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Vyhlasovatel'MestoTurdianskeTeplice v srilades ust. g 2Bl aL 2BB Obchocln6hozhkonnikaa
9a
z6k.
d. 1381199IZb. o majetku obci v zneni neskor5ichpredpisov
$

v y l t l a s u . ie
obchodnri verejnf sifaL (talej len "OVS") smerujfcu kuzavretiu zmluvy on6jrne nebytovych
priestot'ov (d'alej 7en,,podrttiiomnd z,mluvo"), klorej predmetom bude pren6jorr nebytovych priestorov
(lrnutel'n6homajetku) vo vlastnictve Mesta Tur'dianskeTeplice, nachldzajucich sa na 6asti parciel d.
C-KN 1011/1 aC-KN 1011126 v kat. fizeni Turiianske Teplice, ul. Ko116rov660914,varedli
kirualiskaVieskaa to:
o Nebytovdpriestory - bufetott[ zuriudenia s pr{sl,uienstvont o vjmere

250,00m.2

Bufetor,6 zariadeniapozost6vajirz3-och samostatnychobjektov urdenych na preclaj(vid'. priloha fotodokumentAcia).Sirdast'oupredmetu n6jmu je spevnendobsluZn6plocha urdend na urniestnenie
zariadeni pr e zAkaznikov( stoly, stolidky).
Objekty sir napojen6 na vodu a elektricku energiu. Socidlne zariadenia sa nach6dzairi v are61i
kfpaliska.
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Obsalrpotlntijontrtej unluvy, no ktorom vyhlasovatef OVS hez.podnilenebtetrvti,

"ie nasleclovnj:

Udel a poclmienkypoclnAjmu: pren6jom priestorovna podnikatel'skudinnost' za irdelom
poslcytovaniasluZiebrfchleho ob6erstvenia(pod6vanicstraqz.neaikoholickychr-i6troiova piva)
pre n6v5tevnikov Tenn6lneho kupaiiska Vieska. Predaj ostatnych alkoholickych ndpojov
v prednretepodn6jmuje zakizany.
Doba podn6jmu : na dobu neur6itf od ir6innosti znluvy.
Podrnienkyukondeniapodn6jon,nejzmluvy :
Sir clefinovan6v dl. VI. Zmluvy o podn6jme,ktord tvori nedelitelhirsirdasfOVS.
N6jomn6: minim6lne ndjomn6je stanoven6 vo vy5ke 4 000,00.-€ I rok vrhtaneDPH na celir
sez6nuprisluSn6hokalend6rnehoroka, t.j. od 1.6. do 30.9. kalendfunehoroka sprihliadnutin, na
podmienkyOVS.
N6jornca sirhlasi s fhradou n6jomn6ho v troch spldtlcachv lehotdch uvedenych v poch-r6jomnej
zmllrve,ktor6 tvori povinnf prilohu OVS.
Ostatn6podmienkypodnAjornnejzmluvy :
6.1. Podndjonrnd zmluva bude uzatvoren6 vsirlade sustanoveniami v3eobecne z|vazndho
nariadenia mestaTurdianskeTeplice E. 412017o zisadich hospoddrenias majetkommesta
TurdianskeTeplice, schv6len6houznesenimMZ dka 24.2.20I | .
6.2. Podndjolrcasa zavazujev predmeten6jn-ruv prvych troch rokoch preinvestovat'diastkumin.
vo vySke 1 000.€/rok, urdenri na fdribu predmetu n6jmu. Rozsah investicie nrusi byt'
vopred pisomn6schv6lenyMestom TurdianskeTeplice.
6.3. V pripade, Le neclzi zmluvnymi stranami d6jde k schvdleniu technick6ho zhodnotenia
predmetu podn6jmu vo veiEsomrozsahu ako je uveden6 vbocle 5.2. sa zmluvnd strany
dohodli, Ze vy5ka technickdhozhodnoteniamusi byt' vopred schv6len6Mestom Turdianske
Teplice- TAto bude nAslednezo strany n6jomcu zapolitavanlLdo 50 % nej rnjr$kyschvdlenej
irodnoty ato z|poltom s max. 50 o/o-nymmesadnym
n6jomnym.
6.4. Podtt6jomcaberie na vedomie, Le pred zahhjenimdinnosti je povinly zabezpeEifsr na
vlastn6 n6klady kladn6 stanovisko Regiondlneho fradu verejn6ho zdravotnictva Martin

