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Zmluva o podnájme nebytových priestorov

uzatvorená v súlade so zákonom Č 116 1990 Zb. o nájme apodnájme nebytových priestorov
v znení neskorších predpisov (d‘alej len „zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov “) a
v súlade s ~‘ 720 a nasi. zákona č. 40 1964 Zb. Občianskyzákonník v zneníneskoršíchpredpisov
(ďalej len „ Občiansky zákonník“)

(d‘alej len „zmluva“)

ZMLUVNÉ STRANY

Obchodně meno: LOZORNO spol. s r.o.
Sídlo: Hlavná 1, 900 55 Lozorno
IČO: 44 852 142
iČ DPH: SK2022849774.
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s. Malacky
IBAN: SK18 5600 0000 0032 7555 6001
V zastúpení: Lucia Hájniková, konatel‘
Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 59238/B
E-mail: hajnikova(~,1ozorno.sk

(d‘alej len „nájomca“)

a

Obchodné meno: VAŠE ZUBNÉ CENTRUM s.r.o.
Sídlo/miesto podnikania: Staré Grunty 26D, 841 04 Bratislava - mestská čast‘ Karlova Ves
IČO: 52509818
iČ DPH: spoločnost‘ nie je platcom DPH
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
IBAN: SK060200000000414307 6158
V zastúpení: András Ilkó, konatel‘
Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka Č.: 138859/B
E-mail: vasezubnecentrum~gmai1.com
Telefonický kontakt: 0944 052 536

(d‘alej len „podnájomca“)

(nájomca a podnájomca ďalej spolu len „zmluvné strany“)
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I.
Preambula

1. Nájomca na základe Nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 1.8.2009 s prenajímateľom -

Obec Lozorno, so sídlom obecného úradu Hlavná ul. č. 1, 900 55 Lozorno, identifikačně
číslo 00 304 905 (ďalej len ako „Nájomná zmluva“), užíva predmet nájmu uvedený v
Nájomnej zmluve. Predmetom nájmu je stavba — zdravotné stredisko, súp. Č. 654,
postavená na pozemku parc. č. 8884/1, parcela registra „C‘t KN zapísaná na LV Č. 963
k. ú. Lozorno, okres Malacky, obec Lozorno; stavba sa nachádza v Lozorne, na ulici
Krátka 654, 900 55 Lozorno (ďalej len ako „Zdravotnícke stredisk&‘).

2. Nájomca je obchodná spoločnost‘, ktorej jediným spoločníkom je Obec Lozorno, so
sídlom obecného úradu Hlavná ul. Č. 1, 900 55 Lozorno, identifikačné číslo 00 304 905
(d‘alej len „prenajímatel“).

3. Náj omca móže prenechat‘ predmet nájmu alebo jeho čast‘ do podnájmu podľa Náj omnej
zmluvy tretej osobe len s predchádzajúcim písomným súhlasom Prenajímateľa.

4. Prenajímatel‘om bol dňa 15.08.2019 udelený písomný súhlas s uzatvorením tejto
zmluvy.

5. Zmluvné strany berú na vedomie, že súčasne s uzatvorením tejto zmluvy sa medzi
prenajímatel‘om a podnájomcom uzatvára Zmluva o uzatvorení budúcej nájomnej
zmluvy (d‘alej len „ZBZ“), ktorá bližšie upravuje podmienky vykonania tecbnického
zhodnotenia nebytových priestorov, ktoré sú predmetom podnájmu podľa tejto zmluvy
a na základe ktorej má v budúcnosti a po splnení v ZBZ dohodnutých podmienok dójst‘
medzi prenajímateľom (v postavení prenajímatel‘a) a podnájomcom (v postavení
nájomcu) k uzatvoreniu nájomnej zmluvy, predmetom nájmu podřa ktorej bude
predmet podnájmu podľa tejto zmluvy. Nájomca vyhlasuje, že muje znenie ZBZ známe
a týmto súhlasí s vykonanim tecbi~ického zhodnotenia predmetu podnájmu v súlade
a v rozsahu dohodnutom v ZBZ.

