
Zmluva 
o nájme nehnutel'ností a technologických zariadení 

uzavretá v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonnika 

Prena[lmaterom: 
so sídk>m: 
ZapisanY: 
$ tatutärny zástupca: 
IC O: 
OIC: 
ICOPH: 

Nájomcom: 
so sldlom: 
Zapísaný: 
~tatutérny zástupca: 
1Co: 
OIC: 
IC DPH: 

medzi 

Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o. 
legionárska 1127, 92601 Sereď 
OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro. vložka č.: 1945/T 
Ing. Martin Käčer • konater 
34138561 
2020372134 
SK2020372134 

{ďalej len .,Prenajimater .. ) 

a 

V.l. Trade s. r.o. 
Novozámocká 102, Nitra 949 OS 
OR Okresného súdu N~ra. oddiel: Sro, vložka č.: 3322/N 
Ing. Juraj Valent- konateľ 
31435530 
2020405926 
SK2020405926 

(ďalej len ,.Näjomea") 

ďalej Nájomca a Prenajlmater spolu ďalej tiež ako zmluvné strany. 

PREAMBULA 

Táto nájomná zmluva je súčast"ou zmluvného modelu, ktorý bol uzatvorený ako výsledok 
verejného ponukového konania na predmet zákazky .. Prenájom majetku Mestského 
bytového podniku Sereď' za účelom dlhodobej výroby a dodávky tepla a TÚ\/". 

Túto zmluvu uzatvárajó zmluvné strany na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva 
Mesta Sereď číslo 15012013 zo dňa 23.7.2013 a 161/2013 zo d~a 19.9.2013, s cieľom 
zabezpečiť po dobu trvania zmluvy spoľahlivú, bezpečnú, vysoko efektívnu, cenovo 
výhodnú, trvalo udržateľnu dodávku tepla. teplej iňitkovej a ~nej vody pre obyvateľstvo. 
podnikateľov a iné organizácie na území mesta Se red. 

Nakofko v súťažných podmienkach verejného výberového konania na nájom hnutetného 
a nehnuterného majetku, vo vlastníctve Prenajimatera bolo uvedené, že víťazný uchádzač 
bude môcť prevadzkovať teplareň prostrednictvom spoločnosti založenej špecialne na tento 
učel (ďalej aj ako .Prevádzková spoločnost'") , Prenajimatel' súhlasi. aby Nájomca postúpil 
práva a pov;nnosti z tejto zmluvy na takúto Prevádzkovú spoločnosť. ktorú založi do 10 dni 
od podpisu tejto zmluvy, pričom Prenajimater poskytne náležitú súčinnosť a vykoná všetky 
právne úkony potrebné na platný prevod práv a povinností vit'azného uchádzača na takúto 
novozaloženú spoločnost'. 



CLÁNOK l. 
Predmet a účel zmluvy 

1.1. Predmetom zmluvy JE! ndjom hnutelného a nehnuteľného majetku, vo vlastníctve 

Prenajímateľa k 31.12.2013 a je 'pecifikovaný v p<llohe čisto 1 (dalej len .predmet nájmu"). 

1.2. Prenaífmater prehta•uje. te je výlučným vlastníkom hnutelného a nehnutelného 

majetku !pecifikovaného v prllohe č. 1 alebo tento majetok utiva v dobreJ viere. fe nie je 

žiadnym spOsobom obmedzený vo vtastnickych prévach k predmetnému majetl<u, ku 

ktorému sa neviažu záložné práva, vecné bremena, néjomné zmluvy čl akékol'vek iné práva 

v prospech tretieh osOb okrem zmlúv o záložnom práve definovaných v prUohe číslo 2. 

1.3. Prenatlmater. za podmoenok uvedených v tejlo zmluve, prenech"'a počas doby 

nájmu na utivame Nájomcovi. ktorý tento prijíma. celý hnuteľný a nehnuteľný majetok 

tpedfikovaný v prílohe č:.1 tejto zmluvy a súhlasi s jeho vyuzrtím pre potreby Nájomcu za 

účelom bezpečnej, spol ahlivej a efektívnej výroby a rozvodu tepla, teplej útilkovej vody 

(ďalej len .TUV' ) a pitnej vody pre konečných spotrebiteľov. 

1.4. Nájomca na zabeZpečenie účelu tejto zmluvy ziska priamo alebo na Prevádzkovú 

spoločnosť od Úradu pre regUláciu sieťových odvetvi (ďaleJ aj ako .URSO') v súlade s ust.§ 

8 zákona č. 65712004 z.z. o tepelnej energetike v znení neskortích predp<SOV (ďalej aj ako 

.zákon o tepelnej energetike") povoten1a na výrobu a rozvod tepla. 

1.5. Prenajlmater splnomocnuje Néjomcu ku vletkým právnym úkonom, ku ktorým 

dochádza v súvislosti s uživanim a pri správe a prevádzkovani predmetu nájmu, a to aj keď 
sa k nim Inak vyžaduje zvlašlna plné moc. V prlpade, že bude nevyhnutné osobitné 

plnomocenstvo, je Prenajímateľ povinný toto vystavil' včas v prospech Nájomcu. 

1.6. Prenajlmalel p<enajima predmet nájmu NáJOmCOVI a Nájomca berie na vedomoe 

a sú....,si s tým, te vSetky pObtky plynúce z uiivanoa správy a prevádzkovania predmetu 

néjmu pOjdu na Učet Najomcu. 

ČLÁNOK ll 
Prava a povinnosti zmluvných strán 

2.1. Nájomca má na zál<lade tefto zmklvy p<ávo predmet nájmu riadne utlvaf, a lo 

primerane jeho povahe a určeniu. pnčom sa zavazuje predmet nájmu u2Jvar spOsobom a za 

podmienok dohodnutých v tejto zmluve a za utivanie predmetu nájmu zaplatif 

Prenajímatefovi dohodnutú cenu néjmu. Súčasťou uflvacieho oprávnenia Nájomcu je l 
technické zhodnotenie, vrátane rekonMrukcie predmetu nájmu. ako aj výmena jednotlivých 

hnuteľných veci za nové spôsobom a za podmienok uvedených v tejto zmluve. 

2.2. Nájomca je povinný predmet nájmu uiivaľ, sp<avovaf a prevádzkovať s nevyhnutnou 

odbornou starostlivosfou a v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, 

týkajúcimi sa výroby, rozvodu a dodávky tepelnej energie, teplej vody a pitne, vody. Nájomca 

sa ďalej výslovne zavazuje vytváral' podmienky a dodával' teplo hospodárne a v súlade s 

energetickou koncepciou mesta. 

2.3. Näjomca sa ďalej zaväzuje dodrtiavaľ predpisy na úseku požiarnej ochrany, 

t>ezpečnosti a ochrany zdraVIa pn p<áci, hyg10nick6 predpisy a predpisy na úseku ochrany 

tivotného prostredia a vykonávať revízie zanadenl v lehotách ustanovených všeobecne 

závéznýml právnymi predpismi 



2.4. Nájomca sa zaväzuje vykonévat' všetky úkony smerujúce k zabezpečeniu bezpečnej, 

sporahtNej a hospodárnej prev6dzky tepeln~nergeticl<ých zariadeni (, TEZ'J, vyroby 

a ~vky pitnej vody (.vodovoc!f), v zmysle uvedeného sa Néjomca zavtz..;e vykonavar 

naj ml: 
a) kontrolnú a revfznu činnost' (odborné prehliadky a skútky) TEZ a vodovodov v zmysle 

platných predpisov, vrétane kominov potrebných pre výrobu tepla. 

b) pravidelnú údrtbu a opravy TEZ a vodovodov, 

c) odstraňovanie havárii a vykonávanie opatneni na predchédzanie havarijným stavom 

TEZ a vodovodov, 
d) technický rozvoj TEZ a vodovodov s cKOrom zabezpečiť povmnosti vyplývajúce 

z platných právnych predpisov, 

e) modemizéclu a rekonštrukciu nevyhovujúcich častí TEZ a vodovodov alebo celku, 

f) viest' predpisanú prevádzkovú dokumentaciu. 

2.5. Nájomca je povinný v pripade vzniku havárie alebo inej udalosti, ktorá spôsobuJ<! 

škodu na prenajatom majetku alebo spôsobi výpadok v zhobovani teplom, TÚV a pitnej 

vody okamžite konat' v súlade so v&eobecne platnými predpismi, aby tak mínlmalizoval vznlk 

škOd na majetku, ohrozenie zdravia rudi a čo najskôr zabezpečil aspofl v nevyhnutnom 

roz.aahu obnovenie dodávok. 

2.6. V pripade, te Nájomca nezačne s odstraflovanim následkov havárie do troch dni od 

vzniku havárie beZ uvedenia dOvodu, je povinný zapiatif Prenatimaterovi zmluvnú pokutu, 

zmluvné strany sa dohodli na zaplatenl zmluvnej pokuty Prenajimaterovi a to vo vyške 200 

EUR (slovom dvesto eur) za katdý deň omeškama. 

2. 7. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky činnosti sÚVIsiace s predmetom nájmu 

vykonéva Nájomca na vlastné náklady a všetky práva. ktore vzniknú v dOsledku utivanoa 

predmetu nájmu, patria za podmienok uvedených v tejto zmluve počas trvania zmluvneho 

vzfahu Nájomcovi, po ukončeni néjomného vzt'ahu v5ell<y préva prech6dzajú bez ďalšieho 

na Prenajimatela, ktO<ý vstupuje do všell<ých prllv Nájomcu súvisoacich s predmetom nájmu 

2.8. Nájomca sa zaväzuje, ze počas trvania náiomného vztahu na zaklada tejto zmluvy, 

bude investovar do modernizacle a rekonštrukcie nehnuteľných veci TEZ a vodovodov 

tvoriacich predmet nájmu spOsobom, te po ukončeni platnosti tejto zmluvy budú TEZ 

a vodovody spósobU6 prevádzky a této bude kontinuálne zachované s ciel'om racionatizécle 

výrot1y a dodávok tepelnej energie 

2.9. Nájomca je povmný informoval' Prenajimatera o stave jeho majell<u a to do teoninu 

podania daňového priznania vtdy podra stavu k 31 . decembru predchádzajúceho roka. 

