Nájomná zmluva
číslo:

1/2019

uzavretá podl'a ust. § 663 a nasl. a ust. § 720 0bčĺanskeho zákonni'ka č. 40/1964 Zb. v znenĺ neskorši'ch

platných právnych predpisov vspojitosti s ust. § 3 ods. 3 zák. č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme
nebytových priestorov v znení neskorších platných právnych predpĺsov, medzi zmluvnými stranami:

Prenajímater:
Názov:

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rudňany

Sídlo:

Rudňany, Huta 48

Adresa pre doručovanie:

Huta 48, 053 23 Rudňany, SR

Štatutárny zástupca:

Mgr. Matúš Perignáth, farský administrátor

Právna forma:

cĺrkevná organizácia

Regístrácia:

štátom registrovaná cirkev podľa zákona č. 308/1991 Zb.; organizačná

jednotka cirkvĺ s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti
Rĺmskokatoli'ckej cirkvi Biskupstvo Spišské Podhradĺe

lčo:

31966 373

D,Č:

/

2020716753

,ČDPH:

Bankovéspojenie:

/

neplatiteľa DPH

Všeobecná úverová banka, a. s., pobočka Spišská Nová Ves

Číslo účtu (lBAN): SK32 0200 0000 0000 2693 5592
(d'alej len „prenaji'mater``)

Nájomca:
Názov:

Obec Rudňany

Sĺdlo:

Rudňany 234

Adresa pre doručovanie:

Rudňany 234, 053 23 Rudňany, SR

Štatutárnyzástupca:

Bc. Rastíslav Neuvirth, starosta

Právna forma:

obec v Slovenskej republike

Registrácia:

zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.

lčo:

00 329 533

D,Č:

/

,Č DPH:

2020717842

Bankové spojenie:

/

neplatitel'a DPH

Všeobecná úverová banka, a. s., pobočka Spišská Nová Ves

Čĺslo účtu (IBAN): SK03 0200 0000 0000 2412 0592
(ďalej len ,,nájomca``)

(všetci účastnĺci zmluvy ďalej aj ako „zmluvné strany")

súčasne vyhlasujú a svojimĺ podpĺsmi potvrdzujú, že sú plne spôsobilĺ k právnym úkonom vsúlade
s ustanoveniami § 7 resp. 8 a § 19a Občianskeho zákonni'ka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších platných

právnych predpĺsov a ích
nasledovných podmienok:

zmluvná

voľnost` nie je obmedzená

Čl.

a

že túto Zmluvu

uzatvárajú

za

l.

Predmet nájmu
1.1.

Prenajímateľvyhlasuje, žejevlastníkom nehnuteľnostĺ, a to

-stavby súp. č. 83, druh stavby: škola, nachádzajúcej sa na pozemku C-KN parc. č. 372/2,

-pozemku C-KN parc. č. 372/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorĺe o výmere 749 m2,

- pozemku C-KN parc. č. 372/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 411 m2,

-pozemku C-KN parc. č. 371/1, druh pozemku záhrada o výmere 637 m2,

doteraz zapĺsaných na liste vlastnĺctva č. 407 0kresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálnym

odborom vedeným pre katastrálne územie aobce Rudňany, okres Spišská Nová Ves, pod
poradovým či'slom 8/1 na jeho mene v spoluvlastnĺckom podiele 1/1 (v celosti). Ďalej vyhlasuje,
že na týchto nehnuteľnostiach neviaznu žĺadne t'archy, práva tretích osôb, ani iné právne
obmedzenĺa, ktoré by mu bránili uzavrieť túto nájomnú zmluvu a dat' do užĺvania nájomcovĺ

predmet zmluvy tvoriace nehnuteľnosti titulom zmluvného nájmu.
1.2.

Predmetom zmluvyje prenájom nebytových priestorov a pozemkov bližšĺe špecifikovaných včl.

lv. tejto Nájomnej

zmluvy.

Rozsah do užívania daných

pozemkov je vyznačený vsni'mke

z katastrálnej mapy, ktorá tvori' prĺlohu tejto zmluvy.

ČI.

ll.

Účel nájmu
2.1.