„.
Predmet podnájmu

Predmetom podnájmu podl‘a tejto zmluvy sú nebytové pnestory nachádzajúce sa v
Zdravotníckom stredisku o celkovej výmere 73,69 m2, bližšia špecifikácia a graficky
znázornený pódorys a výpočet plóch vrátane umiestnenia predmetu podnájmu
v Zdravotnom stredisku tvorí Prílohu Č. 1 tejto zmluvy (d‘alej len „predmet
podnájmu“).

2. Účelom podnájmu podľa tejto zmluvy je vykonanie tecřmického zhodnotenia predmetu
podnájmu v súlade a za podmienok uvedených v ZBZ.

3. Nájomca dáva súčasne podnájomcovi súhlas Po celú dobu nájmu na používanie
prístupových ciest v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu podnájmu.
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„.
Doba podnájmu

Podnájom podľa tejto zmluvy dohodli zmluvné strany na dobu určitú v trvaní odo dňa
účinnosti tejto zmluvy do vzniku nájomného vzt‘ahu podľa budúcej nájomnej zmluvy,
ktorá má byt‘ uzatvorená medzi prenajímatel‘om a podnájomcom na základe ZBZ,
najneskór však podnájom podl‘a tejto zmluvy končí 30.11.2019.

2. Ukončit‘ podnájom možno tiež kedykol‘vek na základe písomnej dohody obidvoch
zmluvných strán, výpoved‘ou z dóvodov uvedených v ~ 9 zákona o nájme a podnájme
nebytových priestorov alebo odstúpením od tejto zmluvy zo strany nájomcu.

3. Výpoveď musí mat‘ písomnú formu a musí byt‘ doručená druhej zmluvnej strany, inak
je neplatná. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynút‘ dňom nasledujúcim Po
doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

4. Nájomcaje oprávnený písomne odstúpit‘ od tejto zmluvy z nasledovných dóvodov:

a) podnájomcaje v omeškaní s úhradou splatného podnájomného alebo splatnej platby
za prevádzkové náklady a príslušnú úhradu nevykoná ani do okamihu splatnosti
následného podnájomného alebo ďalšej platby za prevádzkové náklady,

b) na podnájomcu bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, bob Začaté konkurzné
konanie, bol vyhlásený konkurz resp. ak bude vyhlásenie konkurzu zamietnuté z
dóvodu nedostatku majetku dlžníka, alebo ak bol podaný návrh na povolenie
reštrukturalizácie, resp. bola povolená reštrukturalizácia,

c) podnájomca užíva predmet podnájmu v rozpore s touto zmluvou, najmä v rozpore
s dohodnutým účebom nájmu,

d) podnájomca vykoná v predmete nájmu zmeny alebo stavebné úpravy bez
predchádzajúceho písomného súhlasu nájomcu a prenajímateľa,

e) podnájomca abebo osoby, ktorým podnájomca umožnil prístup do Zdravotného
strediska alebo do predmetu podnájmu, ho opakovane užívajú spósobom, ktorým
vzniká, alebo by mohla vzniknút‘ nájomcovi škoda,

f) podnájomca spósobí škodu na predmete podnájmu a túto škodu neodstráni ani do 15
dní odo dňa jej vzniku abebo túto škodu v tejto lehote prenajímatel‘ovi nenahradí,

