
Nájomná zmluva s pľávom stavby
č. 808130007-7_2017-NZsPS

uzaŃorená v súlade s $ 663 a nasl. zákonač,. 40l1964 Zb. občiansĘ zákonník
v zneni neskorších predpisov

(d'alej len,,Zmluva")

CI.I
ZMLUVNE sľnłľy

1.1 Pľenajímatel':
obchodné meno

Sídlo
Právna forma
Registrácia

Statutárny oľgán
IČo
DIČ
IČ DPH
Úaa;e k DPH
Adľesa
pľe doručovanie písomností

(d'alej len,,Pľenajímatel*')

l.2 Nájomca:
Názov
Sídlo
Právna foľma
7astűpenćl
ICO
DIČ
Úaa;e k DPH
IBAN
SWIFT/BIC
(d'alej len,,Nájomca"),
(spolu d'alej len,'Zmluvné stľany").

: Ze|eznice Slovenskej ľepubliĘ' Bľatislava
v skľátenej foľme "ŽsR*

: Klemensova 8, 813 6i Bratislava
: iná právnická osoba
: obchodný register okľesného súdu Bratislava I,
oddiel: Po, Vložka ěíslo: 312lB

: Mgľ. Martin Erdössy, generálny riaditel'
:31 364 501
:20Ż048012l
: SK2020480121
: prenajímateľ je platitel'DPH

: ŽsR - SHM, Regionálne pľacovisko Bratislava, Šancová 5/C,
811 04 Bľatislava

: obec Cífeľ
: Nám. A. Hlinku 3l,919 43 Cifer
: obec (obecný úrad)
: Mgr. Maľoš Sagan, PhD. - starosta
:00312347
:2021133697
: nájomca nie je platiteľ DPH
: SK6602000000000002923212
:SUBASKBX



čl. n
PREDMEľ ł Účnr, ľÁĺnĺu

Ż.1 Prenajímatel, je na zźlk|ade zákoĺa ě.258l1gg3 Z. z. oŻelezniciach Slovenskej ľepubliky

v zneni neskorších predpisov správcom majetku š{tu - pozemku reg' C KN parc' ě' 2644 druh

pozemku ostatné plĺochy, o celkovej vymerě 5|4 m2 v celosti, nachźłdzajűcom sa v katastľálnom

űruemí Cífeľ' ktoý je zapisaĺý nu rÝ č. 1798 vedenom okľesným úľadom Tľnava, katastrálnym

odboľom.

Ż.Ż Pľenajímateľ prenecháva do uŽívania Nájomcovi časť pozemku bližšie špecifikovaného v ods'

2.I Zmhlvy o q7."." zs ĺŕ ęďa|ei len,,Pľedmet nájmu")'

Celková výmeľa Pľedmetu nájmu je 25 m2'

Pľedmet nájmu je zakľeslený v kópii snímĘ katastľálnej mapy a JŽM, ktoré tvoria Pľílohu č' 1

Zm|lvy ako jej nęoddelitel'nú sťtčasť.

2.3 Nájomca sa zaväzujeplatiť Prenajímateľovi za Predmet nájmu dohodnuté nájomné v súlade

s Čl. ľv Zm|lxy'

Ż.4 Nájomca je oprávnený Predmet nájmu użivať za úěelom prípravy, rea|izźrcie auźívania stavby

_ ,,Cyklotrasy v obci Cífeľ _ L etapď' - objektu So 02 uzamykateĘý prístľešok pre bicykle

konkľetizovanej v pľojektovej dokumentácii vyhotovenej vo febľuári 2017 Ing' Aľch' Andľejom

Jáchimom, Ing. Arch. Stanislávom Juľčom (ďa1e; len ,,stavba"). Stavba bude realizovanána náklady

Nájomcu a do jeho vlastníctva. Nájomca je äpľĺvnenv lu Predmete nájmu uskutoěniť stavbu

a následne ju uŽívať len poěas doby ilatnosti a ú'einnosti tejto Zmluvy. Po jej skoněení je povinný

stavbu na vjastné nákhdý odstrźniť,pôkiul' sa Zmluvné strany nedohođnú inak'

Ż.s Stavba podľa ods. 2.4 tejto Zmluvy musí b/ realizovantĺv súlade so všeobecne zźtvämými

právnymi predpismi platnými na űzemi SŔ, zároveň nesmie predstavovať prekážku alebo brániť

pýulosti źeleznlénej preváđzĘ, alebo obme dzovať Źeĺezniénű pľevádzku' priěom Nájomca je

povinný o pľebiehajúĹĺón prĺcaółr a s nimi súvisiacich usmeľneniach riadne informovať cestujúcu

veľejnosť. V procese výstavby je Nájomca opľávnený využiť Pľedmet nájmu ako stavenisko'

čl. nI
DoBA ľÁľľĺu

3.1 Pľenajímateľ prenecháva Pľedmet nájmu do uŹivania Nájomcovi na dobu uľčitu - do

31.|Ż.2025 s následnou možnosťou opcie Zmluvy zo strany Nájomcu na ďalších šesť (6) ľokov za

dodržania rovnaĘch zmluvných pođmienok s qýnimkou vyšky nájomného uvedenej v ods' 4'1

Zm1uvy,ktoľého výška bude zívisióť od ripľav vykónaných v zmysle ods. 4.5 Zm|uvy' Pľávo na opciu

je Nájomca pouĺnny opiutnit'u Pľenajímatel'a'najnesŔôr šesť (6) mesiacov pľed uplynutím doby

nájmu, v opačnom prípade právo na predĺženie žm|uvy zo stľany Nájomcu zaniká' V pľípade ak

Nájomca opciu podl'a äľrto Ĺoau využije, tak je Pľenajímateľ povinný prenechať Predmet nájmu do

uźivania Nájomcovi na ďalších sésľ (o ľokov. Pľávo na opciu je Nájomca oprávnený uplatniť

u Prenajímatel'a iba jeden kľát.