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že celý predmet nájmu je im dobre známy, medzi nimi

nesporný, vopred dohodnutý, že im je dobre známa a dostatočne preukázaná tá skutočnosť, že
nebytové prĺestory tvoriace predmet nájomnej zmluvy, nachádzajúce sa v budove súp. č. 83
v Obci Rudňany, sú stavebno-technĺcky určené na užĺvanie pre školské účely.

2.2.

Prenaji'mateľ nájomcovi dáva do uži'vania celý predmet nájmu a nájomca preberá do vlastnej

dispozi'cĺe

celý

predmet

nájmu

atento

sa

zavázuje

využívat'

za

účelom

zabezpečenia

a vykonávania činnostĺ zameranej na výchovnovzdelávacĺ proces detĺ predškolského veku (tzv.
nultý ročni'k), žiakov špeciálnej základnej školy a odborného učilišt'a a sčasti pre činnost' socĺálno-

spoločnského zariadenia slúžiaceho pre seniorov.

Čl.

lll.

Výpočet plôch a dohoda o cene nájmu
3.1.

Prenajĺmateľdáva do užĺvania nájomcovi nebytové priestorynachádzajúcesav budovesúp. č. 83,
stojacej na pozemku C-KN parc. č. 372/2 v Obci Rudňany, okres Spišská Nová Ves:
3.1.1.

Suterén:

Kotolňa o výmere 14,59 m2
Sklad palĺva o výmere 36,22 m2

Chodba o výmere 38,30 m2
Spolu o výmere:
3.1.2.

Prízemie:

Učebňa /1/ o výmere 63 m2

Učebňa /2/ o výmere 63 m2

Učebňa /3/ o výmere 63 m2
Zborovňa o výmere 17,7o m2
Riaditeľňa o výmere 20,65 m2

Kabinet o výmere 21,31 m2

WC o výmere 16,06 m2
Chodby o výmere 92,73 m2
Spolu o výmere:
3.1.3.

Prvé ooschodie:

Rovnako situované miestnosti ako na prízemi, t.j. spolu o výmere 357,45 m2

3.2.

Premet nájmu pozostáva z nebytových priestorov o výmere podlahovej plochy
celkom: 804,oi m2.

3.3.

Prenajímaterdáva do uží\ĺania nájomcovi pozemky (predmet nájmu) o výmere
celkom 1.386 m2, z toho
3.3.1.

školskýdvorovýmere749 m2

2

3.3.2.

3.4.

školská záhradaovýmere637m2

Zmluvné stranysa dohodli na cene nájomného za užĺvanie predmetu nájmu takto:
3.4.1.

za nebytové priestory (prevádzkovéô školské): sadzba 7,50€/ m2/rok

spolu : 497,32 m2 x 7,50 €/ m2/ rok = 3.729,90 ďrok
(slovom: tritisĺcsedemstodvadsaťdevät` Eur a devät'desiat eurocentov ročne)

3.4.2.

za sociálne a iné spoločné priestory /cAoďby, sĹ/Íerén/: sadzba 4,20€/ m2/rok

spolu: 306,69 m2 x 4,20 €/ m2/ rok = 1.288,10 €/rok
(slovom: jedentisícdvestoosemdesĺatosem Eur a desat' eurocentov ročne)
3.4.3.

za pozemky-dvorazáhrada:sadzba o,i3€/m2/rok

spolu : 1402 m2 x 0,13 € / m2/ rok = 182,26 €/rok
(slovom: jedenstoosemdesiatdva Eur a dvadsaťšesť eurocentov ročne)
3.5.

Cena nájmu (nájomné) predstavuje sumu 5.200,26€, po zaokrúhlenícelkom 5.200,-€/rok
(slovom: päťtisíc dvesto Eur ročne).

3.6.

Nájomca

sa

zaväzuje

uhrádzať

prenajĺmateľovi

touto

zmluvou

dohodnuté

nájomné

v pravidelných štvrťročných splátkok po 1.300,-€, splatnost' ktorých sa dojednáva lehotou vždy

do 20. dňa prvého mesiaca kalendárneho štvriroka, za ktorý sa nájomné uhrádza, všetko na
bankový účet prenajĺmatel`a uvedený vyššie vjeho označení, ako zmluvnej strany a na základe

tejto Nájomnej zmluvy, ktorá svojĺm obsahom spĺňa všetky zákonom požadované náležitostĺ

daňového dokladu, preto sa nevyžaduje fakturácĺa nájomného zo strany prenajímateľô, ak sa
zmluvné strany pĺsomne nedohodnú inak.
3.7.

