
Nájomná zmluva
č.4/2010

Zmluvné strany:

Prenajímateľ: Mesto Trenčín zastúpené primátorom Ing. Branislavom

Cellerom

Mierové nám. Č. 2, 911 64 Trenčín

bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko a.s., Regionálna
pobočka Trenčín

číslo účtu: 0600536001/5600

konšt.symbol 0558

variab.symbol: 8450024610

IČO: OO 312 037

DIČ : 2021079995

a

Nájomca: BRESMAN s.r.o.
Sídlo: Pod hájikom 1369/181 Dubnica nad Váhom

Zastúpenie: Vojtech Breska - konateľ

Bankové spojenie: VÚB, a.s. Považská Bystrica

Číslo účtu: 2210249-372/0200

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,

oddiel Sro, vložka Č. 2831/R

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

L

Predmet nájmu

Prenajímatel' ako výlučný vlastník nasledovných nehnutel'ností - pozemkov

a) časť parc.č. 476 ostatná plocha o výmere 9 m2, v k.ú. Trenčín, Nám. sv.
Anny

b) časť parc.č. 2009/29 záhrady o výmere 9 m2, v k.ú. Trenčín, Soblahovská

ulica

c) časť parc.č. 1432/1 zastavaná plocha o výmere 9 m2, v k.ú. Trenčín, Ulica K
výstavisku

d) časť parc.č. 146 ostatná plocha o výmere 9 m2, v k.ú. Trenčianske Biskupice,
Legionárska ulica

••
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e) časť parc.č. 524/2 zastavaná plocha o výmere 9 m2, v k.ú. Trenčín,
Piaristická ulica

zapísaných na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, 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 majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov
pod jestvujúcimi novinovými stánkami.

III.

Cena nájmu

11 Zmluvné strany sa dohodli, že prenájom nehnutel'ností uvedených v článku l. tejto
zmluvy bude nasledovný:

za pozemok uvedený pod písmenom a) článku l. tejto zmluvy o výmere 9 m2,
za cenu 19,91 €/m2 ročne, čo spolu predstavuje 179,19 € ročne

za pozemky uvedené pod písmenami b) - e) článku l. tejto zmluvy o výmere
36 m2, za cenu 9,95 €/m2 ročne, čo spolu predstavuje 358,20 € ročne.

Celkové ročné nájomné predstavuje 537,39 € ročne.

21 Nájomné bude platené ročne v sume 537,39 € vždy k 31.1 bežného roka na účet
Mesta Trenčín, vedený v banke DEXIA banka Slovensko a.s., Regionálna pobočka
Trenčín.

31 Nájomné za rok 2010 vo výške 537,39 € uhradí nájomca pri podpise tejto
nájomnej zmluvy.

41 Ak nájomca bude v omeškaní s platením nájomného, bude prenajímatel' účtovať
úrok z omeškania podl'a ustanovení Občianskeho zákonníka a v zmysle Nariadenia
vlády č. 87/1995 Z.z. vo výške dvojnásobku diskontnej sadzby určenej NBS platnej
k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu.

51 V prípade schválenia nového predpisu o oceňovaní nehnutel'ností, alebo ak bude
iná cena schválená Všeobecne záväzným nariadením Mesta Trenčín, nájomca sa
zaväzuje uzatvoriť dodatok k nájomnej zmluve, prípadne novú nájomnú zmluvu.

IV.

Doba nájmu

Táto nájomná zmluva je dohodnutá na dobu neurčitú s účinnosťou od 1.1.2010.

V.
Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu

II Nájomca je oprávnený užívať pozemky len na účel zmluvne dohodnutý, t.j. za
účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod jestvujúcimi novinovými
stánkami, účel možno meniť len po dohode zmluvných strán.
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21 Nájomca je oprávnený prenechať predmet nájmu alebo jeho časť do podnájmu,
len po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímatel'a.

31 Nájomca je povinný sprístupniť v prípade poruchy jestvujúce inžinierske siete ich
správcovi a zabezpečiť ich zachovanie. Je tiež zodpovedný za škody, ktoré môžu
vzniknúť poruchami a poškodením inžinierskych sietí na pozemkoch v dôsledku jeho
zavinenia.

41 Prenajímatel' môže vykonávať kontrolu spôsobu užívania predmetu nájmu.

5/ Nájomca je, v zmysle čl. 8 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta
Trenčín č. 14/2007 v platnom znení, povinný u notára spísať notársku zápisnicu,
v ktorej bude súhlasiť s vykonatel'nosťou svojich záväzkov voči Mestu Trenčín
vyplývajúcich mu z uzavretej zmluvy - konkrétne bude súhlasiť s vykonatel'nosťou
záväzku vypratať pozemok po skončení nájmu a bude súhlasiť s vykonatel'nosťou
svojho záväzku platiť nájomné spojené s užívaním pozemku. Náklady na spísanie
tejto notárskej zápisnice bude znášať užívateľ. V prípade, ak nájomca odmietne
spísať notársku zápisnicu podľa predchádzajúceho textu, nebude s ním uzavretá
príslušná zmluva.

