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ZMLUVA
o NÁĺrvrn pr,yľÁnrNsKEHo ZARIADENIA

NZl€ ó/2020/RcS
uzavretá podl'a $ 663 a nasl. zákon a č. 4011964 Zb. občianskeho zákonníka

medzi fýmito zmluvnými stranami :

Pľenajímatel' : Obec Cífer

sídlo: Námestie A. Hlinku 3|,9|9 43 Cífer
zastúpený: Mgr. Maroš Sagan, PhD.' staľosta obce

09 l 5 9307 37, starcsta@cifeľ.sk
lČo: OO 3l2 347
DIČ: Ż021133697
bankové spojenie: Všeobecná úveľová banka, a. s.
číslo účtu:
ABO:
IBAN: SK66 0200 0000 0000 0292 32lŻ
SWIFT ( BIC): SUBASKBX

( ďalej len ''Pľenajímatel''' )

Nájomca:
sPP - distribúcia, a.s.
sídlo : Mlynské nivy 44/b

825 I I Bratislava
zastúpený: Ing. Marek Paál' riaditel' sekcie distr'sluŽieb

a

IČo : 35 9|O 739
DIČ: 20 Ż1 93l lO9
IČ DPH : SK202l93l109
Bankové spojenie /EUR/ : VÚB a.s.

číslo účtu : 1119353 / 0Ż00
IBAN: SK74 0200 0000 0000 0111
SWIFT (BĺC): SUBASKBX

9353

zapisaný v obchodnom ľegistľi okresného súdu Bľatislava I.,
oddiel: Sa' vloŽka číslo: 348l/B
právna forma: akciová spoločnosť

( d'alej len ''Nájomca'' )
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I. Pľedmet a účel nájmu

I.l. Prenajímatel' je vlastníkom plynáľenského zaľiadenia špecifikovaného v čl. I.2. tejto

zmluvy.

Pľenajímatel' nadobudol predmetné plynáľenské zariadenie do vlastníctva na základę

výstavby, pričom túto skutočnosť preukazuje Rozhodnutím stavebného úradu, ktorým

bolo povolené uŽívanie stavby ,,Potočná ulica a IBV obecné Cífer, So 06b Plynovod,

SO 06c Plynovod VETVA P 3",
ěíslo: Výst. v oD-Ż99 ĺŻ0 1 9/t{á-405 zo dńa Ż6' 8. Ż0l9.

|.Ż. Prenajímatel'pľenecháva nájomcovi do uŽívania naslędovné plynárenské zariadenie:

STL plynovod PE d 90 - 78,0Ż m

STL plynovod ocel'DN 80 - 0,85 m
STL plynovod PE d 63 - 70,13 m
STL plynovod ocel' DN 50 - 0,52 m
STL plynovod PE d32 - 4,54 m
STL plynovodné prípojky PE d 32 - 10Ż,|5 m - 16 ks

STL plynovodné prípojky PR d3Ż - 1,70 m - 2 x dopoj

Plynáľenské zarladenie Sa nachádza pod zemským povľchom pod pozemkami v
katastľálnom űzęmí; Cífer, paľcela č'.: C: 41 1, 55812, 558/ l 8, 558124, 558125

l.3. Plynárenské zariadenie špecifikované v čt. t.Ż. tejto zmluvy Nájomca pľebeľá do nájmu

za úěelom jeho vyuŽívania na distribúciu zemného plynu do odberných miest pľipojených

na pľedmetné plynárenské zariaden ie.

II. Pľáva a povinnosti zmluvných stľán

II.1 . Pľáva a povinnosti Nájomcu

II.l .l . Nájomca má pľávo użívať plynárenské zaľiadenie špecifikované v čl. I.2. tejto zmluvy.

||.l.2. Nájomca je povinný bezzb7,toěného odkladu oznámiť Pľenajímatel'ovi potľebu opráv

plynáľenského zaľiadenia.

II.1.3. Nájomca má pľávo vykonať tęchnické zhodnotenie prenajatého plynárenského

zariadenia l en s predch ádzajűcim sú h l asom Pľenaj ím ate l'a.

