
ZMLUVA O NÁJME TRANSFORMÁTOROVEJ STANICE
uzatvorená podJ'a ust § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

medzi:

1) Ružinovská poliklinika a.s.
Ružinovská 10
820 07 Bratislava
zapísaná:
IČO:
IČ-DPH:
Bankové spojenie:
Č.Ú.:
Zastúpený:

v obch. registri Okresného súdu Bratislava l oddiel Sa, vložka Č. 3495/B
35914793
SK 2021929624
VÚB Ružinov
1946064157/0200
Ing. Ondrej Kadák - predseda predstavenstva
PhDr. Zora Hloušková - člen predstavenstva

(ďalej len Prenajímatel')

2) Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, so sídlom v Bratislave
Ružinovská 8
820 09 Bratislava
IČO: OO 607 436
DrČ: 2020878123
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
č.ú.: 7000138765/8180
Zastúpený: MUDr. Otakar Fitz - vedúci služobného úradu, regionálny hygienik

(ďalej len Nájomca)

ČLÁNOK l.
PREDMET ZMLUVY

1. Prenajímateľ prenajíma Nájomcovi do jeho užívania 42 % transformátorovej stanice (ďalej
len "Predmet nájmu") nachádzajúcej sa v objekte Ružinovskej polikliniky a.s., Ružinovská
č. 10, 820 07 Bratislava.

ČLÁNOK Il.
ÚČEL NÁJMU

1. Predmetom nájmu bude nájomca využívať na zabezpečenie prívodu elektrickej energie do
budovy RÚVZ BA na Ružinovskej 8, 820 09 Bratislava.
2. Nájomca sa zaväzuje užívať Predmet nájmu výlučne v rozsah a na účel uvedený v bode 2.1
tohto článku a dohodnutý v tejto zmluve a v súlade s platnými právnymi predpismi, ktoré sa
vzťahujú k predmetu nájmu. Nájomca nemá bez predchádzajúceho písomného súhlasu
Prenajímateľa právo na zmenu účelu využitia Predmetu nájmu.

ČLÁNOK Hl.
DOBA NÁJMU

l. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na päť rokov odo dňa účinnosti zmluvy.



ČLÁNOK IV.
NÁJOMNÉ A ĎALŠIE PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cena za nájom za celý predmet bola určená dohodou zmluvných strán vo výške 600,- €
ročne bez DPH. Cena za nájom bola stanovená v zmysle zákona Č. 18/1996 Z.z. v znení
neskorších predpisov.
2. Cena za nájom je splatná raz ročne najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho
roka na účet Polikliniky, a.s., č.ú.: 1946064157/0200.
3. Ak sa Nájomca ocitne v omeškaní s platbou nájomného v zmysle tejto zmluvy, Nájomca sa
zaväzuje na výzvu Prenajímateľa zaplatiť úrok z omeškania vo výške o 10% p.a. vyššej ako je
základná sadzba určená ECB a zmluvnú pokutu vo výške jednej desatiny percenta z dlžnej
sumy za každý deň omeškania.