VI.

Skončenie nájmu
11 Platnosť a účinnosť tejto nájomnej zmluvy zaniká:

al dohodou zmluvných strán
bl výpoveďou zo strany prenajímatel'a alebo nájomcu bez udania dôvodu.

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

31 V prípade výpovede zo strany prenajímatel'a z nasledovných dôvodov:

a) ak nájomca užíva predmet nájmu na iný účel ako je zmluvne dohodnuté alebo
v rozpore s touto zmluvou

b) ak nájomca prenechá predmet nájmu alebo jeho časť do užívania inej osobe
bez predchádzajúceho súhlasu prenajímatel'a

c) ak je nájomca v omeškaní s platením nájomného viac ako tri mesiace

je výpovedná lehota 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

VII.

Záverečná ustanovenia

11 Pokiaľ 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 oboch účastníkov.
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3/ Táto nájomná zmluva bola uzatvorená podl'a § 9a ods. 9 písm. c) zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí a v súlade s článkom 8 bod 7 písm. e) VZN č. 14/2007.

4/ Nájomná zmluva bola vyhotovená v 7-mich exemplároch.

V Trenčíne dňa ...,"..4..}AiI~ ?fl10

BRESlViAN s.r.o.
Pod hájom 1369/18:'

01841 DUBNICA N; VA~?3~

'co"""".,c~," ''''''/

vj
Ing. Branislav Celler

primátor
Vojtech Breska

konateľ

.



-
Do d a t o k č.1

k nájomnej zmluve č.4/2010 zo dňa 4.3.2010

uzatvorenej medzi:

Prenajímatel'om : Mesto Trenčín - zastúpené primátorom Ing.
Branislavom Cellerom

Mierové nám. 2, 911 64 Trenčín

bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko, a.s.,
Regionálna pobočka Trenčín

číslo účtu: 0600536001/5600

symbol: 8450024610

IČO: 00312037

DIČ: 2021079995

a
Nájomcom: BRESMAN s.r.o.

Sídlo: Pod hájikom 1369/181 Dubnica nad Váhom

Zastúpenie: Vojtech Breska - konatel'

Bankové spojenie: VÚB, a.s. Považská Bystrica

Číslo účtu: 2210249-372/0200

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,

Oddiel Sro, vložka č. 2831/R

Prenajímatel' a nájomca sa dohodli, že nájomná zmluva č. 4/2010 zo dňa 4.3.2010 sa mení
a doplňa nasledovne:

l.

V pôvodnom článku l. Predmet nájmu sa vypúšťa z dôvodu ukončenia prevádzky bod d)

d) časť parc.č. 146 ostatná plocha o výmere 9 m2, v k.ú. Trenčianske Biskupice,
Legionárska ulica

II.

Pôvodný článok III. Cena nájmu sa ruší a nahrádza sa novým textom takto:

1/ Zmluvné strany sa dohodli, že prenájom nehnutel'ností uvedených v článku l. tejto zmluvy
bude nasledovný:

za pozemok uvedený pod písmenom a) článku l. tejto zmluvy o výmere 9 m2, za cenu
19,91 €/m2 ročne, čo spolu predstavuje 179,19 € ročne



za pozemky uvedené pod písmenami b), c), e) článku l. tejto zmluvy o výmere 27 m2,
za cenu 9,95 €/m2 ročne, čo spolu predstavuje 268,65 € ročne.

Celkové ročné nájomné od termínu 1.1.2011 predstavuje 447,84 € ročne.

2/ Nájomné bude platené ročne v sume 447,84 € vždy k 31.1. bežného roka na účet Mesta
Trenčín, vedený v banke DEXIA banka Slovensko a.s., Regionálna pobočka Trenčín.

3/ Ak nájomca bude v omeškaní s platením nájomného, bude prenajímatel' účtovať úrok z
omeškania podľa ustanovení Občianskeho zákonníka a v zmysle Nariadenia vlády Č.
87/1995 Z.z. vo výške dvojnásobku diskontnej sadzby určenej NBS platnej k prvému dňu
omeškania s plnením peňažného dlhu.

4/ V prípade schválenia nového predpisu o oceňovaní nehnuteľnosti. alebo ak bude iná cena
schválená Všeobecne záväzným nariadením Mesta Trenčín, nájomca sa zaväzuje uzatvoriť
dodatok k nájomnej zmluve, prípadne novú nájomnú zmluvu.

III.

1/ Tento Dodatok Č. 1 k nájomnej zmluve Č. 4/2010 nadobúda platnosť dňom jeho
podpísania zmluvnými stranami.

2/ Ostatné časti nájomnej zmluvy Č. 4/2010 zo dňa 4.3.2010 zostávajú nezmenené.

3/ Tento Dodatok Č. 1 k nájomnej zmluve Č. 4/2010 bol vyhotovený v 7-mich exemplároch.

V Trenčíne, dňa ... .1..3 D . 7010

'Vz.
Ing. Branislav Celler

primátor

Vojtech Breska

konateľ