Prenajímatet'a Nájomca sa dohodli, Že výdavky na technické zhodnotenie pľenajatého

plynárenského zariadenia uhradené Nájomcom odpisuje Nájomca' Prenajímatel' sa

zaväzuje, Že po dobu trvania nájmu nezvýši vstupnú cenu prenajatého majetku o cenu

technického zhodnotenia.
Zm|uvné Strany sa zároveň dohodli, Že v prípade zániku nájomného vzťahu ešte pľed

uplynutím doby odpisovania technického zhodnotenia, je Prenajímateľ povinný

uĹradiť Nájomcovi čiastku rovnajúcu sa daňovej zostatkovej cene technického

zhodnotenia vyčíslenej k dátumu zániku nájomného vzťahu.

II.l.4. Bez pľedchádzajúceho súhlasu Prenajímatel'a Nájomca nie je opľávnený dať prenajaté

p lynárenské zariadęnię do podnáj m u.
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Il.2' Pľérya a povinnosti Prenajímatel'a

Il.2.l. Pľenajímatel' je povinný pľenechať prenajaté plynáľenské zariadęnie Nájomcovi v
stave spôsobilom na dohodnuté alebb obvyklé uŽívanie a v tomto stave ho na svoje
náklady udržiavať.

IL2.2. Vykonať opravu alebo zabezpeč,iť vykonanie opravy plynárenského zariadenia
najneskôr do 3 dní odo dňa oznámenia potreby jej vykonania, ak sa Nájomca a
Pľenaj ímatel' nedohodnú inak.
Ak Prenajímatel' nevykoná opravu v tomto termíne, je opľávnený takúto opľavu/
vykonať Nájomca, pričom Prenajímatel' je povinný uhľadiť Nájomcovi náklady, ktoľé
Nájomca vynaloŽil na opravu plynáľenského zaľiadenia.

ILŻ.3. Pľenajímatel' je povinný zabezpečiť neľušené uŽívanie plynáľenského zariadenia
Nájomcom a poskytnúť Nájomcovi potrebnú súěinnosť /povolenie ľozkopávky,
povolenie vstupu na pozemky a podobne/.

II.2'4. Prenajímatel' je povinný zabezpečiť, aby Nájomca a osoby ním poverené mali moŽnosť
vstupovať na oozemky a do pľiestorov, kde sa nachádza plynárenské zariadenie aj
s potrebnými dopľavnými pľostľiedkami.

II.Ż.5. Prenajímatel' podl'a zoznamľ dokladov odovzdal pri uzavretí zmluvy Nájomcovi
dokumentáciu, ktorá je neoddelitel'nou prílohou tejto zmluvy ako jej Pľíloha č. l .

/ Predkladateĺ| vyberie ZOZNAM D)KLAD)V ( A,B,D,) z Prítohy č.I poctľa cĺruhu PZ, ktorý
tvorí pľedmet nájmu /'

uL Nájomné

III.1. Nájomné bolo stanovené v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cęnách v znení
neskoľších predpisov na základe dohody zmluvných stľán vo výške l EUR9 (slovom
jedno euľo) ročne. Výšku nájomného nie je moŽné počas doby trvania tejto zmluvy
menit' pokial' sa Prenajímatel' s Nájomcom nedohodnú inak.

III'2' Nájomné sa platí l x ročne pozadu, vŽdy za uplynulý kalendáľny rok. V prípade, Že
nájomný vzťah vznikne alebo zanikne v pľiebehu kalendárneho ľoka' má pienäjímatel'
náľok na pomeľnú časť nájomného vo výške l llŻ za każ.dý aj začatý kalendárny mesiac.

III.3. Nájomca je povinný uhradiť dohodnuté nájomné na zák|ade tejto zmluvy, 60 dní po
skončení nájmu prevodným pľíkazom na účet Prenajímate|'a, ktoľý je uvedený v tejto
zmluve. Pokial'posledný deň lehoty splatnosti pripadne podl'a slovenského kalendáľa na
deň pľacovného vol'na' pokoja alebo sviatok, ako deň splnenia peňaŽnéh o záväzku bude
zmluvným partneľom za rovnako dohodnutých cenových a platobných podmienok
akceptovaný nasledujúci prvý pracovný deň.

lII.4. Za deň splnenia peňaŽného zźlvázku sa považuje deň odpísania dlŽnej sumy Z účtu nájomcu
v pľospech účtu pľenajímatel'a.

III.5. Bankové poplatky Nájomcu znáša Nájomca, bankové poplatky Prenajímatel'a znáša
Prenajímatel'.
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III.6. Úhrad a záväzkov bude vykonaná v mene euľo

III.7. obe zmluvné stľany vylučujú postúpenie pohl'adávkyl' zźxazku bez predchádzajűcej
písomnej dohody.