(d'alej len ,,RUVZ"), k uvedeniu preclmetnejprevildzky do uZivania a to n6sledne predloZit'
pr ed zah|jenim dinnosti prenajimatel'ovi.
6 . 5 . Podn6jomca z vlastnych prostriedkov uhradi skutodnir spotrebu elektrickej energie zistenej
osobitnyrn meranim.
6 . 6 . V pripade vypovede zo strany podn6jomcu,resp. in6ho ukondenia n6jmu sp6soben6ho
podn6jomcom,je tento povinny uhradit'n6jomn6 za celu sez6nuprislu5n6hokalend6rneho
roka v llorom d6jde k odsttpeniu od tejto zmluly. Zhroveil berie na veclomie Le nern6
,
n6rok na akukolVek finandnf n6hradu za vloLenl investicie do predmetu n6inru.

B) Zmluvct o podndjme musf obsahovat' nj cl'aliie ustanovenia:
Vyhlasovatelotrvii na podmienkach podnfjomnej zmlur,y, ktorf tvori prflohu tejto vyzvy.

c)

Ostutnd p odmi en ky obch odne.iverejn ej srtf u|e :
1. Jednotlivizdujemcovia m6Zubf fyzickl osoby, fyzickd osobypodnikatelia, alebopr6vnick6
osoby so sidlom na uzemi Slovenskej republiky resp. EU. Tieto musia mat' v predmete
podnikania dinnosti umoZriujrice prev6dzkovanie zariadenia kaviarenskej dimosti, vr6tane
sluZiebrychleho obderstvenia,resp.potvrdeniekvalifikovanej osoby ako oclborndhoz6stupcu,
ktor6 disponuje predmetnym opr6vnenirn. Fyzick6 o*oty predloZia v ponuke destn6
vyhl6senie,Ze v pripade rispe5nostiponuky predloZiavyhlasovatel'oviv termine do 20 dni od
dorudeniaoznfmenia o fspe5nostiponuky vypis zo Zivnostensk6ho,
resp.obchodn6horegistra
s uvedenim poZadovanych dirurosti, pridom musia v ponuke predloZit' aj potvrdenie
kvalifikovanej osoby ako odborn6ho zdstupcu, ktor6 disponuje predmetnym opr6vnelim
v pripade,ak tak6to opr6vneniesami nevlastnra.
2 . Udastnik sttt'aLenesmie mat' evidovane Liadnedlhy vodi rnestuTurdianskeTeplice.
Podmienkou tzavretia podn6jomnej zmluvy s rispesnymuchddzadom je, Le zhujemca zadne
prevAdzkovat'predmetn6jnru najnesk6rod 1.6.2015.
A
Jednotlivi z|tjemcovia, sri opr6vneni podSvat'n6vrhy v p[somne.i.forme na Mesl.skomrtracle
v Turiianskych Tepliciach, do potlatel'ne na prizem[ Ms(J, v termfne do I].5.2015, do
12,00 ltod.
5. Ob6lka s ponukou musi b1't'na vonkaj5ejstranevyrazne oznaden|,,Neotvdrat'-OVS - Bufety
na kilpalisktr". Na ob6lke musi b1.t' zdrovehuvedend adresa z6$emcu, resp. obchodn6 meno
a sidlo uchAdzah.