Vcene nájmu nie sú zahrnuté úhrady za dodávkyslužieb spojených s nájmom.

3.8.

Splnenie povinnostĺ nájomcu zaplatiť prenajĺmateľovĺ nájomné dohodnuté touto zmluvou sa

považuje za splnenú dňom pripi`sania platenej sumy na bankový účet prenajĺmateľa v jeho banke.

3.9.
3.10.

V predmete nájmu sa nachádzajú osobitné merače odberu elektrickej energie, vodya plynu.
Nájomca sa zavazuje na svoje náklady platit' všetky úhrady za dodávky a odber služĺeb spojených

s nájmom dodávatel'om tých-ktorých dodávok a služieb spojených s nájmom, podľa zmlúv
uzavretých s dodávateľmĺ vo vlastnom mene. Prenaji`mateľ súhlasĺ stým, aby nájomca si vo

vlastnom mene a na svoju zodpovednost' dohodol a uzavrel sjednotlĺvými dodávatel`mi zmluvy

o dádvkach služieb spojených s nájmom (elektrická energia, zemný plyn, voda, teplo, vodné

a stočné, zber a vývoz TKO) ako aj na iné dodávky, ktoré bude potrebovat' k svojej činnosti/ním
zabezpečovanej činnosti.

3.11. Ak bude nájomca meškať s platenĺm ceny nájomného o viac ako dva (2) mesiace, bude sa to
považovať za závažné porušenĺe tejto zmluvy, v dôsledku čoho má prenajímateľ právo ukončiť

tento nájomný vzťah výpoveďou. Pre ten účel bola dohodnutá výpovedná lehota tri (3) mesiace,
ktorá začne platiť prvým dňom kalendráneho mesiaca nasledujúceho po dni doručení písomnej

výpovede druhej zmluvnej strane.
3.12.

Prenaji'mateľsi vyhradzuje právojednostranne upravit'výšku ceny nájomného formou písomného
oznámenia o zvýšeni' nájomného za prenájom predmetu nájmu v prĺpade, Že dôjde k inflácĺi meny
EUR a v závislosti od úrovne inflácie oficiálne zistenej v Slovenskej republike a publikovanej

vštatĺstickom bulletine vydávanom Slovenským štatistickým úradom pod položkou „Súhrnný

ĺndex spotrebitel'ských cien", alebo v ĺnom doklade, ktorý bude nezávisle na vôli zmluvných strán

tento bulletin vslovenskej republike oficiálne nahradený. Prenaji'mateľ toto právo na úpravu

výšky ceny nájomného môže využit' jedenkrát ročne, najskôr však od 1.1. druhého roka trvania

nájmu po roku, v ktorom bola uzavretá nájomná zmluvy a vždy v lehote do troch (3) mesiacov po
zverejnení inflácie, inak jeho právo na zvýšenie ceny nájomného pre obdobie, za ktoré si mohol
uplatnĺt' právo na zvýšenie ceny nájomného, zaniká.

3.13. Zvýšenie nájomného uvedené v predchádzajúcom odseku bude uskutočňované tak, že po tom,
čo bude zverejnená

miera

inflácie za predchádzajúci kalendárny rok,

prenaji'mateľ vystaví

faktúru/daňový doklad na peňažnú sumu pozostávajúcu z hodnoty zvýšenia výšky nájomného,
ktoré má byť nájomcom riadne zaplatené do 20. aprĺla daného kalendárneho roka. Túto čiastku
je nájomca povinný prenaji'mateľovi uhradiť do tridsať (30) dní odo dňa doručenia faktúry. Ďalšia

splatná

úhrada

nájomného

podoručeni' faktúry podľa

predchádzajúcej

vety sa

považuje

za úpravu ceny nájomného, t.j. súčet sumy nájomného dohodnutého v čl.111 bod 3.6. a výšky

sumy vyúčtovanej prenajímateľom ako miera inflácie.
3.14.