2. 10. Nájomca je povinný znä~t' všetky náklady súvisiace s uflvanim, správou 

a prevSdzkovanim predmetu ~mu. NáJomca sa zaväzuje vstúpil' do všetkých práv a 

povinností vypiývajúcich z platných zmluvných vzfahov, ktoré Prenajimater podpisa! pred 

dňom účinnosti tejto zmluvy. 

2.11 . Nájomca je zodpovedný za škody spOsobené na predmete nájmu porušenlm 

právnych predpisov alebo porušenlm jeho zmkM>ých povinnosti vyplývajúcich z terto zmluvy. 

2.12. Nájomca nie ja zodpovedný za skody vzniknuté z dOvodov okolnosti vyfučujúcoch 

zodpovednosť, najma vplyvom zésahu vyš!ej moci, ako vojnou, ozbrojenou vzburou, 

zéplavami alebo Inými prirodnýml pohromami, generálnym 4trajkom. preruienim dodávok 

elektriny, plynu alebo vody z verejnej siete, ktore nezavinil Nájomca. zavedenim pridelového 

systemu palív, rozhodnutim organov státnej správy. 

• 



2.13. Nájomca mé povinnos!' do 30 dni od učinnosll Zmluvy menovať záslupcu 

Prenajlmatera za konateľa a neodvolaf ho minimálne po dobu 6 mesiacov. Prenajimatef 

písomne oznámi meno záslupcu na;neskór ku dr\u liännosti zmluvy. 

2.14. Nájomca bude vykonávať kalkuläciu ceny l epia v sulade s platnými zäkonml, 

vyhlá!kami a ďal§lml predpismi. Zárove~ sa Nájomca zavazuja, že kalkuláciu nilkladov na 

leplo každoročne prerokuje v slillej komisii určenej v článku Vl. pred podanrm žiadosti 

Njjomcom o schvalenie ceny tepla prislušnému Uradu. 

2.15. Näjomca sa zaväzuje predkladar prehfad realizovaných investiCii Prenajfmatero\11 

najneskOr ku d~u 31 .máj počas trvania učinnosli tejto zmluvy za bezproslredne 

pracld1ádzajuci kalendárny rok. 

2.16 Na účely zabezpečenia zmluvnýCh povoMOSti vyplývajÚCICh z le~o zmluvy, 

predovlelkým zabezpečenie jednoUivých tlnnosli je Ná;omca opnivnený vyt<onäval 

samostatne: 
- uzalväral' zmluvy s lerajAiml odberateľmi na dodävku tepla, TÚV a pflnej vody, 

- uzalvärať zmluvy s dodávatarmi na dodávku paliv, jednotlrvých druhOv energii, lepia, 

leplej a pilnej vody a os~atných slufieb nulných na naplnenie zmluvy, 

- zúčtovanie zálohOvýCh plalleb odberaterov v zákonom stanovených 1emrrnocn. 

2.17. Nájomca je oprävnený posrupiť vlelky prava a povlnnosli z tejto zmluvy na 

novovznlknulú Prevádzkovú spoločnos!' založenu na !ento učel. Prena)lmaleľ týmlo s 

1akým1o pos11)penlm práv a povlnnoslí vopred súhlasí, pričom sa zavazuje podpísal' väelky 

dokumenly a vyt<onať všetky právne úkony poltebné na vykonanie tal<éholo prevodu práv a 

povinnosli, o ktoré ho Nájomca požrada. 

2. 18. Prenajimater je oprávnený počas trvania nájomného vzťahu kontrolovať stav 

predmetu nájmu. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, že kontrolu predmetu nájmu )e 

Prenajímateľ oprávnený vyt<onal' na zäklade predchádzajúceho písomného oznámenia, 

ktoré musí byt' doručené Nájomcovi najneskór 5 (slovom paf) pracovných dní pred 

plánovanou kontrolou predmelu n•Jmu. Nájomca ;e v každom jednollrvom prípade povínny 

umotn11• Prenaj(matefovi vykonante kontroly. Prenajimater je oprávnený vykonať kontrolu 

len v sprievode Nájomcu. 

2.19 Prenajímatel má povinnosť zdržať sa akéhol<ol'vek prevodu predmelu nápnu trelej 

osobe, zal'aženra predmetu nájmu uživacíiTN pravami v prospech trelich os6b, ďalej zdrtať 

sa prenechania predmetu nájmu trolej osobe ako zálohy, zdržal' sa vyt<onanra 

zabezpečovacieho prevodu vlaslnlckeho práva, alebo iného práva. klorého obsah je v 

rozpore s obsahOm a účelom tejto zmluvy, bez predchádZajúceho súhlasu Nájomcu počas 

celej doby nájmu. 

2.20. Prenajimater je povinný najneskôr ku d~u účinnosti te~o zmluvy odovzdať Nájorncovr 

v!etku dokumen!áciu súvisiacu s predmetom nájmu a týka;úcu sa 1eh0 riadenia, 

prevádzkovania, údrtby, výkonov a podobne. Ide najmä o kópie zmluv o dodávkach, 

kontrotnych správ, dokumentov o uskutočneni úradných a komplexných skUäok, atestov. 

revlzrl. protokolcw o prevzatí atd (laehnická dol<umentäcia zoslane spoločná a pristupná pre 

obe zmluvné strany). 

2.21 . Prenajímater je povinný zabezpečiť poistenie predmetu nájmu proti škodám 

súvista~ch s jeho ufívanlm, sprévou ako aj s provádzkovanrm predmetu né)mu. Poistenie 

predmetu nájmu proll vlelkým rwklim zabezpečuje a hrad i NáJOmCO 



2.22. Prenajímater zveruje Nájomcovi právo predmet nájmu rod ítit' a renovoval', príp. 
nahradiť novým systémom zasobovania teplom, vodou pre obyvaterstvo mesta Se red', a to v 
súlade s komisiou schváleným písomným návrhom. 

2.23. Zmluvné strany sa dohodli, že Nájomca má predkupné právo na nehnuteľné a 
hnuteľné veci, vrátane TEZ, ktoré sú predmetom zmluvy. V pripade, že by sa Prenajímateľ 
rozhodol tieto odpredať, zavazuje sa ponúknuť ich na odkúpenie Nájomcovi V pripade 
rozporu tohto odstavca so Zásadami hospodárenia mesta Sereď majú prednosť ustanovenia 
a postup podľa zasad hospodarenia mesta. 

ČLÁNOK 111. 
Podmienky nájmu 

3.1. Prenaj ímateľ odovzdá Nájomcovi predmet nájmu v deň nadobudnutia účinnosti tejto 
zmluvy. O odovzdan! a prevzati predmetu nájmu bude spísaný protokol. podpísaný 
štaMárnymi zástupcami oboch zrnluvn)ich strán. 

3.2. Prenajímateľ minimálne 6 týždňov pred začiatkom nájmu sprístupni Nájomcovi kópie 
všetkých dodávatel'ských a odberatefských zmlUv, zoznamy a éisla odbernYch miest, ako aj 
mesačné Udaje o odpoetoch energii na fakturačnýCh miestach za predchádzajucich 24 
(slovom dvadsat'šťyri) mesiacov. Prevzatie zmlúv je nevyhnutnou podmienkou plynulého 
prevzatia prevádzky od prvého dňa nájmu. 

3.3. Prenajímateľ sa ku dňu odovzdania a prevzatia predmetu nájmu zaväzuje 
zabezpečiť všetky písomnosti a doklady, ktoré sU na základe platných právnych predpisov 
obligatórne a nevyhnutné na prevádzku TEZ a vodovodov, ako i všetky ďalšie, ktoré má k 
dispozícii. 

3.4. Nájomca je oprávnený počas doby trvania nájmu vykonávať na predmete nájmu 
stavebné a technologické úpravy za účelom jeho prispôsobellia dohodnutému účelu nájmu 
(ďalej len .Technické zhodnotenie' ). Nájomca je oprávnený odpisovať Technické 
zhodnoteníe alebo investlcie v sulade s § 24 ods. 2 Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov 
v platnom zneni, pokiaľ investfciu alebo technické zhodnotenie nehnuternosti aJalebo 
technologických zariadeni predmetu nájmu realizoval z vlastných finančných prostriedkov. 

3.5. Nájomca v siJiade s plánom technickej rekonštrukcie môže vykonával' aj dodatočné 
investície mimo Technického zhodnotenia, ako sú rekonštrukcie a modernizácie 
technologických zariadeni a nehnutefností. Dodatočné investície sú investície, ktoré 
zabezpečia okrem prevádZky schopného stavu zvy~ovanie ich funkčnosti, účinnosti a 
efektivitu nákladov na cenu tepelnej energie. 

3.6. Dodatočné investície a Technické zhodnotenia (ďaJej aj ako ,.Investície") realizované 
z finančných prostriedkov Nájomcu sú majetkom Nájomcu a odpisuje ich Nájomca. 

3.7. Nájomca sa zaväzuje investovať do majetku počas doby prenájmu minimálne 3 
(slovom tli} milióny EUR (ďalej ako aj ,.Minimálny objem lnvesticií"). Minimálne 60% (slovom 
šesťdesiat percent) objemu investícií musi byt' realizovaná do konca roku 2020 a minimálne 
90% (slovom deväťdesiat percent) z objemu investlcil musi byť realizovaná do konca rOku 
2028. V pripade, že Investície nedosiahnu požadovanú úroveň, Nájomca sa zaväzuje 
zaplatiť zmluvnú pokutu Prenajlmateľovi a to vo vy-ške rozdielu medzi skutočne 
realizovanými investlciami a stanovenou úrovňou. Stanovená výška investicie môže byť 
znižená pokial' spotreba tepla a teplej vody klesne o viac ako 10% (<lesal' percent) op(oti 
referenčnému roku 2013. 