D) Ponuky uclttidzaiov musiu ohsuhovat' nasledovndndlei,itosti:
o presnd oznoienie zduientcu s uvedenfntntena, adresy a s{dla u
fyzickej osoby, obchoclndho
ntena, s{dla, ICO, Statutarneho organu u prdvnickej osoby alebo uvedenint obchod,ndho
mena, miestapodnikania a ICO ufyzickej osobltpodnikatel'a,
.
vypis z obchodndho,resp. iivnostenskdhoregislra nie stari{ ako 3 mesiace,.u fuzickej osoby
nepodnikalefa iestnd vyhlasenie uvedend y ods. C) - ostatnd podmienlqt OVS. Vietci
zduiemcoviasti povinny zdrovefipredloiit' v ponuke poiadovand oprdvnenia uvedendv ods,
C) bod I tychtopodmienokOVS,
t
uvedenienav.hot,anej ceny n.djmu / rok,
o podpisany ndvrh ndjonme.jmtluvy, tvoriacej povinrul stiiast' dokladov OVS
.
vypis z registra trestoy nie starii alro 3 ntesiace
o pohtrdenie socidlnej a zdravotnej poist'ovne nie sta.riie ako 3 mesiace, ie zdujemca nemd
evidovand nedoplatlqt, ktord sa vlttnahajti vykonont rozhodnutia,. okretn fyzickej osoby
nepodnikatela,
o potw"denie miestnepr{sluindho dafiovdho tiradu nie starS{ako 3 ntesicrce,ie zdujemca nernd
evidotand daiioy<j nedoplatlqt, ktord sa vymiihajil vykonom rozhodnutia; okrem fyzickej
osoby nepodnikatefa,
.
zoznam zariadeni, ktord zciujemca doteraz prevadzkoval, s uyeden[tn ntena a telefdnneho
kontaktu na osobu zantesllldyalela- nepovinndprlloha,
Hore uveden6doklady musia byt'vyhotovendako origin5l, resp.overen6k6pia.

Ziadosf o dophiujirce informdcie si uchildzad mda,e vyLiad,at pisomnou formou na
aclrese
vyhlasovatel'a, najneskOrv5ak do 7-ich dni od uverejnenia OVS na strdnke mesta Turtianske
Teplice. Vysvetlenie k doplilujricim inform6ci6m budri zaslandv5etlcj'much6dzadorndo 5-ich
dni od
prijatia Ziadostio doplnenie inform6cii.
Vyhlasovatef OVS doporuiuje pripadnj'm zdujemcomobhliaclkupredmetuOVS, ktoru je potrebn6
telefonicky dohodnrit', min. 2 pracovn6 dni vopred na oddeleni pi6novania arozvoja
mesia d. tel.
04314922097, resp.04314906019.
Ylzva bude zverejnen6 a verejnosti pristupn6 na riradnej tabuli Mesta Turdianske Teplice, ktor6
sa
nachhdzana pesej z6nepi budove MsU Turdianske Teplic e,IJ|. partiz6nskad. 4I3lI, na internetovej
str6nkemestawww.turciansketeplice.sk a v miestnom mesadnikuTeplick6 zvesti.
Kritdrid na vyltodnocovanieponfik
Jedini'm krit6riom na vyhodnotenie ponrik je najry55ia cena nfjmu za predmet OVS i mesiac.
Vylrodnotenie
SrtfaLnd ponuky vyhodnoti 3 Elenn6 komisia menovand prirr6torom mesta Turdianske Teplice.
Komisia vprvom rade posridi splneniepodnrienokridastiujednotliulch uch6dzadov.ponuku, ktord
nebude obsahovat' n6leZitosti uveden6 v tjrchto podmienkach OVS vyhlasovatel, odmietne ako
nespdsobilri na zaltrntilte do sufaLe. Odmietnut6 bude taktie1, ponuka dondend po lehote na
predkladanieponirk,
Ponuka uchhdzaEas najry55ou cenou n6jmu bude vyhodnotend ako prv6 v poradi.
Vyhlasovatel' do 5-ich dni po uplynuti lehoty, do ktorej z6ujemcovia m6Zu svoje ndvrhy uplatnit',
vyberie zhujeman
Vyhlasovatel'je oprdvneni, odmietnut' vietky predlo\end ntivrhy.
Ndklady spojen6s vypracovanim a predloLenimnavrhu hradi zilujemca.