Ak doba nájmu začne plynúť, alebo sa ukončí v priebehu kalendárneho roka, výška nájomného

bude znĺžená pomerne podľa počtu dní skutočného nájmu.

ČI. lv.

Doba nájmu a skončenie nájmu
4.1.

Tátozmluva sa uzatvára nadobu

u rčitú

od o1.07.2019do30.06.2029,t.j. na desat'(10) rokov,

s právom opcie na d`alších desať (10) rokov.
4.2.

Nájomsaskončĺ:

a)

uplynutĺm doby, na ktorú bol nájom dojednaný;

b)

dohodou zmluvných strán ku dňu v nej určenému;

c)

zánikom právnickej osoby bez právneho nástupcu;

d)

výpoved'ou zo strany prenajĺmatel'a zdôvodov uvedených v ust. § 9 ods. 2 zákona
č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v zneni' neskorši'ch platných

právnych predpisov, ak nebolo v tejto zmluve dohodnuté niečo iné;

e)

výpoved'ou zo strany nájomcu zdôvodov uvedených v ust. § 9 ods. 3 zákona č.116/1990Zb.
o nájme a podnájme nebytových priestorov v zneni' neskoršĺch platných právnych predpísov,

ak nebolo v tejto zmluve dohodnuté niečo iné;
f)

odstúpením od zmluvy zo strany ktoréhokoľvek účastníka zmluvy vzmysle ust. § 679
0bčianskeho zákonnĺka.

4.3.

Výpovedná doba je trl (3) mesiace a zači'na plynút' od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dni

doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane a neskončĺ skôr než 15. júla aktuálne
plynúceho/končiaceho sa školského roka. V prípade, že doporučenú zásielku zaslanú na adresu
druhej zmluvnej strany Pošta vráti ako nevyžĺadanú vúložnej lehote, považuje sa zadeň
doručenĺa

posledný

deň

lehoty

na

uloženie

listovej

zásielky

na

Pošte.

Uvedené

plati'

pri doručovani' akýchkoľvek listín, dokumentov, oznámenĺ, faktúr a iných povinností a dokladqv

podl'a tejto zmluvy.

4.4.

Po skončení nájmu je nájomca povĺnný bezodkladne odovzdat` prenajĺmatel'ovi celý predmet

nájmu v stave spÔsobilom na bežné užívanie, teda v stave a akom mu bol odovzdaný, prĺčom sa
berie ohl'ad na bežné opotrebonie v dôsledku jeho obvyklého uži'vania.

4.5.

Nájomca je povinný pred odovzdanĺm predmetu nájmu prenaji'mateľovi tento vypratať a vyčistiť

od veci', ktoré na predmet nájmu počas trvania doby nájmu umiestnil nájomca, ev. iný osoba

ktorej vstup na predmet nájmu umožnil nájomca, tzn. že predmet nájmu v čase jeho odovzdanĺa
prenajĺmateľovi bude bez akýchkoľvek vecí a odpadov, ktoré nepatría prenaji'mateľovi a bez
akejkoľvek ekologickej zát'aže, inak nájomca zodpovedá za všetky spôsobené škody a je povinný
ich uhradiť na svoje náklady.

4.6.

Nájomca nesmie na predmet nájmu, ato ani len na jeho časť, zriadiť záložné právo, vecné
bremeno, alebo ho akokoľvek inak zat'ažit'. Takýto pokus alebo samotný právny úkon je od
počiatku neplatný.

4.7.

Nájomca

nie je oprávnený prenechať predmet nájmu alebo jeho čast' do užĺvania tretej osobe

bez predchádzajúceho pĺsomného súhlasu prenajĺmatel`a a ani inému umožnit' akékol'vek aj ked'

by ĺšlo o krátkodobé alebo jednorazové užĺvanie predmetu nájmu alebo jeho časti inému bez
predchádzajúceho pĺsomného súhlasu prenajímateľa.

Čl. v.

Práva a povinnosti zmluvných strán
5.1.

Nájomca je povinný ohlásit' prenaji'matel'ovi každú zmenu svojej adresy a iných údajov, ktoré sa

viažu k údajom nájomcu, uvedených včasti ,,zmluvné strany`` tejto nájomnej zmluvy, bez
zbytočného meškania, najneskôr však do 30 dní, od ich vzniku, inak zodpovedá za všetky škody,

ktoré vznĺknú prenaji'matel'ovi v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti nájomcom.