IY. Podmienky užívania zaľiadenia

IV.l. Nájomca je oprávnený počas tľvania nájomného vzťahu pripojovať na pľenajaté
zariaden ie d'alších odberatęl'ov.

IV.2. Prenajímatel' udel'uje súhlas Nájomcovi vstupovať na jeho pozemky, na ktorých sa
zariadenle nachádza za účelom vykônávania kontroly aűdrŽby za'ładenia.

IV.3. Pľenajímatel' vyhlasuje, Źe má zriadené vecné bľemená alebo iné práva, ktoľé ho
opľávňujú mať pľedmetné plynáľenské zaľiadenie uloŽené na pozemkoch, na ktoľých sa
toto nachádZaaÍo po celú dohodnutú dobu nájmu.

IV.4. Prenajímatel' sa zaväzuje. v lehote 30 dní od obdrŽania písomnej výzvy nájomcu na
splnenie tejto povinnosti, v plnom rozsahu uspokojiť vo svojom mene a na svoj účet,
alebo namiesto nájomcu, zákonné náľoky vlastníkov pozemkov v zmysle $ l l Zák.č.
Ż5llŻ0|Ż Z.z. o energetike a to najmä ich náľoky na pľimeranú jednorazovű náhradu za
uplatnenie zákonného vecného bremena pľe pozemky mimo zastavaného űzemia obce a
právo na náhradu za obmedzenia v ochľannom a bezpečnostnom pásme zriadenom po
l.9.Ż0|2. V prípade, ak prenajímatel' túto povinnosť nesplní, má nájomca voči
prenajímatel'ovi právo na náhradu všetkých nákladov na poskytnutie náhrady na
uspokojenie zákonných nárokov vlastníkov pozemkov v súlade s $ l1 Zák.č.25llŻ01Ż
Z.z. o energetike.

Y. Záĺľerečné ustanovenia

V.l. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neuľčitú.

v.Ż. Zm|uvné stľany sa dohodli, že túto zmluvu môŽe vypovedať każdá zmluvná stľana iba
z dôvodov spočívajúcich v poľušovaní dojednaných zźxázkov vyplývajúcich z tejto
zmluvy. V prípade porušenia povinnosti zaplatiť splatné nájomné je prenajímatel'
opľávnený vypovedať zmluvu len v pľípade' ak nájomca nezaplaÍil splatné nájomné
ani v lehote 60 dní od upozoľnenia na jeho nezaplatenie, zaslaného písomne
doporučenou zásielkou na adľesu sídla nájomcu. Výpoved'musí mať písomnú formu a
musí sa doľučiť dľuhej zmluvnej strane. Výpovedná doba je l2 mesiacov a zač.ína
plynúť od pľvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede
druhej zmluvnej stľane.

V.3. Pľenajímatel' má právo raz roč,nę písomne pożiadať Nájomcu o prepočítanie výšky
ľočného nájomného a výšky opcie na kűpu PZl predkupného práva ato za týchto
podmienok:
a) Prenajímatel' tak môŽe učiniť kedykol'vek V prvom kalendárnom roku tľvania a to

bud' poštou, alebo emailom na vysporiadanie@spp_distribucia.sk. V prípade, Že
prepočet potvrdí nárok Pľenajímatel'a na zvýšený nájoml opciu kúpy' resp. výšky
pľedkupného pľáva, zašle Nájomca Prenajímatel'ovi dodatok so zmeneným ročným
nájomným/ opciou na kúpnu cenu na ním určenú adľesu. V pľípade, že sa výška
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nájomného/ opcie kúpnej ceny nemení' oznámi túto skutočnosť Nájomca
Prenajímatel'ovi emailom alebo listom na ním určenú adľesu'