V TurdianskychTepliciach, 20.4.2015.
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Priloha:
1. Snimka z katastr6lnejmapy s vyznalenimpredmetu n6jmu
2. N6jorrmd zmluva - povimr6 priloha v ponuke uchhdzala
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Zmluva o podnájme

uzatvorená podľa ust. §-u 666 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami

Článok 1.
Zmluvné strany
1.1. Nájomca:

Obchodné meno :
Sídlo :
Štatutárny orgán :
IČO :
Registrácia:
IČ-DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

1.2. Podnájomca:

Obchodné meno :
Sídlo:
Štatutárny orgán :
IČO:
IČ-DPH:
Registrácia:

Technické služby Turčianske Teplice, s. r. o.
039 01 Turčianske Teplice, Ul. SNP 125
................................
30 222 966
Okresný súd Ţilina, obch. register odd. Sro,
vloţ ka č. 136/L
SK20 20 435 274
VÚB, a.s., pobočka Martin, expozitúra T. Teplice
2360068753/0200
(ďalej len „nájomca“) na jednej strane
...........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..............................
..............................
................................................................,
.................................................................
(ďalej len „podnájomca“) na strane druhej

Článok II.
Úvodné ustanovenie
2.1. Na základe zmluvy o výkone správy majetku zo dňa 21.11.2007 v znení neskorších zmien a
doplnkov uzavretej medzi Mesto Turčianske Teplice ako prenajímateľom na strane jednej
a Technické sluţ by Turčianske Teplice, s.r.o. ako nájomcom na strane druhej bol nájomcovi
zverený majetok špecifikovaný v predmete tejto zmluvy.
2.2. Za účelom podnájmu hnuteľného majetku prenajímateľ vyhlásil verejnú súťaţ , ktorej podmienky
splnil a predmetnú súťaţ vyhral podnájomca uvedený v bode 1.2. tejto zmluvy.
Článok III.
Predmet nájmu
3.1. Nájomca prenecháva do uţ ívania podnájomcovi bufetové zariadenia (ďalej len „predmet nájmu“)
nachádzajúce sa na parc. č. C-KN 1011/1 a C-KN 1011/26 v kat. území Turčianske Teplice, ul.
Kollárová 609/4, v areáli kúpaliska Vieska.
3.2. Bliţ šia špecifikácia a umiestnenie predmetu nájmu je znázornená v snímke z katastrálnej mapy
a v inventúrnom súpise k 1. 5. 2011, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
Článok IV.
Účel nájmu
4.1. Podnájomca sa zaväzuje uţ ívať predmet nájmu za účelom zabezpečenia prevádzky
občerstvovacích a stravovacích sluţ ieb pre návštevníkov Termálneho kúpaliska VIESKA.
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Článok V.
Výška a splatnosť nájomného
5.1. Výška nájmu bola zmluvnými stranami dohodnutá na sumu € ...................... / rok vrátane DPH na
celú sezónu príslušného kalendárneho roka, t.j. od 1.5. do 30.9. kalendárneho roka s prihliadnutím
na podmienky verejnej súťaţ e.
5.2. Zmluvné strany sa dohodli, ţ e podnájomca uhradí nájomné na účet nájomcu alebo do pokladne
nájomcu nasledovne :
 1. splátka do 20.6. príslušného kalendárneho roka vo výške € min. 1.000,00
 2. splátka do 31.7. príslušného kalendárneho roka vo výške € min. 2.000,00,
 3. splátka do 20.8. príslušného kalendárneho roka vo výške € .................... (zvyšnú čiastka)
5.3. Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej pokute vo výške 0,5% denne z neuhradenej splátky