• 



3.8. Oo Mlnímafneho objemu lnvesllol sa zapoi:Havaju aj proslnedky získané z programov 
v rámci fondov Európskej urue alebo on6 dostupné verejné zdroje na podporu energetiky 
zlskané na učet Prenajlmatera alebo Nájomcu. Taktiež zdroje investované PrenaFmaterom. 
ktoré boli získané z nájomného od Nájomcu. 

3.9. Prenajimater berie na vedomie a výslovne s tým súhlasi, !e v rámci realizAcie 
lnvestlcll v zmysle Clánku 11 1. d6jdo v niektorých prípadoch k zéniku Technologických 
zariadeni. a to z dôvodu demontáže terajilch Technologických zariadeni a ich nahradením 
novými zariadeniami, 

3.10 Nájomca je povinný predlotrt' Prena)ímaterovi bezodkladne po ukonOení demontáže 
zoznam demontovaný<:h Technologický<:h zanadeni a navmnúf spOsob nalotenia s nimi. 

Prenarimater je povinný do 30 (slovom tridsa!) dní odo dna predloženia návrhu rozhodnúť o 
sp6sobo nalozenía s demontovaným Technologickým zariadenlm Nájomca je povinný 
rozhodnutie Prenajímatela re!pektovar a zabezpeQ\' jehO realizáciu. 

3.11. Nájomca sa zaväzuje. že v prlpade podla článku tli. bodu 3.1 O. sa bude sna!lť 

maximahtovaľ možné vynosy z predaja demontovaných zariadeni, ktoré budú príjmom 
Prenajlmatera. Nájomca je oprévnoný vyúčtovať Prenajímatelovl v!etky náklady, ktoré 
vynaložil v súvislostí s fyzickou realizáciou demontáže čl. tli. bod 3.10. po vzájomnej dohode 
a odsúhlasení oboma stranami. 

3.12. Vykonaním demontá!e Technologických zariadeni nebude dotknuté právo Nájomcu 
na poutlvanie Nehnutelnosll. resp. ich časU v ktorý<:h sa tieto demontované Technologické 

zariadenia pOvodne nachadzah. Nlljomca bode oprávnený !leto Nehnutelnosti dalej utivaf 

3. 13. Prenajimatel sa zaväz"'I znlht' ročný objem fixný<:h nllkladov oproti referenčnému 
roku 2013 minimálne o 15% (slovom patnásť percent) do roku 2020 Pričom do fixný<:h 
nákladov sa nepočltaju naklady na cenu nájmu a odpisy. Zárove~ sa Prenajímater zaväzuje 

znl!if ročnú spotrebu plynu na celkovom ot>reme vyrobeného tepla v MWh minimálne 
o 15%(slovom pätnást' percent) do roku 2020 oproti referenčnému roku 2013. 

3.14. Cena tepla sa bude riadiť rozhodnutiami úradu pre reguléciu siel'ových odvetvi 

v súlade s platnou legislalívou. 

t LÁNOK IV. 
Platnosť' Dnluvy, doba trvaniil nájomného vzťahu 

4.1. Táto zmluva je platné dflom podpisu oboma zmluvnýmo stranami a ôämá od 

01 .01 .2014. Táto zmluva podloeha zverejneniu v zmysle§ 5a zákona č. 21112000 Z.z. o 
slobodnom prístupe k informáciám v zneni neskorších predptsov. 

4.2. Tálo zmluva sa uzatvára na dobu určHu do 31.12.2028 s možnosťou opcie. l.j. jej 
predifenla do 3 1.12.2033. Pokiar Nájomca neoznámi písomne svoj úmysel túto zmluvu 

nepredltovaf najneskôr 6 mesiacov pred vypršaním pôvodnej doby platnosli. tálo zmluva sa 
bez dal! ieho predlžuje o opciu v trvanl 5 rokov. 

4.3. Zmluva zanil<á uplynutlm doby, na ktoru bol nájom dohOdnutý. P1atnosť tejto zmluvy 

je motné ukončil' pred uplynullm dohOdnutej doby: 
a) dohodou Zmt.M>ý<:h strán ku ktor6mukolvek d~u. 
b) v)'povedou zo strany Prenajlmatera, 



c) výpoveďou zo strany Nájomcu. 
d) zrušen im Nájomcu bez právneho nástupcu, 
e) odstúpením od zmluvy. 

4.4. Prenajlmater je oprávnený plsomne vypovedať túto zmluvu. Iba ak Nájomca uživa 
pte<tmet nájmu v rozpore so zmluvou: 

a) spôsobom nezlučiteľným s účelom nájomného vzťahu. ktorý bol založený na základe 
tefto zmluvy, 

b) Nájomca svojim konan im vedome znehodnocuje majetok Prenajimatera alebo svojim 
kona nim, či nečinnosťou mu spôsobuje škodu na prenajatom majetku, 

c) ak Nájomca nie je schopný svojou vinou zabezpečovať plynulé dodávky tepla, TÚV, 
a pitnej vody v súlade so zákonom (netýka sa vyMej moci). 

d) Nájomca viac ako 6 (slovom šest) mesiaoov mešká s platením nájomného, to neplatí 
v prípade, ak eviduje Nájomca voči Prenajímatel'ovi z akéhokofvek titulu pohľadávky 
po lehote splatnosti vo výške rovnajUcej sa najmenej nezaplatenej v}tške nájmu 
(Nájomca mO!e započltaf svoje pohfadáv1<y voči záväzkom Prenajfmatefa). 

4.5. 
a) 
b) 

Nájomca je oprávnený plsomne vypovedar tUto zmluvu, ak: 
strati spôsobilosť prevádzkovať činnost', na ktorU si predmet nájmu prenajal, 
predmet nájmu sa stane bez zavinenia Nájomcu nespôsobílý na dohovorené 
uživanie, 

c) Prenajímateľ neodsúhlasil také investície, pripadne strategické plány a zámery, 
ktotýeh neuskutočnenie by mohlo Nájomcovi spôsobiť straty, či škodu alebo ho 
priviesť ďalším plnením tejto zmluvy k porušovaniu čl neplneniu všeobecne platných 
právnych predpisov a iných technických a bezpečnostných noriem, ktoré musi 
dodržiaval~, 

d) Prenajlmater svojou energetickou koncepciou alebo inYm konanim ako orgán 
samosprávy, či preneseného vykonu štátnej sprävy spôsobuje negativny dopad na 
postavenie centrálneho zásobovania teplom v meste Sereď. 

e) Prenajimater svojim konaním neumožnil uplatniť Nájomcovi v návrhu na schválenie 
ceny tepla všetky oprávnené položky v zmysle platných predpisov (najm~ vyhlášky 
URSO) a to malo za následok spôsobenie straty významného rozsahu Nájomcovi pri 
plnen1 podmienok nájmu. 

4.6. Vypovedal' zmluvu je možné vždy len k 01.júlu prislusného roka. Výpovedná doba v 
pripadoch uvedených v článku 4 bod 4.4. a 4.5. je 6 (slovom šes!) mesiacov a konči dnom 
31.decembra prislušného roka. 

4.7. Odstúpiť od zmluvy možno len z dôvodov podra platnej a účinnej právnej úpravy. 
Odstúpenie od zmluvy sa uskutočňuje doručením písomného oznámenia druhej zmluvnej 
strane. Odstúpením od zmluvy sa täto zrušuje nasledujúci deň po doručeni oznámenia 
o odstUpení. 

4.8. Pri ukončeni nájmu sa zmluvné strany dohodli, že Prenajimater uhradí Nájomcovi 
najneskôr v lehote 6 (slovom šesť) kalendárnych mesiacov od dátumu ukončenia näjmu 
alebo odstúpenia od zmluvy účtovnú zostatkovU hodnotu vykonaných technických 
zhodnoteni, modemizäcii a iných investícii pod1a evidencie, ktorú je povinný viesť Néjomca 
v súlade s naplňanlm preämetu nájmu tejto zmluvy. Näjomca je povinný preukázar 
Prenajimaterovi účtovné doklady o obstarani tohto majetku. 

4.9. Nájomca sa zaväzuje odovzdať v deň ukončenia nájmu majetok TEZ v technickom 
stave schopnom bezpečnej. spofahlivej a efektlvnej preváctzky. 

., 



CLÁNOK V. 
Cena nájmu 

5. 1. Ročné nájomné za predmet nájmu (dalej len ,Nájomné') sa rovná výške odpisov 
Prenajfmatela pre dany kalendárny rok. pričom plati, že : 

a) Nájomné nesmie presiahnuť maximélnu povolenú hranicu stanovenú Úradom pre 
reguláciu sieťových odvelvl, 

b) Nájomné nesmie klesnú1' pod úroveň vYšky splátky investičného úveru a úroku od 
Prima banka Slovensko, a .e., počas celej doby splácania úveru, 

c) Nájomné nesmie klesnúť pod úrove~ 20.000,· EUR (slovom dvadsat\isíc eur) ročne 
počas doby trvania zmluvy. V prípade. i.e vyška odpisov pre dany kalendárny rok 

bude nižšia ako 20.000,· EUR (slovom dvadsatlisic eur). ročn6 nájomné je 20.000.· 
EUR (slovom dVadsatllslc eur). 