5.2.

Nájomca

prehlasuje, že bol oboznámený stechnickým stavom

prenajĺmaných nebytových

priestorov a vtomto stave ĺch bez výhrad preberá do uži'vanĺa za účelom dohodnutým vtejto
zmluve. Zmluvné strany o odovzdaní a prevzatĺ predmetu nájmu vyhotovia písomný zápis.
5.3.

Nájomca sa zaväzuje užívať prenajímané prĺestory riadnym a hospodárnym spôsobom, že bude
dodržiavať všeobecne platné právne predpĺsy vzt'ahujúce sa na predmet nájmu a jeho užívanie.
Nájomca je oprávnený užívať prenajaté nebytové priestory iba na účely uvedené v čl. 11. tejto
zmluvy.

5.4.

Nájomca je povinný uhrádzať na svoje náklady všetky výdavky spojené sobvyklou údržbou

predmetu nájmu a drobnými opravami, najmä drobné opravy súvisĺace s užívaním nebytových
priestorov, zariadení a vybavenie, vrátane výmeny jednotlĺvých predmetov, zariadenia alebo
vybavenia predmetu nájmu. Nájomca sa zaväzuje zabezpečĺť čistotu a náležitý poriadok v/na
predmete nájmu a jeho okoli' a zabezpečit' celý predmet nájmu proti vznĺku úrazu napr. v dôsledku
pošmyknutia, pádu a pod., najmä v zimnom obdobi'.

5.5.

Nájomca je povinný oznámĺť prenajĺmatel'ovĺ bez zbytočného odkladu potreby opráv, ktoré má
vykonať prenajímateľ. Pri porušení tejto povinnostĺ nájomca zodpovedá za škody tým spôsobené

a nemá nárok na náhradu škody, ktorá by mu inak prĺnáležala zdôvodu nemožnosti alebo
obmedzenia užĺvania veci

pre jej vady.

Nájomca je povinný znášať obmedzenia vužívanĺ

prenajatého nebytového priestoru v rozsahu nutnom pre vykonanie opráv a údržby bez nároku
na finančnú náhradu.

5.6.

Nájomca je povĺnný umožnit' vstup do predmetu nájmu oprávneným osobám za účelom opráv
aodstraňovania

porúch

na

podzemných

a

nadzemných

vedeniach,

resp.

zariadeniach

umiestnených v/na predmete nájmu.
5.7.

Nájomca je povinný ĺhned' pi'somne oznámit' prenajímatel'ovi každú udalost' -nehodu, žĺvelnú
pohromu a d'alšie udalosti, ktoré nasvedčujú tomu že hrozí vznĺk škody na majetku prenajĺmateľa.

5.8.

Nájomca nemá voči prenajímateľovi nárok na náhradu škody vznĺknutej na jeho zariadení

požiarom, krádežou alebo žĺvelnou udalosťou. Ak zčinnosti nájomcu dôjde kekologickému
zaťaženiu, zodpovednost' prĺp. sankcie uložené príslušnými orgánmi znáša nájomca a je povinný

ich uhraďt' na svoje nákldy.
5.9.

Nájomca je povĺnný umožnit' povereným kontrolným a revĺznym zamestnancom prenajímateľa

vstup do prenajatých nebytových priestorov za účelom overenĺa ich technického stavu a spôsobu
ich uži'vania. Nájomca sa súčasne zavazuje, že v čase minĺmálne trĺ (3) mesjace pred ukončením

platnosti a účinnosti tejto zmluvy umožnĺ vstup do prenajatých nebytových priestorov zástupcom
prenajĺmatel'a azáujemcom oodkúpenie resp. oiné využitiepredmetu nájmu. Súčasne sa
nájomca v tomto obdobĺ zaväzuje prenaji'matel'ovi umožnit' umiestnenĺe oznamu na prenajatých

nebytových priestoroch, prostrednĺctvom ktorého bude prenaji'matel' ponúkat' treti'm osobám
predmet nájmu na odpredaj resp. na iné využitie (napr. nájom).

