
Zmluva o nájme inžinierskych sjetí a zariadení (zemný plyn)
Priemyselný park Poprad — Matejovce

podl‘a ~ 663 a nasl. Zákona č. 40 1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov medzi

Prenajímatel‘: Mesto Poprad
zastúpené Ing. Antonom Dankom, primátorom mesta
Sídlo: Nábrežie Jána Pavla II. 2802 3, 058 42 Poprad
ICO: 00 326 470
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Poprad
Císlo účtu: 24524-562/0200
(d‘alej len „prenajímateľ“)

a

Nájomca: Priemyselný park Poprad, s.r.o.
zastúpená Ing. Daliborom Majerčiakom, konatel‘om
Sídlo: Priemyselná 4947, 058 01 Poprad
iČO: 46311 882
Bankové spojenie:
Císlo účtu:
(d‘alej len „nájomca“)

Článok 1
Predmet nájmu

1. Prenajímatel‘ je výlučným vlastníkom stavebných obj ektov bližšie špecifikovaných
v bode 2. tohto článku, ktoré boli zrealizované v rámci projektu „Vybudovanie
Priemyselného parku Poprad — Matejovce“, kód projektu 1111024-4 1.

2. Prenajímatel‘ prenecháva nájomcovi do nájmu:
- Regulačnú stanicu plynu v areáli priemyselného parku, stavba so súp. č. 4710
- Priemyselný plynovod STL v rámci areálu priemyselného parku

(d‘alej len „inžinierske siete a zariadenia“).
Presná špecifikácia a umiestnenie inžinierskych sjetí a zariadení tvorí prílohu č. 1 tejto
zmluvy.

Článok2
Učel nájmu

1. Inžinierske siete a zariadenia špecifikované v bode 2. Článku 1 tejto zmluvy nájomca
preberá do nájmu za účelom jeho využívania na distribúciu a dodávku plynu pre
konkrétnych jednotlivých odberateľov, ktorí maj ú umiestnenú prevádzku
v Priemyselnom parku Poprad — Matej ovce a za účelom zabezpečenia prevádzky
a údržby inžinierskych sjetí a zariadení.

2. Nájomca bude vykonávat‘ dodávku plynu pre odberateľov vo vlastnom mene, na
vlastnú zodpovednost‘ a vlastné nebezpečenstvo.

3. Nájomca vyhlasuje, že v zmysle zákona Č. 654/2004 Z.z. o energetike a o zmene
niektorých zákonov má povolenie na podnikanie v oblasti plynárenstva a to v rozsahu
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potrebnom na vykonávanie činností, ktoré súvisia s dohodnutým účelom nájmu
inžinierskych sjetí a zariadení. Povolenie tvorí prílohu č.2 tejto zmluvy.

4. 0 odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu spíšu zmluvné strany protokol, ktorý bude
tvorit‘ neoddelitel‘nú súčasť tejto zmluvy.

Článok3
Doba nájmu

1. Nájom inžinierskych sjetí a zarjadení sa uzatvára na dobu neurčitú od 1. januára 2012.
2. Táto zmluva je uzavretá s rozväzovacou podmienkou podl‘a ~ 36 ods. 2 druhá veta,

Občianskeho zákonníka, ktorá spočíva v tom, že ak nedójde k ukončeniu Zmluvy
o nájme jnžinierskych sjetí a zarjadení (zemný plyn) Priemyselný park Poprad
Matejovce Č. ROT-PP-015-07-400 zo dňa 19.12.200‘7 do 31.12.2011, táto nájomná
zmluva zanjká.

Článok4
Nájomné a spósob úhrady

1. Nájomné je stanovené v súlade so zákonom Č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení
na základe dohody zmluvných strán vo výške 11359,- € ročne.
Prenajímateľ nie je platcom DPH.

2. Výšku nájomného je možné každoročne upravit‘ o valorjzácju vo výške prislúchajúcej
mjere inf[ácie.

3. Náj omné sa platí štvrt‘ročne vopred a je splatné najneskór do 15. dňa prvého mesiaca
kalendárneho štvrt‘roka.

4. Ak je nájomca v omeškaní s platením nájomného, zaplatí prenajímateľovi úrok
z omeškanja vo výške stanovenej podl‘a ustanovenia ~ 517 ods. 2 Občianskeho
zákonníka v spojení s ~ 3 nariadenia vlády Č. 87/1995 Z.z., ktorým sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ObČianskeho zákonníka.