nájomného v prípade ak podnájomca bude meškať s úhradou nájomného.
5.4. V prípade, ak dôjde počas platnosti tejto zmluvy k odstúpeniu od tejto zmluvy zo strany
podnájomcu tento je povinný uhradiť nájomné za celú sezónu príslušného kalendárneho roka
v ktorom dôjde k odstúpeniu od tejto zmluvy.
Článok VI.
Doba a ukončenie nájmu
6.1. Nájom predmetu tejto zmluvy začína dňom :
účinnosti tejto zmluvy
6.2. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu :
neurčitú.
6.3. K ukončeniu nájomnej zmluvy môţ e dôjsť len z dôvodov uvedených v tejto zmluve a to :
6.3.1. Dohodou zmluvných strán k dohodnutému dňu.
6.3.2. Výpoveďou zo strany nájomcu v rámci 1-mesačnej výpovednej lehoty, v prípade ak
podnájomca o viac ako 2 mesiace bude meškať s platením nájomného alebo poruší
podmienky dohodnuté v tejto zmluve.
6.3.3. Výpoveďou zo strany nájomcu v rámci 1-mesačnej výpovednej lehoty, v prípade ak na
podnájomcu bolo vyhlásené konkurzné konanie alebo došlo k zrušeniu podnájomcu
súdom.
6.3.4. Výpovedná lehota začne plynúť 1. dňom nasledujúcim po doručení písomnej výpovede
druhej zmluvnej strane
6.3.5. Okamţ itým zrušením zo strany nájomcu z nasledovných dôvodov:
 za porušenie Prevádzkového poriadku kúpaliska podnájomcom
 za porušenie čl. VII bod 7.2.21 a 7.2.22 tejto zmluvy
Pri okamţ itom zrušení sa zmluva zrušuje dňom jeho doručenia podnájomcovi.
Článok VII.
Práva a povinnosti
7.1. Nájomca je povinný:
7.1.1. Odovzdať predmet nájmu podnájomcovi v stave spôsobilom na obvyklé uţ ívanie, pokiaľ
sa zmluvné strany nedohodnú inak.
7.1.2. Udrţ iavať predmet nájmu na svoje náklady (zabezpečiť generálne opravy) pokiaľ sa
zmluvné strany nedohodnú inak.
7.1.3. Uhrádzať poplatky za vodu, elektrickú energiu, komunálny odpad a výťah ţ umpy
s následným vyúčtovaním podnájomcovi, ktoré vyfakturuje nájomca po ukončení sezóny
v príslušnom kalendárnom roku. Zmluvné strany si dohodli splatnosť faktúry v lehote 10
dní od jej vystavenia.
7.1.4. Upozorniť podnájomcu pri pravidelnej výmene vody na túto skutočnosť minimálne 2 dni
vopred.
7.2. Podnájomca je povinný:
7.2.1. Uţ ívať predmet nájmu v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve.
7.2.2. Zabezpečiť vysýpanie odpadkových košov do kontajnerov umiestnených na termálnom
kúpalisku (ďalej len „TK“).
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7.2.3. Udrţ iavať čistotu a poriadok na predmete nájmu, vykonávať pravidelné zásobovanie
v ranných hodinách v čase do 9.00 hod. a od 19.00 do 20.00 hod. a predloţ iť nájomcovi
súpis zamestnancov (max.10), ktorým bude umoţ nený bezplatný vstup na TK.
7.2.4. Dodrţ iavať Prevádzkový poriadok TK.
7.2.5. Poţ iadať nájomcu o povolenie montáţ e akéhokoľvek dodatočného zariadenia s tým, ţ e
nájomca posúdi moţ nosť inštalácie daného zariadenia s ohľadom na kapacitné moţ nosti
zabudovaných inţ inierskych sietí.
7.2.6. Pred aj po skončení sezóny umoţ niť vykonanie inventúry nájomcovi a v prípade
úmyselného alebo nedbalého poškodenia, ako aj v prípade pouţ itia vecí v rozpore s jej
určením, uhradiť opravu poškodenej veci a v prípade straty uhradiť cenu tohto zariadenia
nájomcovi.
7.2.7. Po skončení sezóny sa podnájomník zaväzuje vykonať riadnu očistu celého zariadenia