3.2 Zm|uvanadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom

zahźĄeniaqýstavby. Nájomca je povinný pĺ'o*nó oznźlmiť ?-renajímateľovi deň zahźýenia ýstavby

ato najneskôľ do siedmych (7) dní odo d'ňa jej zahźĄenia. Nájomca je povinný spolu soznámením

o zahźtjení ýstavby doľučiť ŕrenajímatelbvi l kópiu stavebného denníka s uvedeným dátumom

zahéĄenia qýstavby. V prípade poľušenia povinnosti Nájomcu uvedenej v tomto odseku' je

Prenajímateľ opľávnený účtovať si od Nájomcu zmluvnú pokutu vo qýške 500 €' Nadobudnutiu

úěinnosti Zmluvy bude predchádzaťjej zverejnenie vzmysle.občianskeho zákonníka vspojení so

zákonom č,.21]ĺ2o0o Z. z. o slobodnom pľĺstupe k informáciám a o Zmene a doplnení niektoých
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zttkonov (ztkon o slobode informácií) v znení neskorších pľedpisov (d'alej len ,,Zálkon o slobode
informácií")' V pľípade ak v lehote do 18 mesiacov odo dňa platnosti Zmluvy nedôjde zo strany
Nájomcu k zahájeniu výstavby, táto Zmluvabez d'alšieho zanikne.

3.3 Zmluvné strany ýmto berú na vedomie, že sú povinnými osobami v zmysle Zákonao slobode
infoľmácií avzhl'adom na uvedené Zmluvu po podpise obidve Zmluvné stľany zverejnia, pričom
Zmluvné stľany sú povinné bezodkladne sa vzájomne infoľmov ať o werejnení Zmhlvy.

čl rv
ľÁĺoľĺľn ł pr,łľoBNE PoDMIENKY

4,l Zmluvné stľany sa v súlade so zákonom č,' 18/1996 Z. z. o cenách v zneni neskoľších
pľedpisov dohodli, źe za prenájom Pľedmetu nájmu uhradí Nájomca Pľenajímatelbvi nájomné vo
ýške:

0,Ż2EIJR/roW mŻ pozemku, t. j' 5,50 EUR/ľok

Celkové ročné nájomné za Pľedmet nájmu je 5,50 EUR.
(slovom: päť eur a pät'desiat centov).

Dohodnuté nájomné je uvedené bez DPH. DPH bude faktuľovaná podl'a platných právnych predpisov.

4.2 Nájomné je Nájomca povinný uhrádzať Prenajímatelbvi vopred ročne na zźtklade faktúry
vystavenej Prenajímatel'om na ktoľ'ýkolvek zbankoqých účtov Pľenajimatel'a uvedených vzÍŕilaii
faktury. Faktúra bude vystavená Prenajímatelbm vždy do dvadsiateho (20.) dňa pľvého mesiaca
pľíslušného kalendáľneho ľoka. Splatnosť faktury je štľnásť (14) dní odo dňa jej vystavenia. Nájomné
sa považuje za lhradené dňom pripísania sumy nájomného na niektoý zbankoých úětov
Prenajímatel'a uvedených vo faktúre. Prenajímateľ sa zaväzuje v deň vystavenia faktúry zaslať sken
príslušnej faktúry elektronicĘ na emailovú adľesu Nájomcu sekľetariat@cifeľ.sk.

4.3 Prvá fakturácia nájomného za obdobie odo dňa úěinnosti Zmluvy do prvého dňa zaěatia
zmluvne dohodnutého pravidelného fakturačného obdobia bude vykonaná najnesŕôr do siedmich (7)
dní od posledného dňa obdobia, na ktoré sa platba vďahuje' Splatnosť fakrúry je štľnásť (14) dní odo
dňa jej vystavenia. Prenajímatel' sa zaväzuje v deň vystavenia faktury zaslať sken príslušnej faktúry
elektľonicĘ na emailovú adľesu Nájomcu sekretariat@cifer.sk.

4,4 Pľenajímateľ bude uhrádzať za Pľedmet nájmu daň znehnutelhostí v zmysle zźłkona č,.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a dľobné stavebné
odpady v znęni neskoľších pľedpisov. Výška dane z nehnutelhosti je zahrnutá 

-do 
óeny nájmu.