5 2 Prenajimatel sa zavlzuJe. te vletky llolné finančné prostriedky získané z Nájomného 
bude Investovať do rozvoja majetku t j. lnvesliai, podla dohody Zmluvných strán. Maíetok 
dodatočne obstaraný" bude prenajaty na poutivanie Nájomcovi, pričom musia byť dodrtané 
ustanovenia predchádzajúceho odstavca č. 5.1.. Takto investované prostriedky sa 
započitavajú do Minimálneho objemu lnveslich. 

5.3. Prenajimal el' má prévo z vofných prostriedkov ziskaných z Néjomného prednostne 

pokryl' stratu z činnosti vykonávania správy bytov a l o aj v prfpade odčlenenia tej to činnosti 

do dcérskej spoločnosti založenej za týmto účelom. 

5.4. Nájomca sa zavazuje Zlo!rt' na účel Prenajimatefa zálohu na Nájomné vo vyške 

20.000,· EUR (slovom dVadsal\islc eur) n3Jneskôr ku ~u účinnosti zmluvy. Suma bude 
ullolnená Nájomoovi po sUhfasnom Slanovisku stálej komisie o prelnvestovanl zaviazanej 
čiaSlky podla článku 111. bod 3.7 .. 

5.5 Presný prepočet jednotlivých časti Nájomného sa bude upravovar každoročne a bode 
tvoriť p<llohu čfslo 3, ktoré je neoddelrtelnou súéasťou lejlo zmluvy. Dohodnuté Nájomné 
uhradl Nájomca na základe faktúry Prenajfmaleľa a to vi.dy ku koncu prlotutného šlvrfroka. 

5.6. v pripade. te nájomný vzl'ah v prislu~nom roku nebude INal' počas oelého roka, 
výi ka Nájomného sa urči alikvotnou čiastkou prepočítanou na celý počet mesiaoov v roku, 
počas ktorého nájom trval. 

5. 7. V pripade ome~kania Nájomcu s platenim Nájomného nadne a včas si zmluvné 
stnlny dohodi úrok z ome~kania vo vyške 0.01% (jedna stotina pe~nta) z dltnej sumy za 

katdý deň omeškania. 

5.8. Zmluvné strany sa dohodli, te Nájomca si môie uplatniť plnú vytku nájmu zaplatenú 
Prenatlmalefovi ako nákladovú polofku pn lvo<be oeny tepla 

CLÁNOKVI 
SIAla komisia 

6.1. Zmluvné strany sa dohodli, te na koordináciu činnosti súviSiacich s prevádzkovanlm 
TEZ podla tejto zmluvy bude zriadená stála komisia. z:totená zo zástupcov Prenajímatera a 

Nájomcu. Komisia bude 6 (slovom Aesl) členná. z toho dVaja členovoa za Nájomcu a Styria 

členovia za Prenajimatefa. 

" 



6.2. Zástupcov komisie za Prenajlmatera schvaľuje Mestské zastupiteľstvo mesta Sereď a 
ich činnosť sa bude riadiť prikaznou zmluvou uzatvorenou medzi Prenajlmatefom a členmi 
komisie za Prenajimatera. Na základe dohody zmluvných strán bude predsedom komisie v 
ka!dom jednotlivom pripade zástupca Prenajlmatel a a podP<edSedom komisie zástupca 
Nájomcu. 

6.3. Mená členov komisie Prenajimatel' oznámi Nájomoovi do 14 (slovom štrnásť) dni od 
ich schválenia Mestským zastupiterstvom. Členov komisie za Nájomcu tento písomne 
oznámi Prenajímaterovi najneskôr do 30 (slovom tridsat) dni od podpisu tejto zmluvy. 
Nájomca aj Prenajimater sa zároveň zaväzujU oznámiť si vzájomne každU zmenu v osobe 
člena komisie písomne. 

6.4. Rozhodnutie komisie je v každom jednotlivom prípade záväzné. Komisia je uznášania 
schopná v prípade ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých č~nov 
komisie. Komisia rozhoduje vač§inou hlasov prítomných členov. Rokovanie komisie sa 
uskutočňuje spravidla raz za štvrt'rok, nie však menej ako 1 x (slovom jeden krát) za rok. V 
prípade nevyhnutnosti je komisia po oboznámeni sa so skutkovým stavom a písomným 
materiálom oprávnenä rozhodoval' per rollam. Rozhodnutie komisie prijaté per rollam je 
platné a účinné, ak návrh bol prijatý viac ako dvoma tretinami hlasov všetkých členov 
komisie. 

6.5. Komisiu zvoláva a riadi jej predseda, ktorého si komisia zvoli zo svojich členov na 
P<VOm zasadani. V pripade dlhodobej neprltomnosti alebo práceneschopnosti predsedu 
zvoláva a riadi činnosť komisie jej podpredseda. Prvé zasadnutie komisie zvoláva štatutárny 
zástupca Nájomcu v lehote do 30 (slovom tridsať) dni odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 
zmluvy. Na tomto zasadnutí volia členovia do svojich funkcii predsedu a podpredsedu 
komisie a schvarujú rokovací poriadok komisie. 

6.6. 
a) 

V P<ávomociach komisie ustanovenej podla P<edchádzajúceho odseku článku Vl je: 
schvarovanie strategických zámerov, Investícii, plánov investičných akcii na základe 
podkladov Nájomcu, 

b) schvarovanie Investícií v zmysle čl . 111. ods. 3.7. zmluvy, 
c) prerokovanie plánu opräv a údržby na základe podkladov Nájomcu. Plán sa zaväzuje 

Nájomca predkladať ku dňu 31.októbra na nasledujúci kalendárny rok, 
d) prerokovanie návrhu ceny tepla predkladaného Nájomcom na úrad pre reguláciu 

sieťových odvetví. Návrh ceny tepla sa zaväzuje Näjomca predkladať každoročne 
najneskôr ku dňu 31.októbra na bezprostredne nasledujúci kalendárny rok. 

e) prerokovanie skutočnej ceny tepla za predchádzajúci rok tak, ako sa predkladá na 
URSO, sa Nájomca zaväzuje predkladal' Prenajímateľovi ka!doročne do 31.mája. 

6. 7. Nájomca sa zaväzuje poskytn(rt' na poiiadanie stálej komisie Prenajímaterovi všetky 
požadované informácie vzt'ahujúce sa k prevádzke TEZ, predoväetkým: 

a) ročné bilancie energií, 
b) ročné náklady na výrobu a dodávku tepla, 
c) Udaje o zabezpeéeni prevádzkovej bezpečnosti TEZ, 
d) informácie o vplyve prevádzky TEZ na životné prostredie. predoväetkým údaje o 

mnotstvách a druhOCh zneéisťujúcich látok.. 



CLÁNOKVJI. 
Prechodné a zJverečné ustanovenia 

7.1 Táto zmluva sa riadi pnlvom Slovenskej republiky. V~tky prlpadn6 spory vzniknuté z 
predmetu plnenia zmluvy budú zmluvné strany riešiť prednostne dohodou V prípade, že sa 
zmluvné strany nedohodnU, je vecne a miestne príslušný na rozhodnutie sporu slovensk)' 
súd. 

7.2. Ak by niektoré ustanovenia zmluvy boli neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo ak 
sa stanú neplatnyYni neskOr po uzavreli zmluvy, nie je tým dotknutá platnosľ ostatných 

ustanoveni zmluvy. Namiesto neplatnych ustanovení zmluvy sa použijú ustanovenia 
Obchodného zákonnlka, Občianskeho zákonnll<a a ostatných platných právnych predpisov 
Slovenskej republiky, ktor6 sú obsahom a účelom najbližšie obsahu a útelu zmluvy. 

7 3. Alt bude ktO<ékotvek ustanoverne tejto zmluvy úplne alebo čiastočne neúälné alebo 
nevykonaterné. Učinnosr ostatných ustanovení zostane nedotknut8 a zmluvné strany sa 
zavazujú vynaložiť úsilie, aby nahradili neúčinné afebo nevykonatern6 ustanovenie nov)m 
ustanovenfm. Takéto nové ustanovenie musi zodpovedať celkovYm UCelom a cielom tejto 
zmluvy a musi byľ rovnaké alebo podobné, čo sa týka následkov. ako neúčinné alebo 
nevykonateľné ustanovenie. 

7 .4. Zmluva je napísané a podpisaná v jazyku slovenskom v 6 (slovom šest) 
vyhotoveniach. Každá zo strán zmluvy. vrátane priloh, je parafované zmluvnými stranami. 
Katdá zo strán obdrži po 3 (slovom tri) vyhotovenia tejto zmluvy 

7 s. V~tky zmeny a doplnenia te)lo zmluvy musia mar formu čislovaných plsomných 
dodatkov podpísaných oboma zmluvnyYni stranami. inak sú neptatn6 

7 .6. Obe strany svojimi podpismi potvrdzujú. že plne súhlasia so znenlm zmluvy a Ze táto 
plne odpovedá ich pravej a slobodnej vôli a nebola UUJtvorená v tlesni či za inak 
jednostranne nevýhodných podmienok 

7.7. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že táto zmluva nezaniká v prípade zrušenia 
Nájomcu alebo Prenajlmalel'a bez hkvldäcie formou splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia, ak 
zo zékona prava. povinnosti a z.ávlzky z nej prejdú na právneho néstupcu Nájomcu alebo 
Prenajlmatera. 