ČLÁNOK V.
PRÁ VA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Prenajímateľ zabezpečuje údržbu, opravy a servis Predmetu nájmu.
2. Nájomca sa môže podieľať na nákladoch spojených s prípadnými opravami predmetu
nájmu na základe samostatnej zmluvy.
3. Technické zhodnotenie uhradené Nájomcovi môže Nájomca odpisovať v súlade s § 24
ods. 2 zákona o dani z príjmov. Vstupná cena hmotného majetku u vlastníka nebude zvýšená
o tieto výdavky.
4. Nájomca je povinný Predmet nájmu užívať v súlade s touto Zmluvou a všeobecne
platnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a všetkými ďalšími
normami nižšej právnej sily, orgánov štátnej moci a verejnej správy. Nájomca svojim
užívaním Predmetu nájmu nesmie spôsobiť Ružinovskej poliklinike a.s. škodu.
5. Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu informovať Ružinovskú polikliniku a.s.
o všetkých skutočnostiach brániacich riadnemu užívaniu Predmetu nájmu.
6. Nájomca nie je oprávnený prenechať Predmet nájmu alebo jeho časť do podnájmu alebo do
užívania z akéhokoľvek titulu a akýmkoľvek spôsobom.
7. Prenajímateľ je oprávnený postúpiť na tretiu osobu akékoľvek právo (pohľadávku) voči
Nájomcovi, vyplývajúce z tejto Zmluvy.
8. Ak dôjde k zmene vlastníctva Predmetu nájmu, vstupuje nadobúdateľ Predmetu nájmu do
právneho postavenia Prenajímateľa a právne postavenie Nájomcu sa nemení. Nový
Prenajímateľ ani Nájomca nie sú oprávnení z tohto dôvodu túto Zmluvu vypovedať, ani od
nej odstúpiť.
9. Prenajímateľ je povinný dopredu nahlásiť Nájomcovi plánované odstávky el. energie a to
najneskôr 24 hodín pred plánovanou odstávkou.
10. Prenajímateľ nezaručuje, že dodávka el. energie prostredníctvom tretích osôb bude
neprerušené, za čo ho nájomca nebude brať na zodpovednosť, ani sa domáhať zľavy na
nájomnom alebo náhrady škody. Nájomca sa nebude domáhať zľavy na nájomnom, ak príde
ku krátkodobému výpadku (do 24 hodín) dodávky el. energie.

ČLÁNOK VI.
SKONČENIE NÁJMU

l. Nájom skončí uplynutím dohodnutej doby nájmu alebo písomnou dohodou zmluvných
strán.
2. Nájom môže skončiť aj výpoveďou niektorej zo zmluvných strán, pričom výpovedná lehota
je dvojmesačná a počíta sa od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej
výpovede.



3. Prenajímateľ môže písomne vypovedať túto Zmluvu, ak Nájomca užíva Predmet nájmu
v rozpore so Zmluvou alebo poruší niektoré zo svojich povinností prevzatých touto Zmluvou.
4. Nájomca môže písomne vypovedať túto zmluvu ak Prenajímateľ porušuje svoje povinnosti
alebo ak sa Predmet nájmu stane bez jeho zavinenia nespôsobilý na dohodnuté užívanie.
5. V prípade, ak je Nájomca v omeškaní viac ako 30 dní so zaplatením nájomného,
Prenajímateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, pričom účinnosť odstúpenia a zánik nájmu je
daný dňom doručenia písomného odstúpenia Nájomcovi. Pokiaľ Prenajímateľ v písomnom
odstúpení určí účinnosť odstúpenia a zánik nájmu na neskorší termín, nájom zaniká v tomto
určenom neskoršom termíne, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
6. Nájom zaniká zánikom Predmetu nájmu alebo zánikom Nájomcu resp. Prenajímateľa bez
právneho nástupcu. V prípade zániku Nájomca alebo Prenajímateľa s právnym nástupcom sa
strany ku dňu zániku príslušnej zmluvnej strany dohodli, že nájom nezaniká, pričom žiadna zo
strán nemá právo Zmluvu z tohto dôvodu vypovedať a právny nástupca v celom rozsahu
vstupuje do práv a povinností zaniknutej zmluvnej strany.

ČLÁNOK VII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluva je platná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia.
2. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať iba po vzájomnej dohode
zmluvných strán, len formou písomných dodatkov.
3. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, každá zo zmluvných strán obdrží po jednom
vyhotovení.
4. Ostatné právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu
porozumeli, že táto bola uzavretá slobodne, určite, vážne, nie v tiesni, ani za nápadne
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu túto podpisujú osobami spôsobilými k tomuto
úkonu.

V Bratislave dňa 07.12.2011

Prenaj ímateľ:
Nájomca ~ 2 .r/t9/j
MUDr. Otakar Fitz ~
regionálny hygienik
vedúci služobného úradu

Ing. Ondrej Kadák
predseda predstavenstva

REGIONALNY URAD
VEREJNÉHO ZDRAVOTNíCTVA BRATlSLAV1
hl.":1.SR so sfdlorn v Bratislave
RUŽinovská 8, 820 09 Bratislav·

-71) e

PhDr. Zora Hloušková
člen predstavenstva