4.5 Prenajímatel' si vyhradzuje právo jednostranného zqýšenia nájomného formou písomného
oznámenia o zvýšení nájomného za Predmet nájmu v závislosti od úrovne inflácie jedenkľát ročne.
Nájomné platné k 3l'l2. bežného ľoka sa zvýši o mieru inflácie oficiálne vyhHsěnú ŠtatisticĘm
úradom SR a to od 1.1. nasledujúceho ľoka.
Zýšené nájomné bude Nájomcovi písomne oznámené a následne dofakturované najneskôr do
šesťdesiatich (60) dní odo dňa doručenia oznttmęnia o ýške inflácie Prenajímatelbvi od Šiatistického
úradu SR. Faktura bude splatná do štrnásť (l4) dní odo dňa jej vystavenia. Prenajímatel' sa zaviizuje v
deň vystavenia faktúry zaslať sken pľíslušnej faktúry elektronicky na emailóvú adresu Nájomcu
sekretariat@c i fer. sk.

4.6 Ak Nájomca o viac ako tridsať (30) dní mešká s platením nájomného, považuje sa to za
zźnatné poľušenie Zmluvy, v dôsledku čoho má Prenajímatel' právo uĹoněiť tenio nájđmný vďah
qýpovedbu v zmysle ods. 5.1 písm. b) Zmluvy.
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4.7 Ak zisti Pľenajímateľ porušenie dohodnuých ustanovení Zmluvy Nájomcom, alel

povinností uložených Nájomcov i všeobecne zttvđznými pľávnymi pľedpismi a ktoré Nájom

neodstráni v dohodnutej lehote ani po predchádzajúcom písomnom upozornenl Pľenajímatel'a,

Nájomca povinný zap|atiť Pľenaj ím ateľov i mlluvnú pokutu vo qýške:

a) L\Yo zľoěnéhonájmu (bez DPH)' ak v danom prípade došlo k porušeniu povinnosti Nájomc

ktoľé má podľa Zm|uvy povahu meneJ záv ažného porušenia Zmlruvy ; meneJ ztxaźné poruše1

povinností je také porušenie, ktorénie je v Zmlruve qýslovne oznaěené ako zttvaźné porušenie,

b) Ż0% z ľoěného nájmu (bez DPH), ak v danom prípade došlo k poľušeniupovinnosti Nájom

ktoré má podľa Zmluvy povahu zźtvaźnéhoporušenia Zmlruvy ; zźlv ażné poľušenie povinností je tĺ

porušenie, ktoľéje v Zmluve ýslovne oznaěené ako zźtvaŹné poľušenie'

Zmluvnú pokutu v zmysle tohto ods. Zm|uvyje možné uložiť opakovane' ak nebude závadný s

odstľánený v určenej iehote, alebo ak ,u uuäĺ zttvady opakovať' Týmto nie je dotknuté pľl

Pľenajímateľa na náhľadu škody, ktorá mu vznikne v dosledku poľušenia ýchto povinností'

Nájomcu sekretariat@cifeľ'sk'

4.g Nájomca sa zavduuje v čase trvania nájomného vďahu písomne oznźtmiť PrenajímateJ

dátum zmien v registľácii za p|atiteľa danę zpľiďanej hodnoĘ a to Ĺezodkladne _ najneskôr do pia

(5) dní po tomto dátń;. V prípade, že Nájomca neäznámi zmeÍ|y v registrácii bezodkladne po to

dátume a daňoý úľad vyrubí Prenajímateŕovi pokutu, Nájomca sa zavdzuje zap|atiť Prenajímate

tuto vyrubenú pokutu irźtane dodátoěne vyľuienej daĺě na.ztlklade faktury' Splatnosť faktú1

štrnásť (1a) dní odo dňa jej vystavenia. 
'."*jí'*'e]ľ 

sazavázujev deň vystavenia faktury zas|at :

príslušnej faktúry "l"[tńi"ty 
na emailovú uá."ru Nájomcu sekretaľiat@cifeľ'sk'

4.10 Neoddelitelhou súěasťou tejto Zmluvy je Pľítoha ć. 2 _,ľrehlásenie pre úěely posúd

obchodného paľtneľď' v súvislosti s ustanovením $ 2 písm' n) ztlkona č)' 595lŻ003 Z' z' o dt,

pľíjmov v meni neskorších pľedpisov. ôu.t oaný paltneri .sri 
povinní Pľenajímateľovi písc

oznámit kaŹdtl zmenu súvisiacu . p.rr*ĺlnyń, 
'ekonomickým alebo iným prepojením

Prenajímatelbvi a to do päť (5) dní odo dňa vzniku zmeÍly '

člv
UKoNčENIE NÁJMU

5.1 Nájomný vzťahzaĺik'ne
a) písomnou dohodou Zmluvných stľán,

b) písomnou ýpoveďou z akéhokol'vek dôvodu porušenia povinností vyplyval

z nájomného vztahu. Z dôvodu zźtvażnéhoporušeniapovinností (ZávaŽné porušenie povinností jĺ

poľušenie, ktoré je v Zmluve qýslovne označené ako zźlvażné porušenie) je qýpovedná

jednomesaěná azaéíĺa plynúť prvym dňom kalendáľneho mesiaca nasledujúceho po doĺ

písomnej qýpovede. V ostatných prípadoch je qýpovedná lehota tľojmesaěná azaćina plynriť 1

dňom kalendárneho mesiaca nasleduj úceho po doruěení písomnej ýpovede,

c1) zanikom ZmluvY bez ďalšieho úkonu, ato dňom kedy nastanú účinĘodpredaja Pre

nájmu v súlade s $ 28 ods. 3 zákona č,. 162l1995 Z. z' o katastľi nehnutelhostí a o zápise vlastní