7 .8. Neoddeliteľnou sUčasľou tejto zmluvy je: 

Prlloha č. 1: Zoznam hnu!elného a nehnuteľného majetku tvonaceho predmet náJITlU 
Prlloha č 2: Zoznam záložných zmlúv Prenajimatefa platných k 31 12 2013 
Prlloha č 3: Výška Näjomn6ho na rok 2014 
Prlloha č 4: Uznesen"' Mestskét>o zastup~eľstva mesta Sereď čislo 15012013 zo dňa 

23.7.2013 a 16112013 zo dňa 19.9.2013 

V Seredi dňa: l.i. · //,f. !.(:.;, 
Prenajlmateľ 

v Nitre dňa: 
Nájomca 

l 

-------'~"--"''---'"'='- ~ 
Ing. Juraj Valent, konatel 



Príloha č. l k 
zmluve 

o nájme nehnutel'ností a technologických zariadeni 

l. Zoznam hnuternl!ho a néhnuterného majetku tvoriaceho predmet nájmu pod ra účtovných výkazov: 

Stredisko NálOV Majetku Oátum Doklad Oiltum Nadobúdacia Oprávky_U Opr3vkv .. D zostatková Zostatková 
obstarania zaradenia hodnota hodnota _u hodnota ... o 

320 Mer.TUV-tStud,v0.14S 1.9.1993 700S8 1.5.1996 S803.66 s 803.66 S 803.66 0.00 0 .00 
320 Mer.TUV•stud.vo.l46 1.9.1993 70058 1.5.1996 5803.66 s 803.66 S803.66 o.oo 0 .00 
320 Mer.TUV+stud.v. l010 1.9 .1993 70058 1.5.1996 3 224.06 3 224.06 3 224.06 0 .00 0 .00 
320 Met.TUV+Sti.J,v,l011 1.9 .1993 700S8 1.5.1996 3 224.06 3 224.06 3 224.06 0 .00 0.00 
320 Met.TUV,VSbytyll.S2 10.4 .1994 70008 1.5. 1996 1342.79 1 342.79 1 342.79 0.00 0.00 
320 Rozvod vody 1002-1004 30.1 1. 1998 70018 31.5.1999 922.53 S94.S8 594.60 327.95 327.93 
900 Garau Ms8P 1.10.1998 70048 30.9.1999 8 917.68 5315.77 5316.02 3 601.91 3 601.66 
900 Pristup.komun.pre gtltaze 1.10.1998 70049 30.9. 1999 6 64?'.95 3 962.21 3 962.67 2 685.68 2 68S.28 
320 Vodovod ll.tl.p;»mo 1.12.2000 11231 31.12.2000 7 786.76 4 689.71 4 690.28 3 097.0S 1096.48 
310 Ponor.c:erpadlo ·vodaren 1.10.1997 70032 31. 10 .1997 629.42 629.42 629.42 0 .00 0.00 
310 KATAOYN·teduh.·nadrz 1.12.1997 70058 31.12.1997 8 498.81 8498.81 8 498.81 o. oo o.oo 
310 KATAOYN·tech.zh.·nadn 1.12.1997 70058 11.12.1997 8 605.42 8605.42 8605.42 o. oo 0 .00 
310 Ponome cerpadlo UVN·vod. 1.4.1999 70007 30 .4.1999 68?.61 687.61 687.61 0 .00 0.00 
310 Le-eionar.vodovod 1. 12.2000 11231 31. 12.2000 32 457.31 14 518.46 14 518 .62 17938.85 17 938.69 
310 5tud na legionarska 1.12.:(:000 11231 31.12.2000 4 736.27 2 687.33 26$7.18 2048.94 2 049.09 
310 Studna Spadovol 1 .1 2.2000 11231 31.1 2.2000 l 631.95 926.14 926.08 705.81 705.87 
900 Pottmok 28.2 .2012 70006 28.2 .2012 40 412.85 0 .00 0.00 40 412.85 40412.85 
900 Si.gnaliz.zariad . 70011 1.5 .1996 1 577.81 l 577.81 1577.81 o. oo 0.00 
900 ALCATEL 4100 30.5.1995 70015 1.5 .1996 11 997.24 11997.24 11 997.24 0 .00 0 .00 
900 SiC't.tlaciar.KYOCERA FS 1.3 .1997 70005 31.3.1997 2 511.8S 2 511.85 2511.85 0.00 o.oo 
900 Kl imatiz.jednotka GOLOSTAR 1.6.1998 70008 30.6 .1998 1662.29 1662.29 l 662.29 o.oo o.oo 
900 Rot.acny s tojan KlASIK 16.8 .2000 70035 30.9.2000 821.?2 821.72 821.72 0 .00 0.00 
900 Tlac:lar.t..aserjct 22000 1.6.2001 70015 30.6.2001 l 259.84 1259.84 l 259.84 0 .00 0 .00 
900 Poc.siet ll. Sks PC 1.3.2002 70002 3 1.3.2002 4 090.65 4 090.65 4090.65 0 .00 0.00 
900 Potilacova sieHech.lhod. 1.8 .2003 70011 31.8 .2003 23 352.39 23 3S2.39 23 3S2.39 0.00 o.oo 
900 Tladar .HP U Coloc 1.6 .2004 70005 30.6 .2004 l 099.61 l 099.61 l 099.61 o.oo 0 .00 



900 Osob •• utom.FABIA 1 .9.2004 10926 1.7.2001 13 644. 19 13644. 19 13 644.19 0.00 0.00 900 vsuwano strine posuvn~ dvtte 1.10.2004 30010 31.10.2004 1 148.08 1 148.08 1 148.08 0.00 0.00 200 Ultr;u:v.pt le tokomt:r 1..3.1995 70004 1.5. 1996 3 483.00 3483.00 3483.00 o.oo 0.00 200 Mtt.ttpQCuttov.ar,728 1. 10. 1995 70023 1.S.1996 l Gt l Sl 1041.53 l 041.53 o.oo 0.00 200 PlokntracntultaLvody 1.7. 1997 10023 31.7.1997 ~796S 479.6S 479.65 0.00 0.00 200 Kondutcometl"r.Qbofat. 1.8.1997 10025 31.8.1997 45091 450,91 450.91 0.00 0.00 200 Oispec:ln& TH L12. 1997 700.>9 31.12.1997 100 31S.Z8 100313.24 100 313.28 0.00 0.00 200 Prenosnv stav.rozvadz.ac 1.2.1998 7000S 28.2. 1998 400.78 400.78 400.78 0.00 0.00 200 Oift rtflaW 1lakomer 1. 11.1999 700S8 30.11.1999 1931.26 l 93 L.26 l 931.26 o. oo 0.00 ZOO Vrtackl tHlTI 1. 12 1999 70066 31. 12.1999 371.34 371.34 371.34 0.00 0.00 200 SK()OA PICK·UP 1.1. 2003 10124 31.1. 2003 s 640.-24 56&024 5640.24 0.00 0.00 200 O!l<i<b tlel 9.9 2007 70017 3112 2008 226188 28 87962.00 106811.12 138 226.28 l193n.t6 201 Cirkul.ctfp...t~h .zllod.techn.ltl l 1.1900 7000S 31.1.1900 2 350 •• 6 2 350.46 2 350.46 0.00 0.00 201 Kanal UK 36b.j.k1 1.12.2000 11231 31.12.2000 21 291.08 11760.07 11 759..85 9 531.01 9531.23 201 Kanal UK bi.E1 Kt 1.12.2000 11231 31.12.2000 2 450.14 l 353.78 1 353A1 l 096.36 l 096.73 201 Kanal UK bi.A2 Kl 1. 12.2000 11231 31. 12.2000 ll 558 75 6384.34 6 384.33 5 174.41 s 174.42 201 Ka.n~l U)( bU·i l Kl 1. 12.2000 11231 31. 12.2000 3961 23 2188.09 2 188..14 l 773.14 a n3.09 201 SekJolV UK k Dl L 12.2000 11231 31.12.2000 9996.38 s 521.51 5521.43 4 474..87 t 47t .95 201 Sek fOrvod UK k A4 1.12.2000 11231 3t.ll.2000 9116.15 5034.77 S03S.18 4 081.38 4080.97 20 l Soek.1 Otvod k Al 1.12.2000 11231 31.12.2000 7S6U2 4 179.5 1 4 179.16 3386.61 3386.96 201 Stk.rotv.UK k J 1.12.2000 11231 31.12.2000 104?0.12 s 783.25 5 783.52 4 687.47 4 687.20 201 58.rotvod UK k F2 1. 12.2000 11231 3112 2000 74 176.06 40970.24 40970. 15 33 205.82 33 20S.9 1 201 Sek.rozv UK k G1 l 12.2000 11231 31. 12.2000 8423.55 4 652..55 4 652.82 3171.00 3 770.73 201 Centt kotolna Kl 1.12.2000 11Dl 31. 12.2000 105 732 16 54698.92 S4699.17 51033.84 S t 033.59 201 IU tec:hnol QR 1.12.2000 11231 31.12 2000 9$002.12 98D'Z.l2 9804Z.L2 o.oo 000 201 Decent rJ I!r.iciJ TUV · Kl 3.8.2008 10016 )1.10.2008 1$4 510.52 124 466.85 145926.66 30 043.67 8 S83.86 202 Oav.cerp·tech.zh.«echnoloe. 1.9.1997 70027 3M.1997 1391.79 1 391.79 1 391.79 0.00 0.00 202 Tcpéfny kanal z K·2 Ll l.l997 70053 30.11.1997 92 262. 17 60 395.20 60395.25 3 1866.97 31 866.92 202 K·2. VS·HP l 1L 1997 70053 30. 11. 1997 19 884.4.$ 19 884.45 19 884.45 0.00 0.00 202 Ekvlttr.ttl-·lech.lh.ttchnol 1.11.1997 70055 11.12. 1997 2 229 30 2 229.30 2 229.30 o.oo 0.00 20l Obeh.cerp..Uk•t«h..zh.t~ LS 1998 10007 31St- 2 149.17 2 149.37 2 149.37 0.00 0.00 202 Prim.tep,k•n•t 1.122000 11231 31.12.2000 45 LS6.6 1 24 94l.D 24 941.62 20215.38 20 214.99 202 Centr.kotolna K2 1.12.2000 11231 31.12.2000 166 844.29 86 313.80 86 314.11 80530.49 80 530.18 202 K2 te<hnol.cast 1. 12.2000 11231 31. 12.2000 14169$.21 141 695.21 141 695.21 o.oo 0.00 202 Oettntr.TUV·«2 teehnoL 1.2.2004 70001 31. 1.2005 341431.92 341 431 92 34 1 431.92 0.00 o. oo 203 Mtra.ni• K·3 70069 l 5. 1996 1663.94 1663.94 1663.94 0.00 0.00 103 technoi.O.teduuhodnotenle 1. 11 1998 10030 3011..1-998 165631.55 165 631.55 165631.55 0.00 0.00 

