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NÁJOMNÁ ZMLUVA

uzavretá podla
§ 663 a ns\. zákona c. 40/1964 Zb. Obcianskeho zákonníka v znení neskorších predpisova

zákona c. 116 /1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

(dalej len ,.zmluva")

CI. l

Zmluvné strany

1.1 Prenajímatel: Obec Nižný Krucov
sídlo: NižnýKrucovc.48,093OlVranovnadToplou
ICO: OO332 615
ICDPH: 202063 0260
zastúpená: Mg. Vladimíra Hermanovská, štatutár, starostka obce
bankovéspojenie:IBAN:SK875600000000425125700l,PrimabankaSlovensko

(dalej len ,,L1:.ena;ímatel"')

1.2 Nájomca: UPC BROAD BAND SLOVAKIA, s.r.o..
sídlo: Ševcenkova 36, 851 Ol Bratislava
ICO: 35971967
IC DPH: SK2022 l 17405
zápis: OR Okresného súdu Bratislava l, odd. Sro, vl. c. 38877/B
zastúpená: JUDr. Martin Miller, konatel
bankové spojenie: 2629003056/1100, Tatra banka

(dalej len ,JY..á;omca")

(spolu dalej len ,Zmluvné stranv").

Preambula

Z dôvodu záujmu Prenajímatela o zvýšenie komfortu života obyvatelov obce Nižný Krucov
prostredníctvom zriadenia prevádzky moderných komunikacných technológií, neobmedzeného
prístupu k informáciám a záujmu Nájomcu o rozšírenie a skvalitnenie svojej sietovej infraštruktúry,
dohodli sa Zmluvné strany na nájomnom vztahu založenom, okrem iného, aj na princípoch
vzájomnej spolupráce za podmienok, tak akoje uvedené v tejto zmluve.

CI. l
Predmet zmluvy

1.1 Prenajímatel touto zmluvou dáva Nájomcovi do docasného užívania predmet nájmu
špecifikovaný v bode IA tejto zmluvy za odplatu podla clánku V tejto zmluvy.



Prenajímatel' je výlucným vlastníkom stÍpov verejného rozhlasu nachádzajúcich sa v
katastrálnom území obce Nižný Krucov.

/ 1.3 Predmetom nájmu je

a) 41 kusov stÍpov verejného rozhlasu nachádzajúcich sa vo vlastníctve Prenajímatel'a
umiestnených v katastrálnom území obce a špecifikovaných v Prílohe c. 2 tejto
zmluvy

(dalej len ,,L.redmet náimu").

IA Prenajímatel' vyhlasuje, že je oprávnený Predmet nájmu prenajat a že na Predmete
nájmu neviaznu žiadne nájomné ani iné práva tretích osôb, ktoré by znemožnovali
alebo stažovali výlucné užívanie Predmetu nájmu Nájomcom v súlade s touto
zmluvou.

1.5 Prenajímatel' vyhlasuje, že si nie je vedomý žiadnych technických alebo iných vád
Predmetu nájmu znemožnujúcich alebo obmedzujúcich jeho využívanie Nájomcom
v súlade s touto zmluvou.

1.6 Prenajímatel' vyhlasuje, že zriadenie elektronických komunikacných sietí v obci Nižný
Krucov je v súlade s aktuálnym územným plánom obce a nie je si vedomý, že by
spôsob alebo rozsah umiestnenia elektronických komunikacných sietí (dalej len
,,EKS") Nájomcu odporoval všeobecne záväzným právnym predpisom.

Cl. II
Úcel nájmu

2.1 Nájomca, ktorý je poskytovatel'om elektronických komunikacných sietí a služieb
v zmysle zákona c. 351/20II Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších
predpisov (dalej len ,,zEK") má v úmysle v obci Nižný Krucov vybudovat sietovú
infraštruktúru umožnujúcu mu poskytovanie elektronických komunikacných sietí
a služieb. Predmet nájmu bude Nájomca využívat na technické úcely súvisiace
s výkonom jeho podnikatel'skej cinnosti, a to najmä na umiestnenie technologických
zariadení a casti elektronickej komunikacnej siete Nájomcu za úcelom poskytovania
služieb telefónu, televízie a prístupu do siete internet.