5. Ak existenciu okolností, zakladajúcich dóvod na odstúpenie od tejto zmluvy jednou
zmluvnou stranou, možno odstránit‘ dodatočným úkonom druhej zmluvnej strany (ďalej
len „možnost‘ nápravy“ alebo „náprava“), je zmluvná strana, ktorá má záujem odstúpit‘
od tejto zmluvy povinná poskytnút‘ druhej zmluvnej strane dodatočnú primeranú lehotu
na nápravu v trvaní aspoň 10 dní prostredníctvom písomnej a doručenej výzvy
obsahujúcej taktiež upovedomenie o možnosti odstúpenia od zmluvy v prípade
nezjednania nápravy. Ak nedójde k náprave ani v dodatočne poskytnutej lehote na
nápravu, móže dójst‘ k odstúpeniu od tejto zmbuvy. Odstúpenie od zmluvy sa oznamuje
a doručuje druhej zmluvnej strane písomne spolu s uvedením dóvodu odstúpenia.
Odstúpenie je účinné dňom doručenia takéhoto písomného oznámenia o odstúpeni
druhej zmluvnej strane.
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Iv.
Podnájomné a náklady za služby spojené s užívaním predmetu podnájmu

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli v zmysle zákona, č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení
neskorších právnych predpisov na výške podnájomného za podnájom predmetu
podnájmu a na výške úhrad spojených s užívaním predmetu podnájmu ako i na spósobe
ich platenia nasledovne:

. Podnájomné za predmet podnájmu zmluvné strany dohodli v celkovej výške 30,-EUR
± DPH! za každý i len začatý mesiac trvania podnájmu.
V tejto cene nie sú zahrnuté náklady za:
. Vývoz odpadu
. Spotrebu el. energie
. Spotreba plynu na vykurovanie.
Náklady za spotrebu el. energie a plynu budú vyúčtované podnájomcovi na základe
skutočnej spotreby podľa uživanej plochy, a to aj kedykol‘vek Po skončení podnájmu,
pokial‘ nájomca obdrží príslušné faktúry od dodávatel‘ov energií a médií až v neskoršom
čase. Podnájomca zabezpečí odvoz komunálneho dopadu vo vlastnom mene a na
vlastné náklady a to zaplatením príslušného poplatku obci Lozorno . Podnájomca
zabezpečí odvoz a likvidáciu stavebného a mého odpadu nekomunálneho charakteru
na vlastnú zodpovednost‘ a náklady.

2. Podnájomné podl‘a bodu 1. tohto článku tejto zmluvy je podnájomca povinný uhradit‘
nájomcovi na základe nájomcom vystavenej faktúry mesačne vopred so splatnost‘ou
faktúry 15 dní odo dňa vystavenia.

V.
Práva a povinnosti zmluvných strán

Nájomca odovzdá podnájomcovi predmet po najmu v stave
zodpovedaj úcom dohodnutému účelu užívania.

2. Podnájomca sa zaväzuje:
. dodržiavat‘ všetky hygienické, bezpečnostné a protipožiarne opatrenia pri užívaní

predmetu podnájmu ako aj všetky ostatné predpisy súvisiace s užívaním predmetu
podnájmu podnájomcom na dohodnutý účel podl‘a tejto zmluvy,

. vykonat‘ také opatrenia, aby nedošlo ku stratám alebo poškodeniu Zdravotníckeho
strediska ako aj predmetu podnájmu,

. užívat‘ predmet podnájmu iba na dohodnutý účel,

. pri užívaní predmetu podnájmu vykonat‘ také opatrenia, aby nedochádzalo k jeho
znečisteniu vrátane jeho okolia,

. na požiadanie kedykoľvek umožnit‘ nájomcovi vstup do predmetu podnájmu za
účelom kontroly užívania predmetu podnájmu,

. likvidovat‘ bezodkladne stavebný odpad vzniknutý pri stavebných prácach v rámci
vykonávania technického zhodnotenia podľa ZBZ, a to na vlastné náklady a na
vlastné nebezpečenstvo, ak jeho dočasné uloženie nebude osobitne dohodnuté
inak.
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3. Zmluvné strany sa dohodli, vzhľadom na dohodnutý účel podnájmu, že všetka
starostlivost‘ o predmet podnájmu, údržba a opravy predmetu podnájmu sú
povinnost‘ou podnájomcu a tieto vykonáva podnájomca na vlastné náklady.