5.10. Akékoľvek stavebné úpravy predmetu nájmu môže nájomca vykonať až po predchádzajúcom
pĺsomnom

súhlase

prenajímateľa

a

na

základe
5

platného

stavebného

povolenĺa,

alebo

akéhokoľvek iného oprávnenia

potrebného na

ich vykonanie. V pri'pade, že nepovolenou

stavebnou činnosťou alebo inou nepovolenou čĺnnost`ou vykonávanou na predmete nájmu zo
strany nájomcu vzniknú prenajímatel'ovi akékoľvek záväzky (napr. sankcie a pod.), nájomca sa

zaväzuje tĺeto záväzky uhradiť na svoje náklady v plnom rozsahu.
5.11.

Nájomca je povinný dodržiavat' všetky povinnostĺ vyplývajúce z príslušných platných právnych

predpisov upravujúcĺch ochranu pred požiarmi, predovšetkým povinnosti vyplývajúce zo zákona
č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znenĺ neskorši'ch predpisov a zákona č.124/2006 Z.z.
o bezpečnosti a ochrane zdravĺa pri prácĺ v znenĺ neskorších predpisov, ako aj ostatné povinnostĺ,

ktoré mu v súvislosti s uži'vani'm nehnuteľnosti vyplývajú z platných právnych predpisov, zákona č.

223/200i Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnenĺ niektorých zákonov v znení neskoršĺch predpĺsov
a zákona č.17/1992 Zb. o životnom prostredĺ v zneni' neskorších predpisov. V prĺpade neplnenia
povinnostĺ v zmysle uvedeného zodpovedá nájomca prenajímateľovi za všetky škody, ktoré
prenajĺmateľovi dôsledkom porušenia/neplnenia povinnosti nájomcom vznĺkli, aj za sankcie,

ktoré boli prenajĺmateľoví v dôsledku toho uložené.

5.12. Nájomca sa zavazuje, že na vlastné náklady avzákonom alebo iným právnym predpisom
stanovených lehotách zabezpeči' vykonanie všetkých kontrol a revízĺi' -pravĺdelné revi'zie všetkých

elektrických a plynových zariadenĺ, bleskozvodov, umiestnených v predmete nájmu a súvisiacich

s prenajatými nehnuteľnost'ami. Nájomca sa zaväzuje, že o tom prenajímatel'ovi predloži' kópie
dokladov -revíznych správ alebo posudkov, do 3 dnĺ od ich obdržanía. V prípade vznĺku škôd
súvisĺacich s porušenĺm

tejto zmluvnej

povinnosti

nájomca

zodpovedá

za škody vzniknuté

v dôsledku nesplnenĺa si tejto zmluvnej povinnosti a taktiež aj za prĺpadné iné sankcie s tým
súvĺsiace.

5.13.

Prenajĺmatel' oboznámil nájomcu, že dňa 01.01.2019 uzatvoril

poistnú zmluvu č. 6573126839

s poisťovateľom Kooperatíva, a.s., na základe ktorej má poistené nehnuteľnosti v ktorých sa
nachádza

predmet

nájmu,

pre

prípad

poškodenia

alebo

zničenĺa

požiarom,

živelnou

udalost'ou, vandalĺzmom.

ČI. VI.

Osobitné a záverečné ustanovenia
6.1.

Práva

a

povinnosti

zmluvných

strán

touto

zmluvou

výslovne

neupravené,

sa

spravujú

ustanoveniami Občianskeho zákonnĺka č. 40/1964 Zb. v znenĺ neskoršĺch platných právnych

predpisov a zákona č.116/1990 Z. z. o nájme a podnájme nebytových priestorov vzneni'
neskoršĺch platných právnych predpisov.

6.2.

Ak sa na obsah tejto zmluvy podl'a právneho poriadku Slovenskej republĺky vzt'ahujú ustanovenia

právneho predpisu, ktorým je upravený režim o ochrane osobných údajov, zástupcovĺa konajúci
menom zmluvných strán podpi'saním tejto zmluvy vyjadrujú súhlas so spracovani'm osobných
údajov (zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov).
6.3.

Zmluvné strany sa dohodli, že ak táto zmluva neustanovuje inak, všetky nároky vyplývajúce z tejto

zmluvy musia byť voči druhej zmluvnej strane uplatnené pi`somne, a to doporučeným listom alebo

odovzdané osobne a vždy oprotĺ podpisu.
6.4.