zákon) v znení neskorších predpisov,
a iných pľáv k nehnutelhostiam (katastrálny

4



c2) okamžiým ukončením Zmluvy a to dňom kedy nadobudne právoplatnosť rozhodnutieministerstva financií'o. zavedeni nútenej správy v zmyslě $19 ods. 9 zá"kona č,'583/2004 Z' z. orozpoětoých pľavidlách1lz9mnej samospnívy uő r^"ně udoplnení niektoých zákonov,d) odstúpením od Zmluvy' ak to umožňuje zźlkon alebo sa na tom Zm|uvné strany písomnedohodli sa Zmluva ľuší s úěinkami ex nunc,
e) dňom doruěenia písomného oznźtmenia Nájomcu Prenajímatelbvi o scudzení stavby Nájomcuuvedenej v ods' 2.4 Zy'iuvy', na ktorú je užívanie Piedmetu nájmu viazané,
Đ uplynutím doby nájmu )g) zánikom Zmluvy bez d'alšieho úkonu, máľnym uplynutím lehoty na zahájenie qýstavby vzmysle ods. 3.2 Zmluvy.

5'2 Nájomca sa zaväzuje vznik skutoěností uvedených v ods' 5.1 písm. c2) Zmluvy bezodkladne- najneskôr do piatich (5) dní písomne oznámiť Prenajímatelbvi, v opačnom prípade bude Nájomcapovinný platiť odplatu vo ýške dohodnutého nájomného u irny.i. Ei ľř"'ňirry aŽ do dňadoručenia pľedmetného písomného oznámenia Prenaj"ímatel'ovi.

5'3 Výpovedi musí pľedchádzať písomné upozoľnenie Prenajímatel'a Nájomcovi o porušenízmluvných podmienok'

c

6'1 Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti zo strany Nájomcu alebo Pľenajímatelä budúdoruěované na adresy Pľenajímatel'a alebo Nájomcu uvedené áko ad.esy pľe doručovanie písomnostíuvedené v záthlav i Zmluvy.

6'2 V prípade písomností doručovaných prostredníctvom pošty na adresu uvedenú ako adresa predoručovanie písomností v Zm|uvę ako áoporuěené listové ,L"r"íry aleuo zĺsĺelký . ao.ue"nkou satieto písomnosti považujú za doručené Nájđmcovi, aj ked':a) Nájomca odoprel prijatie zásieliqy; zásie|ĺ<a sa považuje za doľuěenú dňom odmietnutiapľijatia zásielĘ'
b) zásielka bola na pošte uložená a Nájomca ju neprevzal do troch (3) dní od uloŽenia; poslednýdeň tejto lehoĘ sa považuje za deňdoruěenia, i keł sa Ńa;ol1'.u o uložení nedozvedel,c) bola zásielka vrźúená Pľenajímatelbvi ako nedáručitęlhźl najmä preto, že nebolo možnéNájomcu na adľese uvedenej v Zmluve ani na adrese jeho sídla uvedenej v obchodnom registľi alebo vinom registri, v ktorom j e zapisaný,zistiť a jeho iná Jdľesa ni"1" ľ."nujímatelbvi známa,a teda nie jemožné písomnosť doľuěiť; písomnosť sa považuje po trocň (3) dňoch od vrátenia nedoľučenejzásieĺĘ za doľučenú, ato aj vtedy, ak sa Nájbm"u o to- nedozvie.

6'3 Písomnosti sa doľučujú zamestnancom oprávneným ich za Nájomcu alebo Pľenajímateläprijímať' Ak taĘchto zamestnancov niet, doruěujl .u pĺ.ä-nosť, ktorá j" u.e"ná áo vlastných rúk,tomu' kto je opľávnený za danű Zmluvnú stľanu kónať, ostatné písómnosti ktorémukol,vek jejzamestnancovi, ktoý písomnosti pľijme.

čl. vl
DoRUčovAlĺIE

Čl. vrr
PRÁVA A PovINNosTI ZMLUvNÝcH sTRÁN

7'1 Prenajímatel' protokolárne odovzdá Nájomcovi Predmet nájmu na zźtklade písomnéhoprotokolu o odovzdaní aprevzatí Predmetu nájmu. Predmetom protokolu bude vymedzenie stavu,v akom sa Predmet nájmu nachádzav čase jeho ődovrdaniiŃa;o."oui.

7'2 Nájomca je povinný zdržať sa na Predmete nájmu akejkol'vek ěinnosti obmedzujúcej, čiohrozuj ricej železnič,nű prevádzku.
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7.3 Nájomca je povinný uŹívať Pľedmet nájmu riadnym a hospodárnym spôsobom' musí

dodržiavať všeobecne zźlväzné právne predpisy vłahujúce Sa na Pľedmet nájmu' Nájomca smie

uźívať Pľedmet nájmu len na úěely uvedeńe í oos. z'ł Zm|uvy' V prípade' .ak sa Nájomca bez

vźůnych dôvodov nestará oPľedmět nájmu dlhšię ako jeden (1) ľok, považuje sa to za zÁvažné

poľušenie Zmluvy, v dôsledku ěoho má Prenajímatel' pľávo ukoněiť nájomný vzťah qýpoveďou

v zmysle ods. 5'1 písm. b) Zmluvy'