4. Podnájomca je oprávnený vykonat‘ stavebné úpravy alebo zmeny na predmete
podnájmu až po predchádzajúcom písomnom súhlase nájomcu. Súhlas nájomcu
s vykonaním technického zhodnotenia v rozsahu a za podmienok uvedených v ZBZ je
daný podpisom tejto zmluvy.

5. Podnájomcaje oprávnený umiestnit‘ na Zdravotnom stredisku alebo na mom vhodnom
mieste svoje označenie až po predchádzajúcom písomnom súhlase nájomcu.

6. Podnájomca zodpovedá za škody vzniknuté akýmkol‘vek nedovolených zásahom
podnájomcu do predmetu podnájmu.

7. Podnájomca je povinný počínat‘ si počas celej doby podnájmu tak, aby nedochádzalo
ku škodám na predmete podnájmu a na Zdravotnom stredisku. V prípade porušenia
tejto povinnosti zodpovedá podnájoaca v celom rozsahu za vzniknutú škodu.

8. Pokial‘ dójde ku skončeniu podnájmu podl‘a tejto zmluvy mým spósobom ako z dóvodu
uzatvorenia budúcej nájomnej zmluvy podl‘a ZBZ, platia v súvislosti s uvedením
predmetu podnájmu do póvodného stavu a pod. ustanovenia ZBZ a podnájomca je
povimiý tieto povinnosti riadne a včas splnit‘.

9. Dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy podnájomca súčasne preberá predmet
podnájmu.

VI.
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, platia pre tento zmluvný vzt‘ah ustanovenia
zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších právnych
predpisov a príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

2. Menit‘ a dopÍňat‘ túto zmluvu možno iba písomným dodatkom potvrdeným a
odsúhlaseným obidvoma zmluvnými stranami s výnimkou tých zmluvných dojednaní,
ktoré je náj omca oprávnený zmenit‘ podl‘a tejto zmluvy aj j ednostranne.

3. Neoddelitel‘nou súčast‘ou tejto zmluvy je Príloha č. 1, ktorou je grafkky znázornený
pódorys a výpočet plóch vrátane umiestnenia predmetu podnájmu v Zdravotnom
stredisku.

4. Pokial‘ nieje v tejto zmluve uvedené inak, musia byt‘ akékoľvek písomnosti podľa tejto
zmluvy doručené osobne, doporučenou poštou s doručenkou alebo kuriérskou službou
na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy, alebo na inú zmluvnou
stranou písomne oznámenú adresu. Písomnosti sa budú považovat‘ za doručené za
nasledovných podmienok: (i) dňom ich prevzatia osobou oprávnenou prijímat‘
písornI~osti za adresáta, (ii) odmietmitim prevzatia písomnosti adrcsátom, (iii)
uplynutím odbernej lehoty na prevzatie zásielky uloženej na pošte, ak adresát nebol
zastihnutý, a to bez ohľadu na to, či sa adresát o uložení zásielky dozvedel alebo nie.
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5. Zmluva sa vyhotovuje v 2 exemplároch, z ktorých Po podpísaní obdrží každá strana
jedno jej vyhotovenie.

6. Zmluva nadobúda účinnost‘ dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia spósobom
ustanoveným príslušným právnym predpisom.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že súhlasia s celým obsahom zmluvných podmienok, ktoré
sú v tejto zmluve uvedené na základe ich slobodnej a pravej vóle a na dókaz toho, čo je
vyššie uvedené pripojujú pod túto zmluvu svoje podpisy.

V Lozorne dňa~:%.~‘°i V Lozorne dňa ..~ Q~? ~

LOZORNO spol. s r. o. VAŠE ZUBNÉ CENTRUM s.r.o.

(nájomca) (podnájomca)

~

L~ ~ Q spol. S r.o.
L ‘ . 9~O 55 Lozorno

~ O4~85~+42

Lucia~ ~yj An rás kó
PRIMA B ‘ NKA ~27~~QQ1~

konatel‘ konatel‘