Článok5
Práva a povinnosti nájomcu

1. Nájomca je povinný užívat‘ predmet nájmu výlučne v súlade s účelom nájmu
stanoveným v Cl. 2 tejto zmluvy.

2. Náj omca je povinný na prenaj atých inžinierskych sieťach a zariadeniach na vlastné
náklady vykonávat‘ Činnosti nevyhnutné na zabezpeČenie bezpečnej prevádzky, najmä:

- vykonávať údržbu a sledovanie ich celkového stavu,
- vykonávat‘ bežné opravy, prípadne výmenu nefunkčných častí na rozvodoch

a zariadeniach,
- zabezpečit‘ pravidelné odborné prehliadky a úradné skúšky v zmysle platnej

legislatívy.
Za bežnú opravu bude považovaný zásah do inžinierskych sjetí a zariadení, ktorého
potreba vznikla z dóvodu bežnej poruchy alebo bežným opotrebením, pokiaľ nejde
o technické zhodnotenie majetku, ajej náklad neprevýši 2.500,-€.

3. Nájomcaje povinný vykonat‘ bežnú opravu tak, aby zabezpečil plynulost‘ a bezchybnú
distribúciu plynu pre odberateľov v priemyselnom parku.

4. V prípade, že nájomca bežnú opravu nevykoná riadne a včas a spósobí tým
prenaj ímateľovi škodu väčšieho rozsahu, je prenaj ímateľ oprávnený uplatnit‘ si
u nájomcu nárok na náhradu preukázateľne spósobenej škody.
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5. Nájomca je oprávnený vykonat‘ zásahy na prenajatých inžinierskych siet‘ach
a zariadeniach nad rámec bežných opráv len s predchádzajúcim písomným súhlasom
prenajímatel‘a, s výnimkou prípadov, ked‘ vykonanie takéhoto zásahu je neodkladné
pre funkčnost‘ predmetu nájmu.

6. Nájomcaje povinný bez zbytočného odkladu a včas písomne oznámit‘ prenajímateľovi
potrebu opráv, na ktoré je povinný prenajímateľ (t.j. nad rámec činností popísaných
v bode 2. tohto článku), pričom nájomca nesie zodpovednost‘ za škody, ktoré vzniknú
prenajímateľovi v dósledku nespinenia si tejto povinnosti.

7. Nájomca je oprávnený vyzývat‘ prenajímatel‘a na vykonanie opráv, prípadne
technického zhodnotenia prenaj atého majetku nad rámec bežných opráv
špecif~kovaných v bode 2. tohto článku len v prípade, že takáto oprava alebo
zhodnotenie majetku zabezpečí plynulý chod prevádzky premetu nájmu a zabezpečí
funkčnost‘ predmetu nájmu a súčasne v prípade, ak by bez ich vykonania bob
obrozené alebo znemožnené užívanie predmetu nájmu alebo obrozená dodávka
a distribúcia plynu pre jednotlivých odberatel‘ov v Priemyselnom parku Poprad —

Matej ovce.
8. Nájomca je povinný užívat‘ predmet nájmu podl‘a platných všeobecne záväzných

právnych predpisov a pravidiel požiarnej ochrany, udržiavat‘ čistotu, poriadok
v zmysle platných technických a hygienických predpisov a predchádzat‘ poškodeniu
predmetu nájmu alebo mým prípadným majetkovým škodám.

9. V prípade ukončenia nájmu je nájomca povinný vykonat‘ a písomne oznámit‘
prenajímatel‘ovi potrebu všetkých takých opatrení, aby boba zachovaná plynulá
dodávka a distribúcia plynu pre jednotlivých odberatel‘ov v Priemyselnom parku
Poprad — Matej ovce, inak zodpovedá za vzniknutú škodu.

10. Náj omca je oprávnený uzatvárat‘ zmluvy vo svoj om mene a na svoj účet s odberatel‘mi
plynu v Priemyselnom parku Poprad — Matejovce.

11. Nájomca nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímatel‘a
dat‘ predmet nájmu ani jeho čast‘ do podnájmu.

Článok 6
Práva a povinnosti prenajímatel‘a

1. Prenaj ímateľ je povinný prenechat‘ náj omcovi inžinierske siete a zariadenia v stave
spósobilom na dohodnuté užívanie a v takom stave ho na svoje náklady udržiavat‘.