7.4 Prenajímatel' sa sNájomcom dohodol na základę $ 6 ods. Ż zźlkona č'' 3|4l200l Z' z'

o ochľane pred požiarm i v menineskoľších predpisov, že Nájomca je povinný zabezpeóiť v Pľedmete

nájmu všeĘ úlohy ochľany pred požiaľmi podľa ustanovení tohto zákona' Nájomca sa záľoveň

zaväzuje dodrŽiavať aj ostatné povinnosti' ktoré mu v súvislosti s užívaním Pľedmetu nájmu

vyplývajú z p|atýchprávnych predpisov,-n łi^a ,tkona č,. 364lŻ004 Z' z' o vodách a o zmene ztlkona

SNR č. 3.7Ż11990 zt' o |.iĹ.t rpLo"i' (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č'"79l20l5

Z' z. oodpadoch u o 
"-"n" 

a áoplnení nieLtoq1ch zákonov v zneni neskorších predpisov a ztlkona ć'

1lljggŻ Zb' o żivotnom pľostľedi v zneĺi nóskorších pľedpisov. V prípade porušenia uvedených

povinností zodpovedá Nájämca Prenajímateľovi za všeĘ šĹody, ktoľé Prenajímatelbvi dôsledkom

porušenia povinností Nájomcom vznikii, resp. sankcie, ktoľé boli Prenajímatelbvi uložené'

7.5 Akékol'vek stavebné úpravy na Pľedmete nájmu nad ľámec stavby uvedenej v ods' Ż'4 tę'jto

Zm|uvy, môŽe Nájomca vykonať len spredchádzujĺgq písomným srihlasom Pľenajímateľa a na

zźlk,ade platného stavebnéĹo povolenia, alebo akéhokol'vek iného oprávnenia potrebného na ich

vykonanie. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za zćpażné porušenie Zm|uvy, v dôsledku ěoho má

Pľenajímateľ právo,rr.onĺŕ tento nájomĺý vďah qýpoveďoů vzmysle ods' 5'l písm' b) Zmlwy'

V prípade' Že nepovolenou stavebnou ěin 
'osťo.' 

alěuo inou nepovolenou ěinnosťou vykonávanou

naPľedmete nájmu Zo strany Nájomcu vzniknú Prenajímatel'ovi akékol1ek záväzf<y (napľ' sankcie

a pod), Nájomcá sazavázujetieto zźtväzĘ vyrovnať v plnom rozsahu'

7.6 Nájomca sa zavázuje, tebeżnűúdržbu Predmetu nájmu zabezpeč'ína vlastné náklady'

7.7 Nájomca nie je opľáv ĺený bezpredchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa prenechať

Predmet nájmu podľa Zmluvy alebo akúkolVek jeĹo častiinému do užívania alebo do podnájmu' Bez

písomného súhlasu ľľena3ĺmáteľa nesmie Nájomca umožniťužívanie alebo pľevádzkovanie Pľedmetu

nájmu inej osobe ani na zźtk.,ade zmluvy oźdrużeni, prípadne inej zmluvý o spoloěnom podnikaní'

Poľušenie tejto povinnosti sa považuje za závajžné 
_porušenie 

Zm|uvy, v dôsledku čoho má

Pľenajímatel'pľávo ukoněiť tento nájomiy 
"rtunýpoveďou 

v zmysle ods' 5'l písm' b) Zmluvy'

7.8 Nájomca je povinný ihneď písomne ohlásiť Prenajímatelbvi každú Zmenu adľesy a iných

údajov, ktoľé sa viazu k údajom Nájómcu' uvedeným v Zmlwe, najneskôr však do desiatich (10) dní

po nej. V pľípade takéhoto 
-oznámenia 

sa doľučuje písomnosť na novo oznámenú adresu' Porušenie

tejto povinnosti Nájomcu písomne ohlásiť uat&l żrn.nu adresy a iných 1dajov' 
ktoré sa viažu k

údajom Nájomcu, uvedeným v Zmluve, sa považuje za závażné poľušenie Zm]uvy' v dôsledku čoho

má Pľenajímateľ pľávo ukáněiť tento nájomi9 rrtłlrqýpoveďou v zmysle ods' 5'l písm' b) Zm|uvy'

7.9 Nájomca je povinný umožniť vstup zamestnancom Prenajímatel'a na Pľedmet nájmu Za

úěelom vykonania kontľoly jeho stavu a späsobu jeho využívania. Nájomca sa súčasne zavázuje' źe

v ěase minimálne trocľr (:j mesiacov preo utonĺením platnosti a úěinnosti Zmluvy umožní po

predchádzajúcom písomnoń oznámení zämestnancom Prenajímateľa aztnjemcom o odklipenie, resp'

o iné využitie Pľedmetu nájmu vstup na Predmet nájmu za úěelom vykonania obhliadĘ Pľedmetu

nájmu. Súčasne ." Ńłon'á v tomto období zaväzujé Pľenajímatel'ovi umožniť umiestnenie oznamu

na Predmete nájmu, irostľedníctvom ktorého bude ľľenajímateľ ponúkať tretím osobám Pľedmet

nájmu na odpľedaj,'J;p. na iné využitie (napľ' nájom). Pđrušenie ýchto povinností sapovažuje za

závażné porušenie Zmluvy vdôsledku ěoho'má Ěľenajímateľ pľávo ukončiť tento nájomný vzťah

qýpoveďóu v zmysle ods. 5.1 písm' b) Zmlwy'

ł
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7,t0 Nájomca nemá voěi Pľenajímatelbvi nárok na náhľadu škody, vzniknutej na jeho zariadeni
požiaľom, kłádežou, živelnou udalosťou alebo prevádzkovou ěinnosťou Pľenajímatel'a. Ak z činnosti
Nájomcu dôjde k ekologickému zaťateniu, zodpovednosť a sankcie uloženě príslušnými oľgánmi
znášasátm.