• 



203 Stav.CMt KJ..tt<:h.zhodn 
203 Prtem.vodomcr WP lS0/130 
203 Occtntr.TUV K3-stav.c.a-st 
203 Oe~ntr.TUV-1<3 technotcast 
203 Prep.kanal K3 
203 Centr .kotofna K3 
203 K3·te<hnol.cast 
203 De<:entr.TUV-QST Hutnik 
204 Kanal UK·tep.pot . 
204 Kanal UK bi.C 
204 K<!nai.UK bi.H 
204 Centr.kotolna KA 

204 k'4 technol.cast 
204 Decentr.TUV K4·te<:hnol. 
204 D~ctntr.TVV K4 stav.cast 
204 Prim.tep.ka.nal k Bille 
204 Tepelny kanal Meander 
204 Decentr.TVV Meandet 
205 K·S·te<:hnol..te<:h.zhodnot. 
205 Syst.spalov.-tech.zhod 
205 Filtre pre TUV·tech.zhod. 
205 Cent.kot.K·5·tech.zhod. 
205 Priem.vodomer WP 150/130 
205 Kanal UK V.tt. 
205 Rozvod UK V.et. 
205 5ekund.rozvod UK 
205 5ekund.kanal UK 
205 Pripojky UK 
205 Pripo).UK k bi.A2 
205 Kanal UK k bi.A6 
205 Se~rozv.UK bi.E3 
205 Kanal UK k bi.E1 
205 Kan;,l UK 
205 sek..kanal UK 

205 Prip UK k bi.A3 
205 Prip.UK k bi.A9 
205 Tepel.kanal 

1. 11.1998 70030 30.11.1998 
1.7.1999 70033 31.$. l999 
1.1.1999 70067 31.12.1999 
1.1:1999 70067 31.12.1999 

1.1.2.2000 11231 31.12.2000 
1.12.2000 11231 31.12.2000 
1.12.2000 11231 31.12.2000 
1.2.2012 70013 3L5.20l2 

1.1.2.2000 1123'1 31. 12.2000 
1.12.2000 11231 31.12.2000 
1.12.2000 11231 31.12.2000 
1. 12.2000 11231 31.12.2000 
1.12.2000 11231 31.12.2000 
1.12.2000 70046 31.12.2000 
1.12.2000 70046 31.12.2000 
31.3.2007 70008 31.3.2007 

1.7.2007 70002 31.3.2008 
31.10.2008 70015 31.10.2008 

1.7.1996 70024 31.7.1996 
1.12.1996 70042 31.12.1996 

1.1.1997 70001 31.1.1997 
30.11.1997 700S4 30.11.1997 

31.8.1999 70033 31.$.1999 
1.12.2000 11231 31.12.2000 
1.12.2000 11231 31.12.2000 
1.12.2000 11231 31.12.2000 
1.12.2000 11231 31.12.2000 
1.12.2000 11231 31.12.2000 
1.12.2000 11231 31.12.2000 
1.12.2000 11231 31.'12.2000 
1.12.2000 11231 31.12.2000 
1.12.2000 11231 31.12.2000 
1.12.2000 11231 31.1.2.2000 
1.12.2000 11231 31.'12.2000 
1. 12.2000 11231 31.12.2000 
1.12.2000 11231 31.12.2000 
1.12.2000 11231 31.12.2000 

t S18.46 
t 518.S2 
2 749.68 

202 517.26 
S3 S66.06 
48 289.45 
33 157.44 
16058.20 
64444.99 
9492.?6 
7 535.29 

68046.44 
175 923.95 
284 785.83 

7 410.04 
148522.74 
10? S89.96 
34 9 13.83 
19446.43 
15 321.62 
10 262.10 
32 651.00 

) 714. 13 
114 350.33 

24 556.79 
2? 881.03 

130 33>.96 
1475.00 

13497.15 
S4().99 

79608.68 
8 553.51 
64()4. 10 

16 369.6S 
7 716.72 
5697.37 

14 776.04 

888.01 
1 518.52 
l 535.47 

202 517.26 
29 S32.80 
25 755.08 
33157.44 
3 345,45 

17039.84 
s 233.89 
4 154.83 

36 292.11 
175 923.95 
284 785.83 

3 952.21 
47 6SO.S6 
29 138.79 
28 124.82 
19446.43 
15 321.62 
10262.10 
19 653.82 
1714.13 

68 877.24 
14 791.06 
16 793.98 
78 504.57 

888.61 
8129.76 

32S.79 
47 950.96 
51S2.48 
3 8S7.39 
9 860.42 
4 64$.27 
3 431.68 
8900.S9 

887.6S 
1 518.52 
l 535.52 

202 517.26 
29 532.82 
25 754.63 
33157.44 
3 568.48 

19 SS2.4S 
s 233.67 
4 154.68 

36291.68 
175 923.95 
284 785.83 

39S2.19 
49507.51 
30483.81 
32 974.13 
19446.43 
tS 321.62 
10 262.10 
196.53.34 
l 714.13 

68871. 11 
14 791.46 
16 793.90 
78504.71 

888.60 
8129.90 

32S.88 
47 951.01 
s 152.28 
3857.47 
9Wl.20 
4 648.13 
3431.78 
8900.36 

630.4S 
0.00 

l 214.21 
o.oo 

24 03.3.26 
22 534.37 

0.00 
12 71.2.75 
47 405.15 

4 258.87 
3380.46 

3 1 754.33 
0.00 
0.00 

3457.83 
100872.18 

78451.17 
6 789.0 1 

o.oo 
o.oo 
0.00 

12997.18 
0.00 

45473.09 
9 765.73 

11087.05 
S18l9.39 

S86.39 
s 367.39 

215.20 
31657.72 
3401.03 
2 546.71 
6509.23 
3 068.45 
2 26S.69 
5875.45 

630.$1 
o.oo 

1 214.16 
0.00 

24033.24 
22 534.82 

0.00 
12 489.72 
44892.54 
4 259.09 

3 380.61 
31 754.76 

0.00 
o.oo 

3 457.85 
99015.23 
7? 106.15 

l 939.70 
0.00 
0.00 
0.00 

12 997.66 
o.oo 

45 473.22 
9 765.33 

11 087.13 
S1829.2S 

586.40 
s 367.25 

21S.11 
31 657.67 
3 40L23 
2 546.63 
6 509.45 
3068.S9 
2 265.59 
s 875.68 



205 Set..rot\'Od UK 11 1. 12.2000 11231 31..12.2000 3 190.13 1921. 16 
20s centt.k.oto&na KS 1.12.2000 11231 31. u . 2000 249 f.IJ. 10 130934.76 
205 kS ttctvKJI.ast LlUOOO lllil 31..12.2000 S7 897.16 57 897.86 
205 ~""" j<dnolb KS 31.10 2002 70014 31..10.2003 9)- 93 505.88 
20S Oea!ntraiL 1\N.()SllS )1.3.2007 10009 31.3.2007 •9ei00.3S 496800.35 
205 Geoterm. vrt ·'íOdni Sl~ 2.10..2008 10114 31.7.2012 1 2D2613S 66801.67 
20S Geotenn··tec:hnolo&ia 1.) .2012 10503 3LS.2013 417017.68 17 341.14 
20S Kogenet,Jednot~ 11 1.3.2013 10503 3l.S.20U U1512.03 s 729.67 
209 Mt-rJC tepla K9 1.12.1995 70031 1.5.1996 l <0<.47 1404.87 
209 IC-9 Stav.casHeduhod 1.1.1997 70019 30.6.1997 65306.61 42 430.78 
209 Plynof.·teeh.c.-tech.:rhO<I 1.1.1997 70019 30.6.1997 187 926.41 187 926.41 
209 Mer.tepla MS·fandlyM 1.7.1997 70020 31.7.1997 193 87 793.87 
209 Prim..tepel.kanal K·9 1.8.1999 10040 31.8.1999 68135.63 35 421.90 
209 Prlem.vodol'net'WP '100/130 1.9.1999 70047 30.9.1999 162.60 762.60 
209 Oteentrálizada TUV K9 1. 1.2002 70006 31.12.2002 167835.89 167 835.89 

2. Zoznam nehnutefného majetku tvoriaceho predmet nájmu a čfsla listov vlastnrcMt ld'altf aj ako .. LV .. ) : 
a. LV.(. 4305, Okres Gilanta, Obec Sereď, Katastrálne Uzemie Sered': 

Kotolňa Kl- na ultcl, Jesenského, vo výmere 339m2, parcelné Cfslo 374/9 
Kotolňa K2- na ultcl, KomensUho, vo výmere 444m2,. parcelné ( isJo 811/12 
Kotolhal Kl - na utid, Palltncl, vo výmere 415m2, parc:;elné t isk) -'54 
Kototňa K4 - na ulici, VonkajU rad, vovýmere 444 m2,. par~né (islo 2817 
Kotolňa K5 - na ulici. Mfvnársu, 110 výmere 3513 ml, parte!~ t islo 3127/1 

b. lV. č.. 3635, Okres Galanta, Obec Sered, Katastrálne územie Sereď' 
Kotolňa K9 - na ultc:t find~ho. vo výmere 99m2. parcelné č:fskJ 3495 

c. lV 1475, Okres Galanta, Obe< Sered, Katastrálne územie Sereď etsao 3171, 3172, 3173, 3174, 3175 