a urobiť príslušné opatrenia na zazimovanie celého zariadenia, o čom umoţ ní nájomcovi
vykonať kontrolu.
7.2.8. Nerobiť ţ iadne zásahy do inţ inierskych sietí a rozvodov bez súhlasu nájomcu.
7.2.9. Urobiť výrazné označenie o uzavretí objektu (pečatenie objektu), na základe ktorého
nočný stráţ nik prevezme zariadenie k nočnému stráţ eniu. Ráno bude nájomcom objekt
odovzdaný bez poškodenia tohto označenia podnájomníkovi. O predmetnom odovzdaní
sa vykonajú denné záznamy.
7.2.10. Za zabezpečenie ochrany pred poţ iarmi počas doby podnájmu v prenajatom priestore
zodpovedá podnájomca, ktorý je povinný plniť povinnosti vyplývajúce zo zákona č.
314/2001 Z. z. o ochrane pred poţ iarmi v znení neskorších predpisov a z ostatných
právnych predpisov na úseku ochrany pred poţ iarmi. Ďalej podnájomca zodpovedá za
vykonávanie odborných prehliadok a skúšok v prenajatých priestoroch v zmysle vyhlášky
č. 508/2009 Z. z. Podnájomca je povinný nájomcovi bezodkladne nahlásiť kaţ dý poţ iar
prípadne akúkoľvek udalosť, ktorá vznikne na predmete nájmu.
7.2.11. Poistiť majetok, ktorého je vlastníkom na svoj náklad, ak to uzná za potrebné a
zabezpečiť odborné prehliadky, opravy a údrţ bu všetkých technických zariadení, ktoré sú
súčasťou prenajatých priestorov na svoj náklad.
7.2.12. Zabezpečiť v predmete nájmu podávanie stravy a nealkoholických nápojov a predloţ iť
nájomcovi cenový návrh k odsúhlaseniu.
7.2.13. Preinvestovať v predmete nájmu v prvých troch rokoch čiastku min. vo výške 1 000.-€ /
rok, určenú na údrţ bu predmetu nájmu. Rozsah investície musí byť vopred písomné
schválený Mestom Turčianske Teplice.
7.2.14. V prípade, ţ e medzi zmluvnými stranami dôjde k schváleniu technického zhodnotenia
predmetu podnájmu vo väčšom rozsahu ako je uvedené v bode 7.2.13. sa zmluvné strany
dohodli, ţ e výška technického zhodnotenia musí byť vopred schválená Mestom
Turčianske Teplice. Táto bude následne zo strany nájomcu započítavaná do 50 % nej
výšky schválenej hodnoty a to zápočtom s max. 50 %-ným mesačným nájomným.
7.2.15. Pred zahájením činnosti na vlastné náklady zabezpečiť kladné stanovisko Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva Martin (ďalej len „RUVZ“), k uvedeniu predmetnej
prevádzky do uţ ívania a to následne predloţ iť pred zahájením činnosti nájomcovi
7.2.16. V prípade výpovede zo strany podnájomcu, resp. iného ukončenia nájmu
spôsobeného podnájomcom, je tento povinný uhradiť nájomné za celú sezónu príslušného
kalendárneho roka v ktorom dôjde k odstúpeniu od tejto zmluvy. Zároveň berie na
vedomie, ţ e nemá nárok na akúkoľvek finančnú náhradu za vloţ ené investície do
predmetu nájmu.
7.2.17. V prípade potreby vybudovať na svoje náklady elektrickú prípojku a prívod vody.
7.2.18. Bez súhlasu nájomcu nebude dodávať ţ iadne dodatočné zariadenia, ktoré by mohli zvýšiť
zaťaţ enie inţ inierskych sietí.
7.2.19. Uhrádzať z vlastných prostriedkov náklady spojené s obvyklým udrţ iavaním (beţ ná
údrţ ba, drobné a stredné opravy).
7.2.20. Podnájomca je oprávnený na prenajatý objekt umiestniť reklamu. V prípade stavebných
úprav je podnájomník povinný vykonať ich aţ po predchádzajúcom písomnom súhlase
nájomcu.
7.2.21. Podnájomca sa zaväzuje, ţ e v prenajatých priestoroch nebude predávať alkoholické