7.ll odvoz odpadu z Predmetu nájmu si Nájomca zabezpeč,i na vlastné náklady. Zhromaźd,ovanie
a uskladňovanie odpadu na Predmete nájmu nie je prípustné. V pľípade, ak počas trvania nájomného
vďahu vmikne na Predmete nájmu skládka odpadu je Nájomca povinný ní zźktade uýnv žo strany
Pľenajímatel'a odstrániť predmetnú skládku na vlastné náklady' Zatako pľípadne uložené sankcię
zodpovedá Nájomca'

7.12 Nájomca je povinný umoŽniť vstup na Predmet nájmu oprávneným zamestnancom
Pľenajímateľa za uč,elom űdržby, kontrol, opráv a odstľaňovania poľúch na pod'emných vedeniach,
resp. zariadeniach umiestnených na Predmete nájmu.

7.13 Nájomca môže na Predmete nájmr1 umiestniť svoje oznaěenie podl'a úěelu dohodnutého
v Zmluve, maximálne na ploche jeden (l) m2. Ďalšie označenie sa bude połažovať za ľeklamu a bude
predmetom samostatnej zmluvy.

7.l4 Pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodli inak, ku dňu ukoněenia nájmu je Nájomca
povinný Predmet nájmu uvolhiť, vypratať, odstľániť stavbu vo vlastníctve Nájomcu na ňom zĺiadentl
a protokolárne ho odovzdať Prenajímatelbvi v stave, v akom ho prevzal, . p.ihliudnutím na obvyklé
opotľebenie.

7.15 V pľípade zistenia rozdielneho stavu Predmetu nájmu od odovzdania Predmetu nájmu
Nájomcovi do vrátenia Predmetu nájmu Pľenajímatel'ovi ńad rámec obvyklého opotrebenia, je
Nájomca povinný uhradiť Pľenajímatelbvi spôsobenú škodu za nadmerné opotľebenie Predmetu
nájmu alebo inú škodu' ktoľá ýmto vznikla.

7 '16 Nájomca sa zavázuje, že v pripade scudzenia stavby' ktoľá je postavená na Predmete nájmu,
okamžite túto skutočnosť oznámi Prenajímatelbvi najnesĹo. do šřrnástich (la) dní odo dňa Ĺedy
scudzovacia zmluva o pľevode vlastníctva k stavbe nadobudla úěinnosť. V opáčnom prípade budô
Nájomca povinný platiť nájomné podl'a Zm|uvy až do ukončenia nájmu v súlade s Čl. v Zmluvy.

7'l7 Nájomca je povinný zabezpeěiť, aby uskutoěňovaním auživaním stavby na Predmete nájmu,jej údržbou, opravami, prípadne rekonštľukěnými prácami na nej ľealizovuiy^i, neboli dotknuté
stavby' zariadeniaa ostatný majetok Prenajímatel'a taĘm spôsobom, kto4ý by:a) naľušil ich stabilitu,
b) narušil riadnu pľevádzku železniěných zariadení, jej bezpečnosť alebo plynulosť,c) nrcmožnil alebo podstatne sťažilich údržbu alebó ópravu,d) znehodnotil ich alebo tľvale poškodil'
e) bol v ľozpore so všeobecne záv'áznÝmi právnymi predpismi, technicĘmi noľmami alebo
žel ezniěný mi pre dp i s m i.
Porušenie ýchto povinností sa považuje za závažné porušenie Zmluvy, v dôsledku čoho má
Pľenajímate|'pľávo ukončiť tento nájomný vďahvýpoved'äu v zmysle oas. ś.t písm. b) Zmluvy.

1:18 Nájomca bez predchádzajúceho súhlasu správcu oblastného riaditel'stva Tľnava a rozhodnutia
Ministeľstva dopravy a výstavby SR (povolenie činnosti v obvode dľáhy a v ochrannom pásme)
nesmie vykonať akúkol'vek stavebnú činnsť a je povinný postupovať v súlade so zákonom č,. 5011976Z':'.?územnom plánovaní astavebnom poľiáatu (stavebný 

'ĺLon) vznp. azákonom č,.5I3/200g
o dráhach a o zmene a doplnení niektoýcń zĺkonov.

)
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1.tg V pľípade porušenia podmienok tejto Zmluvy je Nájomca povinný na vlastné náklady

b ezodkl adn e zab ezpećiť :

a) odstránenie doiledkov svojho neoprávneného konania, ľesp. konania tretích osôb,

bi v pľípade poškođenia želemiéných zaľiadení, stavieb alebo pozemkov ich uvedenie do pôvodného

stavu, v akom boli pľed poškodením.