cl.m
ÚpravaPredmetunájmu

3.1 Prenajímatel' súhlasí s tým, aby Nájomca vykonal stavebné úpravy a rekonštrukcné
práce na Predmete nájmu na vlastné náklady tak, aby sa vytvorili vhodné podmienky
pre realizáciu úcelu nájmu, najmä v súvislosti s umiestnením technologického
zariadenia Nájomcu v alebo na Predmete nájmu. Nájomca bude zodpovedat za súlad
vykonaných prác a úprav s platnými právnymi predpismi a technickými normami
a nahradí prípadnú škodu, ktorú nedodržaním takýchto. predpisovalalebo noriem
Prenajímatel'ovi spôsobí.

3.2 Prenajímatel' súhlasí s tým, že Nájomca v súvislosti s realizáciou úcelu nájmu umiestni
technologické zariadenia a EKS vana Predmete nájmu.

2 .



3.3 Prenajímatel súhlasí s tým, že technické zhodnotenie Predmetu nájmu uhradené
Nájomcom bude odpisovat Nájomca.

3.4 Nájomca sa zaväzUje,že po skoncení nájomného vztahu podla clánkuvn tejto
zmluvy nebudepožadovat fmancnúaní inú náhradu za vykonanúúpravu Predmetu
nájmu.

Cl. IV
Doba nájmu

4.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu 15 (slovom: pätnást) rokov odo dna nadobudnutia jej
úcinnosti.

Cl. V

Nájomné

5.1 Nájomné za docasné užívanie Predmetu nájmu bolo zmluvnými stranami dohodnuté
vo výške l EUR! rocne (d'alej len ,,Nájomné"). Nájomca sa zaväzuje Prenajímatelovi
poskytovat službu prístupu do siete internet v objektoch obecný úrad, nachádzajúci sa
v obci Nižný Krucov, pocas doby trvania nájmu podla tejto zmluvy za cenu l EUR!
rocne v rozsahu a za podmienok špecifikovaných v osobitnej Zmluve o poskytovaní
verejných služieb. Návrh Zmluvy o poskytovaní verejných služieb sa Nájomca
zaväzuje predložit Prenajímatelovi v lehote 30 dní odo dna uvedenia EKS v obci
Nižný Krucov do prevádzky.

5.2 Nájomné bude Nájomca uhrádzat vopred za príslušný kalendárny rok na úcet
Prenajímatela uvedený v bode 1.1 tejto zmluvy, a to na základe faktúry so splatnostou
21 dní vystavenej Prenajímatelom najneskôr do konca januára príslušného
kalendárneho roka.

5.3 Prenajímatel sa zaväzuje, že okrem nájomného podla bodu 5.1 cl. V tejto zmluvy
nebude Nájomcovi fakturovat žiadne iné náklady súvisiace s realizáciou Úcelu nájmu.
Úhrada nákladov spojených s realizáciou Úcelu nájmu vyplýva z bodu 3.2 cl. II tejto
zmluvy.

CI. VI
Práva a povinnosti Zmluvných strán

6.1 Nájomca sa zaväzuje užívat Predmet nájmu obvyklým spôsobom v súlade s úcelom
tejto zmluvy.

6.2 Všetky dalšie stavebné úpravy na Predmete nájmu nad rámec úprav podla clánku II
tejto zmluvy môže Nájomca vykonat len s predchádzajúcim písomným súhlasom
Prenajímatela a na vlastné náklady, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

6.3 Drobné opravy a bežnú údržbu Predmetu nájmu súvisiacu s užívaním predmetu nájmu
na úcely podla tejto zmluvy bude zabezpecovat Nájomca na vlastné náklady. Celkovú
údržbu Nehnutelnosti zabezpecuje na vlastné náklady Prenajímatel.
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Prenajímatel sa zaväzuje umožnit prístup Nájomcu k Predmetu nájmu, najmä za
úcelom montáže, revízií, technických úprav, odstranovania porúch, údržby
technologického zariadenie Nájomcu a pod., nepretržite, 24 hodín denne, 365 dní
v roku./

6.5 Nájomca je povinný oznámit Prenajímatelovi bez zbytocného odkladu potrebu opráv
a údržby Predmetu nájmu, ktoré nezodpovedajú drobným opravám a bežnej údržbe.
Pri úmyselnom porušení tejto povinnosti zodpovedá Nájomca za škodu tým spôsobenú
a nemá nároky, ktoré by mu inak prináležali pre nemožnost alebo obmedzenú
možnost užívania Predmetu nájmu pre vady, ktoré vcas neoznámil Prenajímatelovi.