nápoje okrem piva 10 a 12.
7.2.22. Podnájomca sa zaväzuje, ţ e predmet nájmu bude otvorený v príslušnom kalendárnom
roku počas celej kúpeľnej sezóny, t.j. jún aţ september, podľa otváracích hodín kúpaliska.
7.2.23. Dodrţ iavať všeobecne záväzné nariadenia mesta Turčianske Teplice.
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Článok VIII.
Ďalšie dohodnuté podmienky
8.1. Podnájomca prehlasuje, ţ e bol oboznámený so súčasným technickým stavom zariadenia ako
predmetu zmluvy a ţ e v takomto stave predmet podnájmu prebral od nájomcu.
8.2. Bez písomného súhlasu nájomcu podnájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu, ktorý
uţ íva, tretej osobe.
8.3. Zmluvné strany sa dohodli, ţ e nájomca nenesie zodpovednosť za poškodenie resp. odcudzenie
vecí podnájomníkovi počas prevádzky TK.
8.4. Nájomca a podnájomca sa dohodli, ţ e výška nájmu za predmet nájmu bude zo strany nájomcu
prehodnotená kaţ dý rok, pričom pri určení novej výšky nájomného sa prihliadne na nárast
inflácie vykázaný Štatistickým úradom SR. S prehodnotením výšky nájomného podnájomca
súhlasí.
8.5. Zároveň sa nájomca a podnájomca dohodli, ţ e nájomca bude oprávnený kaţ doročne jednostranne
upraviť výšku mesačného nájomného za predmet nájmu a to v rozsahu zodpovedajúcom nárastu
inflácie v príslušnom kalendárnom roku zverejnenom Štatistickým úradom SR. Podnájomca bude
povinný platiť takto upravené nájomné s účinnosťou od prvého dňa kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nájomca písomne oznámi podnájomcovi novú výšku
nájomného.
8.6. Nájomca a podnájomca sa dohodli, ţ e nájomca bude oprávnený jednostranne zmeniť výšku
nájomného a úhrad za sluţ by spojené s uţ ívaním predmetu nájmu v prípade, ak dôjde ku zmene
súvisiacich predpisov.
Článok IX.
Spoločné a záverečné ustanovenia
9.1. Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, platia pre zmluvné strany ust. Občianskeho
zákonníka č. 40/1964 Zb. s prísl. zmenami a doplnkami.
9.2. Zmluva bola vyhotovená v 3-och rovnopisoch s platnosťou originálu pričom nájomca,
podnájomca a mesto obdrţ ia po jednom rovnopise.
9.3. Na znak súhlasu s horeuvedeným obsahom zmluvné strany slobodne a dobrovoľne zmluvu
vlastnoručne podpisujú.
9.4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť odo dňa nasledujúceho po jej zverejnení na
internetovej stránke prenajímateľa www.mestoturciansketeplice.sk .
9.5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je inventúrny súpis majetku zo dňa ........... a snímka
z katastrálnej mapy v ktorej je zakreslený predmet nájmu umiestnený na časti parc. č. C-KN
1011/1 a časti parc. č. C-KN 1011/26.
V Turčianskych Tepliciach, ....................
Podpis nájomcu:

Podpis podnájomcu:

____________________________________
Technické služby Turčianske Teplice, s.r.o.
Ján Škorvánek, prokurista

__________________________________
........................................
.........................................

S obsahom tejto zmluvy súhlasí Mesto Turčianske Teplice ako vlastník predmetu nájmu.

________________________
Mesto Turčianske Teplice
Mgr. Igor Hus, primátor
Prílohy : Inventúrny súpis majetku
Snímka z katastrálnej mapy
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