7,20 Nájomca je povinný v prípade' že bude požadovať elektrickú energiu zo sigte łlĽ:ľ':l'-":i|
nażelezni|nú eněrgôtiku, Ŕegionálne stredisko źe|ezniěnej energetiĘ Bratislava (ZER9ZE)' 835 18

Bratislava Východ vyplnenú äadosť na odbeľ elektľiny, ktorá bude obsahovať okrem iných náležitostí

aj súpis inštalovaných spotrebiěov a ich qýkon. Na základe pľedloženej žiadosti ŻBpsŻĺ Bratislava

p."s"t ĺ a určí podmienĘ odberu elektľickej eneľgie' Żr,psŻr,požaduje samostatné meranie spotľeby

äl.kt.i"k"; eneigie na Prldmete nájmg. Po splnení podmienok je nájomca povinný uzatvoriť si zmluvu

na odber elettrictej energie. ŻgpsŻr, zabezpeč,i pľipojenie odberného miesta el' energie amontáĚ,

elektľomera.

7.2l Vpľípade, ak Nájomca užíva Pľedmet na iný úěel ako je dohodnutý podl'a bodu 2'4 tejto

Zmluvy;aio napríklad akNájomca užíva Pľedmet nájmu na komerčné úěely alebo spoplatní užívanie
predmetu nájmu pľe tretie o.óby, považuje sa takéto konanie Nájomcu za ztlvaźĺé porušenie Zmluvy

azároveň.á Nĺjorn"u zaväzuje iľenajímateľovi uhľadiť zmluvnú pokutu vo ýške dohodnutého

ročného nájomněho v zmysle bodu 4.1 Zm|uvy, s ěím Nájomca podpisom tejto Zmluvy ýslovne
súhlasí.

7.22 Nájomca podpisom Zm|uvy potvrdzuje, že bol oboznámený so Štandardami żelezniěných

staníc vďahu;úcimi sá na Predmet nájmu. Za udrŹiavanie pľíslušných štandaľdov železničných staníc

je v Pľedmetě nájmu zodpovedný Nájomca. V prípade porušenia uveđených povinností zodpovedá

Nĺ.;o-"u Prenajímateľovi za všetĘ škody, ktoľé Pľenajímatelbvi dôsledkom porušenia povinností

Nájomcom u^ikli, resp. sankcie' ktoré boli Prenajímateľovi uložené. Zároveň sa poľušenie ýchto
poiinností povaŽuje zi závażné poľušenie Zmhlvy v dôsledku čoho má Prenajímateľ pľávo ukoněiť

iento nájomný vďahýpoveďou v zmysle ods. 5'1 písm. b2) Zm|uvy'

7.Ż3 Nájomca je povinný dodrŹať podmienky uvedené v stanovisku oblastného riaditeľswa Trnava

č' 1118/2017/Ż8g3oI/sŻTSl7a.I3 zo dňa I5.03.2oI7, ktoré tvoľí Pľílohu č. 3 Zmluvy ako jej

neoddelitelhú súěasť.

čl. vru
zÁvľnačNÉ UsTANovENIA

8.1 Yďahy medzi Zmluvnými stľanami, ktoré nię sú upravené Zmluvou, sa riadia ustanoveniami

občianskeho zákonník a v zneni neskoľších predpisov a ďalšími všeobecne zttvázými právnymi

predpismi.

8,Ż Práva a povinnosti Pľenajímatel'a vykonávajú jednotlivé organizaéné z|ożĘ Prenajímateľa

v zmysle platného oľganizačného poriadku Pľenajímateľa'

8.3 Zm|uvné stľany vyhlasujú, że majű spôsobilosť na právne úkony, że si Zmluvu pľed jej

podpisom riadne pľečíiali ajej óbsahu poľozumeli, Źe Zmluva bola uzavretá po vzájomnej dohode

ł súlade so zákonom, s ich sioĹodnou uđlb.', vážne, uľčite a nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných

podmienok. Zmluva je ĺa mak súhlasu podpísaná oboma Zmluvnými stranami.

8.4 Akékoltek zmeny obsahu Zmluvy, môžu byť vykonané iba formou písomného očíslovaného

dodatku podpísaného obóma Zmluvnými stľanami, okrem oznámenia Prenajímateľa o zqýšení nájmu

v zmysle ods. 4.5 Zm|uvy a ďalších zmien, ktoľé Zmluva pripúšťa'

8
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8.5 Ak sa preukáže' že niektoré zustanovení Zmluvy (alebo jeho ěasť) je neplatné alalebo
neúěinné, a dôvod tejto neplatnosti sa nevďahuje na celú Zmluvu, nemá takáto neplatnosť alalebo
neúčinnosť za následok neplatnosť ďalebo neúěinnosť d'alších ustanovení Zmluvy, alebo samotnej
Zmluvy. V takomto prípade sa obe Zmluvné stľany zaväzujtl bez zbytoěného odkladu nahľadiť takéto
ustanovenie (eho časť) noqým tak, aby bol zachovaný űč,eI, sledovaný uzavretím Zmluvy
a dotknuým ustanovením. členenie Zmluvy a jejtitulky nie zu pľe qýklad Zmlivy podstatné.