V Seredi dňa:.H. · ,f/ .lV/) 

Prenajímater 

Ing. Martin Káčer, konater 

V N1tre d(\a: ti .. d 1....:1-':> 
N~jomca 

----~~------~- · r 
Ing. Juraj Valent, konater l 

1921.65 1 268.97 1261 •. 48 
130935.21 118 S41.34 118 5A7.89 

57 897..86 000 0.00 
93505.88 0.00 0.00 

496800.35 0.00 0.00 
11940.25 1166459.61 1 161 321.10 
17 341.14 399616.5A 3911676.5A 
s 729.67 U1182.J6 13178236 
1404.87 000 0.00 

42 430.58 22 875.43 22 876.03 
187 926.41 o.oo 0.00 

193.47 0.00 o.oo 
35 421.67 32 713.73 32 7U .. 96 

762.60 0.00 0.00 
167835.89 o. oo 0.00 

l 



Príloha č. 2 k 
zmluve 

o nájme nehnutel'ností a technologických zariadeni 

Zoznam zito!ných zmlúv prenaJ'matera plat"Ych k 31.12.2013 

1. Zmluva o zriadení záložného práva na hnutetný majetok čfslo 06/126/10 zo dfta 13.12.2010 

2. Zmluva o uiadení záložného priva na hnuterný majetok čfsJo 06/126/A/lO 10 d!\a 23.02.2012 

3. Zmluva o triadení zälofného pr,va k pohradivkam tislo 0799/13/08784 zo d!\a 12.07.2013 

v S.redi dňo: ;,/. 1 ' ...lv() 
Prenajfmater 

~, 

Ing. Martin Uter, konatef 

v Nitre dňo ,J. 
Nájomca 

--
' 

ong • .1\nf Volen~ konater 

;l 

• 



Príloha č. 3 k 
Zmluve 

o nájme nehnuterností a technologických zariadení 

l. Cena Näjmu podra čl.inku V Zmluvy o nájme nehnuternostl a tec.hnok>.gklcYch tariadeni je na 

rok 2014 so•nowŇ vo vý!l<e 270.000,· EUR (slovom <Mstosedemdesiatsedemtislc eurl. 

2. Cena Nájmu s.a sklada z: 
a. nájomného za pren~jom hmotného majetku a nehmotného majetku, o ktorom 

Prenajrmater účtuje a ktor( sa pouffva výhradne na regulovanú činnosť. sa stal'tOVuje 

na 28,· EUR (slovom dvodsaťosem eurl za tw rqulam<!ho pril<onu z p<enajatých 

zat1adeni na výrobu a rozvod tepla. 

b. nájomného za prenájom nehnuternosti alebo jeJ tastl, v ktorej je na podlahovej 

ploche umiestnené tepelné taťladenle vo vtastnictve Prcnaj imatera, ktoré sa pouffva 

výhradne na regulovanú činnost vo v'fške 35,· EUR (sJovom tridsaťpllť eur) n m2 

podl•hovel p1oc11y rome, 
c. níjomMho za preMjom nehnutefnostl alebo ~j tasti súvisi.Ket s ~bou a 

dodávkou tepla a ostatné prie--story alebo plochy na skládku paliva a popola vo 

vtastnfctve Prenajlmatera vo vV~ke 31.727,· EUR (slovom trids.af,edentlsfc 

sedemstodvadsaťsedem eur~ za rok. 

3. Rqulačný prikon na rok 2014 pre vjpotet tutl HájomnOho podla bodu 2 odsek a. je vo 

vý!ke 5096 kW. 

4 . Podlahová plocha pre 1/'fpočet časti Nájomného podla bodu 2. odsek b. je 2.931 m2. 

a. Podlahod pbc:t\a pozostlva z nasledovných p.OC:h uvedených na LV. t. 4305, Okres 

Gal<ln~. Obec Sered', ko~strálne ÚlMiie Seffif: 

Kotol fia Kl - na ulici, Jesenského, vo výmere 339 ml, parcelné tislo 374/9 

Kotol fia K2- na ulici, Komenského, vo V'(mere 444 m2, parcelné čisto 811/ 12 

Kotol fia K3- na ulici, Pafltna, vo výmere 415m2, parcelné l'slo 45.:1 

Kotolfll K4- n.a ulk;i, Vonbjši rad, vo výmere 444 m2, parcelné čfsao 2817 

Kotolňa KS - "" ulici, MlyNrsh, vo výmere 3513 m2. parcelnO tislo 31.27/1 

b. Podlahov~ plo<N pozostiva z plochy uwdenej na LV. č. 3635, Okrl!s Galanta, Obec 

Sered', Katastrálne Uzemie Sereď: 

Kotolňa K9 - na ulici. Fándlyho. VO VVmere 99m2. parcelné erslo 3495 

S. Vý!b NójomnOho podlo bodu 2. odsek c., ktoré je 110 vý!ke 24.12?,· EUR (slovom 

lltd,.f,edentlslc sedemstodv•dsa(sedem eur), pol<rŕva Nájom nO za: 

a. Podlahovú plochu pozost,vajúcu l plochy uvedenej na LV. č. 4305, Okres Galanta, 

Obec Sereď, Katastrálne útemie Sereď, 

Kotol tla KS - na uUcl, MlynArska, vo výmere 2223 m2, parcelné číslo 3127/1 

b. zahfl\a nájom vJ.etkYch netmuternostl alebo ich časil, ktoré s:livtUa s umiestnenlm 

g~rermu, odO'Ild.iv~ekh sta.nk tepl.l, tak ako sú uvedené v bode 7 ako aj ostatných 

aktrv spoločnosti podra Prílohy č. l Zmluvy o najme nehnuternostf 1 technologidcých 

zartadenl. 

6. Zml.uvné strlny súhlasia, !e pob.s roka v prlpade zmeny cenovej regulide, energetického 

pn'kotw a~bo prenajímanej plochy prisp6sobii ceny siJnovené v bode 2 tak, aby 

zodpOvedajúca čas( Nájomn~ho bola rovni e~ lebo niUli, ako ;e stanovenôi maximálna 

' 



l 

povolená cena ekonomkiky oprávl'leného ndjomného podra Vyhlášky úradu pre regul~ciu 

sieťových odvetvi, ktorou sa ustai\OYuje cenovj reguléda v tepelnej energetike 

7 . 
Zoznam OST ICl· Jesensk,ho ul. Zo1nam OST K 3- hllt~ ul. .... Uslo r1adiatl pO< • člslo rladlaci 

8~ Obil?'ktu ulica svst~ trs. ob·et~u ulica l SYS-tém 

l .. 70 . . 
Omron l Ul09 03túr' SOli ..... 

2 4471 Ool""""'je<ská Omron 2 1010 O..$tún; Omron 

) 1129 Oolnoma"ersk:á SOrttt'm 3 1011 o.StUra Omron 

4 1111 Jesensk~ho Omron 4 lO L! Pa!ltné'i o mron 

s 1112 Jewnsk~ho Ofmon s 1014 Pa!ltná Softerm 

6 1113 -11<8><> Omron 6 101S Pa.tltna Softerm 

7 1114 - Omron 7 1150 A.Hiintv Soft .... 

8 2998 Lea:Jonjrska Omron a 1149 A.Hľtnltu Sol\erm 

9 299~ l~Rionárska Omron 9 1144 Sptldova Softerm 

10 3000 leseru.k"ho Omre>n 10 1142 Sp~dova Omron 

ll 1154 S~ová Softe:rm 

ZA»ftam OST K l*'COtnoeftSkiho ul. 12 11S2 M.R. Stefarúka Omron 

l 1223(4 Oolnomajerskä Sol\trm 13 1123 2eteznlénä Softetm 

2 123S Dolnoma jerskoi Softerm 14 Obch. dom Progres Softerm 

Hotel 

3 3058 A.HRnku Softerm IS Hutnik !elezničná Omron 

• 1211/9 ~ Soft*'m 

s 1211/IS t Softttm 

6 1212 ťeoeňlk~ Sorterm Zoznam OST 1(4-- Vonkl Jl rad 

7 1213 ťcocňsk~ sortefm l 762 Vonk. Rad Softerm 

8 1214 ťeoeňsU SOrt tim 2 761133 o.StUra Softerm 

9 oos ~ Omron 3 761/25 D.Stúta Softerm 

IO 3047 .u Omron • 760/21 o.Stúra ~ 

ll 3046 Kornomajersta Omron s 760(1S O.StUra Softf!fm 

12 3043 IComt-nského Omron 6 760(9 o .Stúra Softt-rm 

13 3044 A.HIInku Omron 7 MSKS O.Šlúra Omron 

14 3081 čeoe<\.U Omron a 7S8f2 Cukrovarskä Softerm 

M•L 
IS ...... Komem~ Mltrotttm 9 7SI/B Cui:tOY<lrstä Softerm 

Umel. 

16 ! kol.a Komenského M!krote-rm IO 757/14 Cuktovarská Softerm 

MBP 
17 1121 ~ Mlklottorm ll 757/ 18 Cuktov"skä Softerm .. 1124 l Miitottrm 12 145 O.t- Omron 

19 1125 Letlon~rska Mlktoterm ll 146 Cukrov<Jrstá Omron 

20 1126 l eR.Ion;)rska M~kt01erm 14 147 Cukrovarsta Softerm 

21 1131 Dofnoma)erská M iktoterm IS 128 Vlnjrska Softerm 

22 1132 Dolnomajersi:J M~ktotewm 16 129 Vin,rska Sohe:rm 

2) 1133 --..;...u Donlou 17 llO VoNnb SOfie<m 

Zomam OST Kl -Undtytlo u.l . 18 Mat. ~kola 03tUra Mib'oterm 

l 744 Fóndlyh<> Softerm 19 ~.lti. 'kola Flndlyho SOfte<m 

2 745 Fándlyh<> Soflcrm 20 SBO O.Šlúra Softerm 

4443 

l 746 
,. Softtfm 21 Meand.l Kukutinova Omron ...... 

