spíše záznam o odovzdaní a prevzatí predmetných
nehnutel'ností.
3/Prevádzkovatel' je povinný na vlastné náklady starať sa o prenajaté nehnutel'nosti so
starostlivosťou riadneho hospodára, udržiavať predmet nájmu ako aj kosiť prenajatú zeleň.
4/Prevádzkovate!' je povinný po ukončení užívania odovzdať prenajímate!'ovi nehnutel'nosti
uvedené v článku l. tejto zmluvy v stave zodpovedajúcom stavu v ktorom ich prepral pri
podpise tejto zmluvy.
51 Prevádzkovatel' je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu nájomcovi ako aj
prenajímatel'ovi všetky zmeny, ktoré nastali na predmete nájmu, a to jednak jeho zavinením
ako aj bez jeho vplyvu a vôle. Zároveň zodpovedá za udržiavanie predmetu nájmu v takom
stave, v akom ho prebral až do jeho odovzdania prenajímate!'ovi v deň ukončenia platnosti
zmluvy.
61 Prevádzkovate!' zodpovedá prenajímate!'ovi za prípadné škody spôsobené v dôsledku
neodborného užívania, poškodzovania, alebo v dôsledku nedodržania požiarno-
bezpečnostných predpisov.
71 Prevádzkovate!' na seba preberá povinnosti vlastníka pozemku v zmysle všeobecne
záväzných nariadení mesta Trenčín, ako aj v zmysle ustanovení VZN a zabezpečovať
pravidelné kosenie zelených plôch a odburiňovania pozemkov, rez konárov a drevín
presahujúcich na susedné pozemky a dodržiavať čistotu a poriadok na predmete nájmu.
81 Prevádzkovate!' je oprávnený realizovať v objekte zmeny, resp. zásahy (priečky, dvere,
zabratie priestorov, dvora ap.) ako aj rekonštrukcie a údržbu väčšieho rozsahu len
s predchádzajúcim súhlasom prenajímate!'a a nájomcu a to po predložení príslušnej
dokumentácie a finančného rozpočtu.
91 Úpravy a údržbu, ktorú je povinný vykonávať prenajímatel', môže realizovať aj nájomca
prípadne prevádzkovate!', ale iba v rozsahu, aký bude uvedený v písomnej dohode
uzatvorenej pred začatím prác.
10/Nájomca a prevádzkovate!' sú oprávnení užívať nehnute!'nosti uvedené v článku l. tejto
zmluvy len pre účel, na ktorý sú určené.
11/Nájomca môže nebytový priestor alebo jeho časť prenajať tretej osobe, len s písomným
súhlasom prenajímatel'a.
121 Prevádzkovate!' sa zaväzuje poistiť predmet zmluvy a zabezpečiť, že poistné plnenie za
poistnú udalosť bude poukázané na účet prenajímate!'a.
131 Prenajímate!' nezodpovedá za akékol'vek škody na vnesených veciach a nie je povinný
uzatvárať v tomto zmysle žiadne poistné zmluvy.

VI.

Skončenie nájmu

11 Platnosť a účinnosť tejto nájomnej zmluvy sa končí dohodou zmluvných strán alebo
výpovednou lehotou bez udania dôvodu.

21 Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

VII.

Záverečná ustanovenia

11 Pokia l' nie je v tejto zmluve uvedené inak, riadia sa vzájomné vzťahy účastníkov
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

21 Túto zmluvu možno zmeniť alebo doplniť dodatkom podpísaným oprávnenými zástupcami
všetkých účastníkov.
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3/ Táto nájomná zmluva je platná dňom podpísania zmluvnými stranami. Účinnosť nadobúda
dňom písomného prevzatia a odovzdania predmetu nájmu.

4ITáto zmluva bola vyhotovená v 6-tich exemplároch, pričom nájomca obdrží 3 exempláre,
prenajímatel' 2 a prevádzkovatel' 1 exemplár.

5/Prenajímatel' súhlasí so zaradením osobných údajov uvedených v tejto zmluve do
vnútorného informačného systému nájomcu. Nájomca prehlasuje, že uvedené osobné údaje
budú použité len pre jeho vnútorné potreby.

6/ Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tejto zmluvy, ako prejav ich slobodnej vôle,
túto zmluvu vlastnoručne podpisujú.

V Trenčíne dňa .

2 3 SEP. 2009

,".

Za prenajímateľa:

-~-----------------------------------

Ing. Miroslav Weiter

Konatel'

Ing. Branislav Celler

primátor

- 3. NOV. 2009

Za prevádzkovateľa:

AS TRENČíN, a.s,
o' Mládežnícka 2313. 911 01 Trenčin

ICO:36329S09.IC OPHSK2020180272
číslo účtu:2624800259/11oo Tatra banka Trenčín
IBAN SK20 1100 0000 0026 2480 0259
BIC (SWIFT) TATRSKBX

Mgr. Róbert Rybníček

predseda
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