2. Prenaj ímateľ je povinný zaistit‘, aby náj omca mohol plne a nerušene využívat‘ predmet
nájmu na dohodnutý účel v súlade s podmienkami tejto zmluvy.

3. Prenajímateľ je povinný zabezpečit‘, aby nájomca, alebo osoby ním poverené mali
možnost‘ vstupovat‘ na pozemky a do priestorov, kde sa inžinierske siete a zariadenia
nachádzajú a to v prípade potreby aj s dopravnými prostriedkami.

4. Prenaj ímatel‘ je povinný vykonat‘ alebo zabezpečit‘ opravy na predmete nájmu, ktoré
je povinný ako vlastník, okrem prípadov popísaných v bode 2. Cl. S tejto zmluvy.

5. V prípade, že prenajimatel‘ opravu prípadne technické zhodnotenie predmetu nájmu
nevykoná riadne a včas a tým znemožní, aby nájomca mohol riadne užívat‘ predmet
nájmu z tejto zmluvy na dohodnutý účel, alebo že nájomca nebude móct‘ dodávat‘
alebo distribuovat‘ zemný plyn odberatel‘om v priemyselnom parku, je nájomca
oprávnený takúto opravu vykonat‘, pričom prenajimatel‘ je povinný uhradit‘ mu
náklady vynaložené na vykonanie opravy.

6. Prenajímatel‘ umožní nájomcovi počas trvania tejto zmluvy umiestnit‘ označenie
obchodného mena jeho spobočnosti pri hlavnom vstupe do priemyselného parku.

7. Prenajímatel‘ je oprávnený vykonávat‘ potrebnú kontrolu predmetu nájmu po
predchádzajúcom oznámení nájomcovi o vykonaní kontroly a v sprievode nájomcu,
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alebo ním poverenej osoby. Nájomcaje povinný na požiadanie prenajímateľa umožnit‘
vykonanie takejto kontroly do 24 hodin od požiadania prenajímatel‘a.

Článok 7
Skončenie nájmu

1. Nájom sa končí dohodou zmluvných strán, písomnou výpoveďou alebo písomným
odstúpením od zmiuvy.

2. Zmluvné strany sú oprávnené písomne vypovedat‘ túto zmluvu bez udania dóvodu.
3. Výpoved‘ zmluvy musí byt‘ vždy ku 31.12. toho ktorého roku, písomná výpoved‘ musí

byť doručená najmenej 5 mesiacov pred ukončením toho ktorého roku druhej
zmluvnej strane.

4. Prenajímatel‘ móže kedykol‘vek odstúpit‘ od zmluvy:
a) ak nájomca stratí oprávnenie na podnikanie v oblasti plynárenstva

vymedzené v Cl. 2 bode 3 zmluvy,
b) ak užíva predmet nájmu vymedzený v Cl. 1 zmluvy v rozpore s účeiom

vymedzeným v Cl. 2 zmluvy,
c) v zmysle ustanovenia ~ 679 ods. 3 Občianskeho zákonníka,
d) ak nájomca nezaplatil splatné nájomné do splatnosti d‘alšieho nájomného.

Článok 8
Záverečné ustanovenia

1. Zmeny a dopinky tejto zmluvy sa móžu vykonat‘ len písomne Po dohode zmluvných
strán.

2. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri rovnopisy obdrží
prenajímatel‘ a dva rovnopisy nájomca.

3. Zmluvné vzt‘ahy neupravené touto zmluvou sa nadia príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka v piatnom znení.

4. Táto zmluva nadobúda platnost‘ dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť
dňom 01.01.2012.

V Poprade, dňa O ~ ‘fl ~. 011

Prenaj ímateľ:

Mesto Poprad
Ing. Anton Danko, imátor mesta

Dátum zvere~nenia

zm!uvy ..~E~:!(:.2-~ ‘1

V ~ ‚dňa O~-{.~1~7 ~O‘?1

‘IIL~ ~Pr~emyseIná 4947
06801 PopadNájomca: ~Čo 4aai‘~e2~ 0tÓ~ ~2333~O43

*
Priemyselný park Poprad, s.r.o.
Ing. Dalibor Majerčiak, konatel‘

Dátum účinnosti

zmfuvy~
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