8.6 Zmluvné strany berú na vedomie a súěasne vyjadrujú súhlas so zveľejnením Zmluvy i jej
pľípadných dodatkov v zmysle oběianskeho zákonníka v spojení so Zákonom o slobode informácií'-

8.7 Zmluva je vyhotovená v troch (3) vyhotoveniach, zktoých Prenajímatel' obdrží dve (2)
vyhotovenia a Nájomca jedno (1) vyhotovenie.

)

Y

)

Pľenajímatel':

V Bľatislave' dňa
3 1 '$5- 2017
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Pľíloha č.2

Pľehlásenie
pľe r'ičely posrĺdenia obchodného paľtneľa

Čestne prehlasujem, že

obchodné meno:

Štatutĺĺrny orgĺán:

Sídlo:

lČo:
DIč:

lČ opH:

.9..šEŠ.....9. IŤsst.........

. . . . . X3t.,. . . .L*ffi *š.. . .. ..Sĺh*xrr ., . . .}"}.. .

.....N'l}l "..t *..ŠLIsr$..šlr. .Í ę5š. ŚŇET.

(zašlłtnite x)

! je od ............. ...........(uveďte dđtum DD'MM.RRRR/

Eí nieje

! nie je, ale boľbola od do

závislou osobou voči spoločnosti Že|ezĺĺce Slovenskej ľepubliky, Bratislava v skrátenej foľme
,,ŽSR" v zmysle $ 2 písm. n) zźil<onač,.5g5/2OO3 Z.z. o danizpríjmov v Tlp.(ďalej len,,ZDP,,).

Každ zÍnenu srivisiacu s pľepojením voči ŽSR ozĺrĺĺmim do 5 dní odo d ajej vzniku.

Skupina závĺslostĺ (zašIcrtnite x)z

! Personĺálne pľepojenie

tr Majetkové pľepojenie

V......slľ5ęt...., d a .._o..}..ss,.?c>\1

Meno a
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OBLASTNE nrłorľEĽsTvo TRNAVA

Bratislavsk á 2l A, 9 17 02 Tľnava

o Žsn-cn
Odbor 420
Klemensova 8

. Bratislava

o

a

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo
1 1 1 8 l 20 |7 l 2893 0 1 l sŻT S l 7 a.I3

o j:}LÁ.š.

8r':ti"lauo*a -.

Vybavuje/linka
Ing. Janeěelď 03 3229 4 4 63

921-4463

Trnava
15.3.2017

ĺ

Vec: Cyklotľasy v obci Cífer - 1. etapa.

Vprílohe Vám zasielame PD stavby: ,,Cyklotrasy v obci Cífeľ _ I. etapa" prestavebné
konanie. Żiadateľomje obec Cĺfer, Nĺĺmestie A Hlinku 31,9I9 43 Cífer.

Účelom stavby je výstavba uzamykateľného prístrešku pre bicykle pred budovou ŽST Cífer
na pozemku vo vlastnícwe ŽSR paľc.č. 2644, ktoý je súčastbu projektu-cyklotrasy v obci Cífer.
Stavba zasahuje do ochranného pásma Železnič,nej tľate Bratislava _ Żitina vkm 37,340 vpravo
v smere staničenia v minimálnej vzdialenosti 34 m od osi laajnej kol'aje.

oR Tmava dáva k PD nasledovné staĺrovisko:

1) Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohĺozeniu ani obmedzeniu bezpečností železniěnej
prevádzky a k narušeniu stability a odvodnenia Že|eznlěného telesa.

2) Pľebytočná zemina z výkopov ani iný odpad nesmú byt' skladované na pozemkoch ŽSR.
3) Investor si nebude nĺĺrokovat' úpravy zo strany ŽsR v pľípade nepriazniqých účinkov drlíhovej

dopľavy na stavbu.
4) Vyjadľenia ŽSR _ Sekcie RD, EE, oZT, ŻB a SMSÚ Žľs ľo Trnava sú vpľílohe.

V záujmovom stavebnom území sa podzemné vedenia azanaďenia v správe oR Tmava
nenachćńzaju.

5) Stavba je umiestnená na pozemku v správe ŽSR parc.č . 2644, preto je potrebné uzaftoriť
zmluvný vďah s SHM RP Bratislava.

6) Toto vyjadrenie nemožno pouŽiť ako doklad pre vydanie stavebného povolenia. Stavebné
povolenie je moŽné vydať ažna zźů<lade súhrnného stanoviska zaŻsŁod odboru 420 GR ŽSR
Bratislava a po súhlase Dráhového stavebného úľadu MDV SR.

7) Po splnení vyššie uvedených pľipomienok oR Tľnava nemá námietĘ krealizácii stavby podľa
pľedloŽenej PD.

S pozdravom
ę^däq

ę
ĺ:
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Pľílohy: PD

ľiaditeľ Tmava
Na vędomie: obęc Cífer

Námestie A Hlinku 3l
9l9 43 Cífęr

Telefón E_mail Číslo účtu lČo
0331229 4463 Janecek.Marian@zsr.sk SK '11 O2OO OOOO 35OO O47O OO12 31364501

ŽsR sĺ zapísané v obchodnom registri okresného súdu Bratislava l, v oddieli Po, vo vloŽke 312lB

Bc.


