Zmluva

o nájme

nehnuteľností

ktorú uzavreli v zmysle ust. § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka
neskorších predpisov

Č.

40/1964 Zb. v znení

Čl. l.
Zmluvné strany
Prenajímateľ:

Telovychovná jednota Bratislava, občianske združenie
so sídlom: Jelenia 15, 811 04 Bratislava

zast.: Andrej Kulaviak, predseda
IČO: 37926641
DIČ: 2022429596
na strane jednej
a
N áj o m ca.'

Mesto Trenčín
so sídlom: Mierové nám. č. 2, 911 64 Trenčín
zast. Ing. Branislav Celler, primátor mesta
IČO: OO 312037
DIČ: 20210799954
na strane druhej

rl: ItJ-~P!O
za nasledovných podmienok nasledovne:

Čl. II.
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je záväzok prenajímateľa prenechať nájomcovi na dočasné užívanie
nehnuteľnosti špecifikované v čl. III. ods. 1. tejto zmluvy a záväzok nájomcu užívať takto určený
predmet nájmu v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve a zaplatiť prenajímateľovi
dohodnutú výšku nájomného.

Čl. III.
Predmet a účel nájmu
1. Predmetom nájmu podľa čl. II. zmluvy sú pozemky vedené na Katastrálnom
v Trenčíne, Správe katastra Trenčín, na LV Č. 1737, k.ú. Trenčianske Biskupice, a to :
parce1a číslo 1127/4, druh pozemku: ostané plochy o výmere 10638 m2
parcela číslo 1127/70, druh pozemku: zastavané plocha o výmere 72 m2
a to vrátane stavieb na nich postavených.

úrade

2. Predmet nájmu prenecháva prenajímateľ na užívanie nájomcovi. Nájomca bude
nehnuteľnosti vymedzené ods. 1 tohto čl. zmluvy užívať výlučne na dohodnutý účel, a to ako
športovisko za účelom realizácie futbalových hier, tréningov a športových súťaží.
3. Prenajímateľ prehlasuje, že je výlučným vlastníkom predmetu nájmu uvedeného v ods.
l. tohto článku, a z toho titulu má právo nakladať s predmetom nájmu, ktorú skutočnosť preukázal
nájomcovi vierohodným spôsobom a teda má právo na uzavretie tohto právneho úkonu.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca je oprávnený prenechať predmet nájmu na
základe podnájomnej zmluvy tretej osobe, a to občianskemu združeniu SOS FK TTS Trenčín,
IČO: 34057684, so sídlom Opatovská 99/244, 911 09 Trenčín, najdlhšie na dobu, na akú je
uzavretá táto zmluva o nájme nehnuteľností.
Čl. IV.
Doba nájmu
1. Nájom sa uzaviera na dobu určitú, a to s účinnosťou odo dňa 03.09.2010 do 30.06.2012.
2. Nájom skončí:
a) po vzájomnej dohode zmluvných strán
b) uplynutím doby, na ktorý bol dojednaný
c) výpoveďou, ktorú je oprávnený podať len prenajímateľ, a to len z taxatívne uvedeného
dôvodu, ktorým je:
c.a.
prevod uvedených nehnuteľnosti na tretiu osobu, čo musí prenajímateľ
hodnoverným spôsobom preukázať nájomcovi alebo
c.b.
prípad. ak na predmetných nehnuteľnostiach bude prenajímateľ realizovať
stavby v súlade so stavebným povolením,
pričom výpovedná doba je l-mesačná a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho
mesiaca po doručení písomnej výpovede spolu s hodnoverným a právoplatným
dokladom deklarujúcirn právnu skutočnosť uvedenú v ods. e.a. a ods. c.b. druhej
strane
d) odstúpením od zmluvy
Právo okamžite odstúpiť od tejto zmluvy majú obidve zmluvné strany.
Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy z nasledovných dôvodov:
ak nájomca alebo osoba, ktorej nehnuteľnosti dal do podnájmu napriek písomnej
výstrahe užíva prenajaté nehnuteľnosti alebo trpí užívanie prenajatých nehnuteľností
takým spôsobom, že prenajímateľovi vzniká škoda alebo že mu hrozí značná škoda,
alebo
ak nájomca napriek písomnej upomienke nezabezpečil úhradu nákladov spojených
s užívaním nehnuteľností, alebo
ak nájomca je s meškaním nájomného o viac ako 15 kalendárnych dní (právo na úrok
z omeškania podľa čl. V ods. 3 tejto zmluvy nie je týmto dotknuté), alebo
ak nájomca neplní riadne svoje povinnosti podľa čl. VI ods. 2 tejto zmluvy,
ak nájomca dá nehnuteľnosti do podnájmu inej tretej osobe, než je uvedené v čl. III
ods. 4 tejto zmluvy.
Nájomcaje oprávnený odstúpiť od zmluvy z nasledovných dôvodov:
prenajaté nehnuteľnosti boli odovzdané v stave nespôsobilom na dohodnuté užívanie
alebo sa stanú takým neskôr bez toho, aby nájomca porušil svoju povinnosť alebo sa
odníme taká časť niektorej nehnuteľnosti, že by sa tým zmaril účel zmluvy.
Odstúpenie od zmluvy sa doručuje písomne a nadobúda účinky dňom jeho doručenia
druhej zmluvnej strany.
e)