b) V druhom a všetkých nasledujúcich kalendárnych rokoch Pľenajímatel' môŽe
v zmysle pľvej vety takto učiniť kedykol'vek od l. januáľa do 3l. júla
kalendárneho roku' Nájomca je na zźlklade písomnej Žiadosti Prenajímatel'a
povinný najneskôľ do l5.októbľa daného kalendárneho ľoku oznámiť emailom
alebo listom Prenajímatel'ovi na ním určenú emailovú adresu, alebo poštovú
adľęsu uvedenú v zmluve' výšku prepočítaného ročného nájomného a opcie na
kúpu, resp' výšku pľedkupného práva v pľípade, Že pľepočet potvľdí náľok
Prenajímatel'a na zvýšený nájom/opcie na kúpnu cenu. V takom prípade Nájomca
zašle Pľenajímatel'ovi dodatok so zmeneným ročným nájomným/kúpnou cenou.
V pľípade, Že sa výška nájomného/kúpnej ceny nemení, oznźtmi túto skutočnosť
Nájomca Prenajímatel'ovi emáilom alebo listom na ním uľčenú poštovú adľesu.
Rozhodujúci dátum je dátum podania na pošte, resp. doručenia emailu na adresu:
vysporiadanie@spp-distribucia.sk. Dodatok bude mať účinnosť od 1januára
kalendárneho roku, v ktorom sa uzavrie. Žiadosť o prepočet výšky
nájomného/kúpnej ceny tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy.

v.4. Zm|uvné stľany pľehlasujú, Žę sú si vedomé skutočnosti, że v pľípade zániku
nájomného vďahu zaniká opľávnenie Nájomcu uŽívať predmetné zariadenię a zároveřl
zaniká moŽnosť nájomcu distribuovať zemný plyn do odberných miest pľipojených na
toto zaľiadenie.

v.5 ZáviŁky a práva neupravené touto zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami
občianskeho zákonníka a ustanovęniami ostatných všeobecne záväzných právnych
predpisov.

V.6. Zmluvné stľany pľehlasujú, Že si zmluvu prečítali, poľozumelijej obsahu a uzatváłrajil
ju dobľovolhe, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

v.l. Zm|uvné strany povaŽujú obsah tejto zmluvy za dôverný azaväzujú sa nespľístupniť
infoľmácię obsiahnuté v tejto zmluve tretej strane.

V.8. Táto zmluva je vyhotovená v tľoch vyhotoveniach, z ktoľých Pľenajímatel' obdrŽí dve
vyhotovenia a Nájomca jedno vyhotovenie.

V.9. Zm|uva nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných stľán a účinnosť dňom
nasledujúcim po zverejnení tejto zmluvy v zmysle $47a ods.l občianskeho
zélkonníka, pľičom Pľenajímatel' je povinný zverejniť túto zmluvu na svojom
webovom sídle a|ebo v obchodnom vestníku, v pľípade, Že Prenajímatel' nemá
webové sídlo v zmysle pľíslušného zákona, alebo v Centrálnom ľegistľi zmli:ľ
(www.crz.eov.sk), pokial' to zákon vyžaduje a to do 7 dní odo dňa doľučenia tejto
zmluvy podpísanej oboma zmluvnými stranami. Prenajímatel' je d'alej povinný doručiť
Nájomcovi potvrdenie o zveĘnení zmluvy v Centrálnom registri zm|úv, svojom
webovom sídle' alebo obchodnom vestníku, v pľípade, że nęmá svoje webové sídlo,
v zmysle pľíslušného zttkona, pričom doľučiť potvľdenie je moŽné poštou, alebo
naskenované potvľden ie formou emailu na emailovú adresu vvsooriadanie@son-
distribucia.sk. Ak Pľenajímatel' doručí Nájomcovi potvrdenie formou emailu, je
Prenajímatel' povinný doručiť Nájomcovi aj oľiginál potvľdenia, a to do piatich dní
odo dňa doľučovania formou emailu. V pľípade, Že Pľenajímatel' nezveľejní túto
zmluvu v zmysle prvej vety tohto bodu a bezodkladne nedoručí potvrdenie
o zverejnení Nájomcovi, je Nájomca oprávnený zveľejniť túto zmluvu v obchodnom
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vestníku, pričom Nájomcovi vzniká právo voči Prenajímatel'ovi na náhľadu všetkých
nákladov spojených so zveĘnením tejto zmluvy.

V.l0. Túto zmluvu je moźné meniť a dopĺĺať len Vo forme písomných dodatkov
podpísaných zástupcami oboch zmluvných strán.

V.l1. Neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy je 7.oznam dokladov týkajúcĺ sa
plynáľenského zariadenia' ktory tvorí Pľílohu č. 1 tejto zmluvy a Žiadost'
o pľepočet vyšky nájomného a opcie fuorí pľílohu č.2 tejto zmluvy.

\.šĺŠ'rŠ.\ľ$ oĺu .?9!p V Bratislave dňa .!.?,..x.1...nn..

Nájomca:

Mgr. Maroš
staľosta obce ľiaditel' distribučných sluŽieb

Ing.