6.6 Prenajímatel je povinný písomne ohlásit nájomcovi najmenej 14 dní vopred potrebu
vykonania opráv, údržby alebo akýchkolvek iných zásahov na predmete nájmu alebo
na' nehnutelnosti, ktorej súcastou je Predmet nájmu, ktoré môžu mat vplyv na
užívanie Predmetu nájmu v súlade s dojednaným úcelom alebo na poskytovanie
služieb spojených s užívaním Predmetu nájmu. Ak to druh prác bude vyžadovat,
Nájomca sa zaväzuje spolupracovat, napr. demontáž a montáž zariadenia.

6.7 V prípade vzniku škody v dôsledku vyššej moci znáša každá strana škody spôsobené
na vlastnommajetku. .

6.8 Po skoncení nájmu je Nájomca povinný odovzdat Predmet nájmu Prenajímatelovi
v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. Povinnost
Nájomcu podla predchádzajúcej vety sa netýka stavebných a iných úprav vykonaných
v súlade s touto zmluvou.

6.9 Prenajímatel umožní Nájomcovi zriadenie prípojok za úcelom napojenia EKS
v objekte obecného úradu nachádzajúceho sa v obci Nižný Krucov, pricom Nájomca
sa zaväzuje uhradit Prenajímatelovi elektrickú energiu, ktorú preukázatelne
spotrebuje vždy raz rocne, na základe faktúry predloženej Preo.ajímatelom Nájomcovi.
Prenajímatel predloží Nájomcovi spolu s faktúrou aj faktúru príslušného dodávatela
elektrickej energie a údaje z podružných elektromerov, z ktorých vyplýva množstvo
elektrickej energie reálne spotrebovanej Nájomcom. Meranie podružnými
elektromermi zabezpecí Nájomca.

6.10 Ak v priebehu budovania alebo prevádzky sietovej in:&aštruktúryNájomcu v obci
Nižný Krucov vznikne potreba realizácie zepmých a výkopových prác, zaväzuje sa
Prenajímatel tieto uskutocnit na vlastné náklady, pricom zemné a vykopové práce sa
vykonajú po do vzájomnej dohode medzi obcou Nižný Krucov a UPC, medzi
nájomcom a prenajímatelom.
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Cl. VII
Skoncenie nájmu

7.1 Nájom možno ukoncit pred uplynutím doby, na ktorú sa zmluva uzatvára len
písomnou dohodou zmluvných strán.

7.2 Skoncením nájmu nezaniká povinnost zmluvných strán vyrovnat všetky záväzky
vyplývajúce im z tejto zmluvy voci druhej zmluvnej strane.

CI. VIII
Záverecné ustanovenia

8.1 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy sa budú riešit zmierovacím konaním. Ak
nedôjde,k zmieru, rozhodne o všetkých sporoch príslušný súd v Slovenskej republike.

8.2 Táto zmluva nadobúda platnost dnom jej podpisu a úcinnost dnom nasledujúcim po
dni jej zverejnenia.

8.3 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pricom každá Zmluvná strana obdrží
jedno vyhotovenie.

8.4 Všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve musia mat písomnú formu a po schválení a
podpísaní Zmluvnými stranami budú tvorit neoddelitelnú súcast tejto zmluvy.

8.5 Právne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona
c. 40/1964 Zb. Obcianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

8.6 Táto zmluva je podla § 5a Zákona c. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v znení neskorších predpisov povinne zverejnovanou zmluyou, ktorá sa zverejnuje
na internetovej stránke obce.

8.7 Zmluvné strany si túto zmluvu precítali a vyhlasujú, že táto zmluva je vyjadrením ich
skutocnej a vážnej vôle, níe je uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných
podmienok. Zmluvné strany všetkým ustanoveniam tejto zmluvy porozumeli a na znak
bezvýhradného súhlasu sjej celým obsahom ju podpisujú.
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