zánikom zmluvných strán bez právnych nástupcov

Ak sa nájom ukončí dohodou zmluvných strán, nájom sa končí ku dňu určenému v dohode.
Ak príde k predčasnému ukončeniu nájmu dohodnutého touto zmluvou, nájomca je
povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť tretej osobe - podnájomníkovi podľa čl. III ods. 4
tejto zmluvy, a to v lehote 10 dní odo dňa skončenia nájmu nehnuteľnosti vypratať a odovzdať
prenajímateľovi. Nájomca berie na vedomie, že ak nesplní uvedenú povinnosť vypratania
nehnuteľností a ich odovzdanie prenajímateľovi po uplynutí 10 dňovej lehoty, prenajímateľ
vyprace nehnuteľnosti na náklady nájomcu.
Čl. V
Výška, splatnosť a spôsob úhrady nájomného
1. Za užívanie predmetu nájmu uvedeného v čl. III. ods. 1 zmluvy bola zmluvnými
stranami dojednaná úhrada v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších
predpisov vo výške 1.000 € mesačne.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomné podľa ods. 1. tohto článku je splatné na účet
prenajímateľa vždy do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca na účet prenajímateľa č. účtu
1007443001/1111 vedeného v UniCredit Bank Slovakia a.s.
3. Za úhradu nájomného sa považuje pripísanie nájomného na účet prenajímateľa.
V prípade meškania s úhradou nájomného je prenajímateľ oprávnený účtovať nájomcovi úrok
z omeškania, a to vo výške podľa nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z.z.
4. Náklady spojené s užívaním nehnuteľností, vrátane nákladov na médiá a na kosenie
nehnuteľností je nájomca povinný znášať v plnej výške.
5. Pre poriadok sa poznamenáva, že nájomca sa s prenajímateľom dohodli, že nájomca
uhradí prenajímateľovi sumu 2.066,67 E, a to z toho titulu, že uvedené nehnuteľnosti užíval od
01.07.2010 do podpisu tejto zmluvy bez právneho titulu. Uvedenú sumu nájomca uhradí
prenajímateľovi v mesačných splátkach, ktoré nájomca bude hradiť spolu s bežným nájomným
počas celej doby nájmu. V prípade ak príde k ukončeniu nájmu inak ako uplynutím času, nájomca
sa zaväzuje, že neuhradenú časť dlžnej sumy uhradí nájomca jednorázovo do 5 dní od skončenia
nájmu.
Čl. VI.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Prenajímateľ je povinný:
a) odo dňa účinnosti zmluvy umožniť nájomcovi nerušené začatie užívania predmetu nájmu, a to
počas celej doby účinnosti zmluvy,
b) odovzdať nájomcovi predmet nájmu v stave spôsobilom na dohovorené alebo obvyklé
užívanie.
c) aspoň 7 dní pred uskutočnením kontroly oznámiť nájomcovi výkon kontroly
2. Nájomca je povinný:
a) užívať predmet nájmu riadne a v súlade s účelom dohodnutým v článku II. ods. 2. tejto zmluvy
a umožniť prenajímateľovi prístup k predmetu nájmu za účelom jeho kontroly, ktorú je
prenajímateľ oprávnený uskutočniť len za prítomnosti osoby poverenej nájomcom,

jlr.' /
.

b) uhrádzať náklady spojené s obvyklým udržiavaním,
c) starať sa o to, aby na predmete nájmu nevznikla škoda, najmä zabezpečiť kosenie, polievanie
ihriska, údržbu a opravu futbalovej plochy a stavieb postavených na nehnuteľnostiach
a udržiavať poriadok na nehnuteľnostiach a v ich bezprostrednom okolí,
d) platiť dohodnuté nájomné uvedené v čl. V. tejto zmluvy,
e) po skončení nájmu vrátiť predmet nájmu v stave minimálne porovnateľnom v akom ho prevzal.
Čl. VII.
Prechodné a záverečné ustanovenia.
1. Písomnosti doručované podľa tejto zmluvy sa doručujú osobne proti podpisu osoby
oprávnenej preberať poštu za zmluvnú stranu alebo poštou na adresu uvedenú v tejto zmluve, ak
odosielateľ písomne neoznámil zmenu adresy adresátovi vopred, potom sa písomnosti doručujú na
takto oznámenú adresu. Písomnosti sa doručujú doporučene a do vlastných rúk. Za doručenú
písomnosť sa považuje aj vtedy, ak adresát odmietol túto prevziať alebo ju v odbernej lehote
neprevzal, za deň doručenia sa vtedy považuje deň odmietnutia alebo deň, kedy došlo ku vráteniu
písomností odosielateľovi.
2. Zmluvné strany sú povinné sa navzájom bezodkladne informovať o zmenách svojich
údajov uvedených v tejto zmluve.
3. Ak táto zmluva neustanovuje inak, doplňať a meniť túto zmluvu môžu zmluvné strany
len formou písomných dodatkov odsúhlasených oboma stranami.
4. Akékoľvek spory vzniknuté z tejto zmluvy a v súvislosti s ňou sa budú riešiť najskôr
písomnou dohodou.
5. Pre práva a povinnosti zmluvných strán sú rozhodné ustanovenia tejto zmluvy, v ďalšom
platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a ďalšie súvisiace právne predpisy.
6. Zmluva nadobúda platnosť a právnu účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými
stranami.
Zmluvu o nájme nehnuteľností uzavreli jej účastníci slobodne, vazne, určite a
zrozumiteľne, teda tak, aby v budúcnosti nevzbudzovala žiadne pochybnosti o tom, čo chceli jej
obsahom prejaviť.
Na znak súhlasu s obsahom tejto zmluvy pripájajú zmluvné strany svoje vlastnoručné
podpisy.

V Trenčíne, dňa 03.09.2010
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