4 748 Fándlyho Softetm 22 Meand.2 KukutJOO\'a Omron 

• 



s 7SO Fándtyho Soflft'm l 23ru· l Cukrovarská r •fterm l 6 7S3 ·-· Softerm 

7 7S4 ' SC>Itorm 

8 7SS F>ndM>O Solterm 

9 7S6 Findlvho Softerm Zotnt~m OST K.S. Mlynjrska ulica 

l ~pce. Oom 

IO ~kola Fándlyho SOfterm l kullúry Sk.OI$.ki Omron • 
ll Mit škola •• SOftorm 2 28 NJm. Siobody omron 

3 29 N.\m. Omron 

Odberné miesta- flktur.tné merate te~a • 30 N~m. Slobody Omron 

l K2 1235 Fldtorové s 31 N~m. Slobody Omron 

2 K2 1235 Fish oub 6 34 NovomestskA Omron 

] Kl 1235 lltublaov~ 7 36 MlyO\IrsQ omron 

• K2 ms - l 37 omton 

s K2 1235 li~>M 9 38 _Mlynárska Omron 

6 K2 30C4 oolvfunktia IO 40 Novomestská Omron 

7 1(2 30S8 potvfunkcia ll 41 Novomes:tská omron 

8 K2 3081 polvfunkdo 12 42 Novomestska Omron 

9 K3 1143 ll 43 HovornestsU Omron 

IO K3 114S 14 .. NovomestSt.l Omron 

ll Kl 1146 IS 48 GatbiDrska Omron 

12 Kl 1147 lG 49 Garbiarska Omron 

13 K3 1148 17 so Garbia rska Omron 

14 K3 II.S1 bvtv$10 ll Sl -- Om<oft 

IS <S kotol/la oblett<S 19 l Soott. H•&a "'"""~ M1tfOietm 

V Seredi dfla: 1:;.. "'·' ;' ... ' ~"5 v Nitre dňa: .{1 J./ It) () 

Nljomco 

l 

Ing. Martln Káčer. konattJ tos Juraj Valent, konater 



Dohoda o postúpení práv a povinností 
zo zmluvy o nájme nehnuteľností a technologických 

zariadení 
uzavretá v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonnlka 

Postupea: 
so sídlom: 
Zapísaný: 
Statutámy zástupca: 
l CO: 
OIC: 
ICOPH: 

Postupnik; 
so sídlom: 
Zapi san ý: 
$tatutárny zástupca: 
tCO: 
OIC: 
Bankové spojenie: 

medzi 

V. l. Trade s.r.o. 
Novozámocké 102, Nitra 949 05 
OR Okresného súdu Nolra, oddiel: Sro, vtotka č.: 3322JN 
Ing, Juraj Valent • konatel 
31435530 
2020405926 
SK2020405926 

(dalej len .. Poatupca") 

Energetika Sered', s.r.o. 
Legionärska 1127, 92601 Serecf 
OR Ol<resného súdu Brabslava 1. oddiet. Sro, vtotka č. : 8800918 
Ing. Juraj Valent - konater 
47067578 
2023726276 
Ceskoslovenská obchodná banka a.s. 

(ďalej len . Postupnik") 

dalej Postupea a Postupník spolu ďalej bež ako zmluvné strany. 

Prenaiimater: 
so sídlom: 
Zapisaný: 
Statutámy zástupca: 
l CO: 
OIC: 
IC DPH: 

Mestský bytový podnik Sereď, spol. a r .o. 
Legionárska 1127,92601 Serecf 
OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vlotka č.: 1945fT 
Ing. Martin Kačer - konatel' 
34138561 
2020372134 
51<2020372134 

(dalej len . PreNijimatel") 

• 



PREAMBULA 

Táto dohoda je súčasťou zmluvného modelu, ktorý bol uzatvorený ako výsledok verejného 
ponukového konania na predmet zákaZky .. Prenájom majetku Mestského bytového podniku 
Sereď' za učelom dlhodobej výroby a dodávky tepla a TÚV". 

Nakoll<o v súťažných podmienkach verejného výberového konania na nájom hnuteľného 
a nehnuteľného majetku, vo vtastnictve Prenajímateľa bolo uvedené, že víťaz.ný uchádzač 
bude môcť prevádzkovať tepláreň prostredníctvom spoločnosti založenej špeciálne na tento 
účel, PrenajimateJ súhlast aby Postupca postúpil práva a povinnosti z tejto dohody na 
Postupnlka. 

ČLÁNOK l. 
Predmot a učet dohody 

1.1. Predmetom tejto dohody je postúpenie práv a povinnosti vyplývajúcej zo Zmluvy o 
néjme nehnutefnosti a technologických zariadeni uzavretej dňa 12.11.2013 medzi 
Prenajfmaterom a Postupcom {ďalej len ,.zmluva o nájme"), a to z Postupcu ako póvodného 
nájomcu na Postupnfka ako nového nájomcu so súhlasom Prenajimatefa. 

1.2. Postupnik preberá všetky práva a povinnosti zo zmluvy o nájme bez výhrad a k tejto 
pristupuje a zaväzuje sa ju plniť. 

1 .3. Zmluvné strany sa dohodli na bezodplatnom postúpenl všetkých práv a povinnosti 
Postupcu vyplývajúcich zo zmluvy o nájme na Postu pníka ku dňu nadobudnutia Učinnosti 
tejto dohody. 

1.4. Prenajimater s postúpenim špecifikovaným v bodoch 1.1 . . 1.3 tohto článku súhlasi. 

1.5. Zmluvné strany a Prenajimater berU na vedomie a súhlasia, že dňom nadobudnutia 
Učinnosti tejto dohody zanikne vzťah medzi Prenajimaterom a Postupcom a vznikne vzfah 
medzi Prenajfmatefom a Postupnikom. Postupn tk dňom nadobudnutia Učinnosti tejto dohody 
vstupuje do všetkých prav a povinnosti Postupcu vyplývajúcich zo zmluvy o nájme. 

1.6. Prenaj imater s postúpenim práv a povinnosti zo zmluvy o nájme na Postupníka 
súhlasi z dóvodov vyššie uvedených a berie na vedomie, že Postupník prevzal na seba práv 
a povinnosti plniť zmluvu o nájme a zaviazal sa dohodu, ku ktorej pristúpil pln it' bez vý'hrad. 

CLÁNOK VIl. 
Prechodné a záverečné ustanovenia 

2.1 . Táto dohoda sa riadi právom Slovenskej republiky. Všetky pripadné spory vzniknuté z 
predmetu plnenia dohody budú zmluvné strany riešiť prednostne dohodou. V pripade, že sa 
zmluvné strany nedohodnU, je vecne a mie.stne prislu~ný na rozhodnutie sporu slovenský 
súd. 

2.2. Ak by niektoré ustanovenia dohody boli neplatnYmi ui v čase jej uzavretia, alebo ak 
sa stanU neplatnými neskôr po uzavretí dohody. nie je tým dotknutá platnosť ostatných 
ustanovení dohody. Namiesto neplatnych ustanovenr dohody sa použijú ustanovenia 
Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonnfka a ostatných platných právnych predpisov 
Slovenskej republiky, ktoré sú obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu dohody. · 



2 3. Alt bude klorékolllek ustanoven., tejto dohody úplne alebo čaastočne neúčinné alebo 
nevykonatelné, úQmosr ostatnjeh ustanoveni zostane nedotknu1á a vnluvné strany sa 
zaväzujú vynatotit' úsl6e. aby nahtad~i neúčinné alebo nevykonateln6 ustanoveo•e novj'm 
ustanovenim. Takéto nové ustanovenie musf zodpovedať celkovjm UOelom a cieľom tejto 
dohody a musí byť rovnaké alebo podobné. čo sa IY!<a nésledkov. ako neúčinné alebo 
nevykonateľné ustanovenie. 

2.4. Dohoda je napísané a podplsaná v jazyku slovenskom v 4 (slovom ~tyroch) 
vyhotoveniach. Každá zo stltln dohody, vrátane príloh. je parafovaná zmluvnými stranami. 
Ka!dá zo strán obdrží po 2 {slovom dVe) vyhotovenia tejto dohody. 

2.5 Prílohou tejto dohody je· zmluva o nájme nehnutelnosti a technologických zariadeni, 
ktorú dňa 12.11.2013 uzavreli Postupca a Prenaíímater (ako prlloha č 1) 

2 6. V&elky vneoy a doplnenl8 tejto dohody musia mar fonnu čislovanýcll písomných 
dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami, inak sú neplatn6. 

2.7. Obe strany svojimi podpismi potvrdzujú, l e plne súhlasia so znenlm dohody a že tato 
pJne odpoveda ich pravej a slobodnej vôli a nebola uzatvorené v tiesni či za inak 
jednostranne nevýhodných podmienok 

2 8. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, fe táto dohoda nezaniká v prlpade zrusenia 
Postupcu alebo Prenajimatera bez likvidácie formou splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia, ak 
zo zákona präva. povinnosti a Uvazky z nej prejdú na právneho nástupcu Postupcu aJebo 
Prenajimatera. 

V Seredi dňa: 14.11.2013 
Prenajlmatel 

/"'fng. Martl,;' Káčer, konater 

V N~re dňa: 14.11.2013 
Postupca 

/. 

Ing. Juraj Valent. konatel' 

V Nitre dňa 14 112013 
Postuoník 

Ing. Juraj Valent. konateľ 

)'_ 