Zmluvné strany sa dohodlĺ, že ich vzájomná korešpondencia sa bude zasielať na adresy uvedené
v záhlavĺ zmluvy, pokiaľzo zmluvy nevyplýva ĺnak. Až do okamĺhu doručenia oznámenia o zmene

kontaktnej adresy sa považuje za adresu určenú na doručovanje adresa uvedená v záhlavi' zmluvy.
V pri'pade nesplnenia oznamovacej povinnosti zmeny adresy na doručovanie, znáša následky

s tým spojené osoba, ktorá sĺ nesplnila svoju oznamovaciu povinnost'.

6.5.

Výpoved' aodstúpenie od zmluvy musĺa mat' pĺsomnú formu a musia byt' doručené druhej

zmluvnej strane. Výpoveď a odstúpenie od zmluvy sa doručuje osobne alebo doporučene do
vlastných rúk. Za účinné doručenie výpovede alebo odstúpenĺa od zmluvy sa považuje äj
odmietnutie ich prevzatia zmluvnou stranou, ktorej je pĺsomnost'/lĺstová zásielka určená, pričom

zásielka sa bude považovať za doručenú momentom odmietnutia prevzatia. Rovnako sa bude
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doručenie

považovať

za

účinné

aj

vprĺpade,

ak adresát

zásielku

neprevezme

zdôvodu

neaktuálnosti adresy alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, pričom účinky doručenia výpovede

alebo odstúpenia od zmluvy nastanú vdanom pri'pade posledným dňom lehoty na uloženie
listovej

zásielky

na

Pošte,

i keď sa

adresát oobsahu

zásielky nedozvedel.

Uvedené platí

pri doručovani' akýchkoľvek listi'n, dokumentov, oznámenĺ, faktúr a iných povinnostĺ a dokladov

podl'a tejto zmluvy, pokiaľ to nie je v rozpore so všeobecne záváznými právnymi predpĺsmi alebo
pokiaľv tejto Zmluve nie je uvedené inak.

6.6.

Táto zmluva je platná dňom jej podpísania zmluvnými stranami, pričom na strane prenaji'matel'a

sa

pre

platnosť a právnu

záväznost' zmluvy okrem jej

podpísania

štatutárnym

zástupom

prenajĺmatel'a (farský administrátor/farár) vyžaduje ešte aj jej schválenie a podpĺsanĺe spišským

biskupom, inak je od počiatku neplatná a prenajírnateľa v ničom nezavazuje. To isté platĺ pre

všetky zmeny a doplnenia tejto zmluvy.

6.7.

Uži'vanĺe nehnutel'nosti' tvoriacich predmetu nájmu nájomcom schválilo Obecné zastupitel'stvo

Obce Rudňany dňa _
_ . _ _ .2019 Uzneseni'm č. __ /__
91 /2019. Výpis uznesenia tvorĺ prílohu tejto
24.06
nájomnej zmluvy.

6.8.

Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa ustanovenĺ zákona č. 211/2000 Z. z. o

slobodnom pn`stupe k informáciám a o zmene a doplnení nĺektorých zákonov. Právna povinnosť

zverejniť túto zmluvu je na strane nájomcu. Účinnost` tejto zmluvy nastane dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenĺa podl'a § 47a ods. 10bčĺanskeho zákonnĺka. Obec Rudňany pre potreby
konania o návrhu na zápis nájomnej zmluvy na list vlastníctva prenaji'matel`a, vydá pi'somné

potvrdenie o zverejneni' tejto zmluvy, ktoré bude tvoriť prĺlohu písomného návrhu na začatĺe
katastrálneho konania (onávrhu na zápis právnej skutočnosti do katastra nehnutel'nostĺ
záznamom).

6.9.

Ak sa preukáže, že niektoré z ustanoveni' zmluvy (alebo jeho čast') je neplatné a/alebo neúčinné,
takáto neplatnosť a/alebo neúčinnost' nemá za následok neplatnost' a/alebo neúčinnosť d'alši'ch

ustanovenĺ zmluvy, alebo samotnej zmluvy. V takomto prípade sa obe zmluvné strany zaväzujú

bez zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie tieho časť) novým tak, aby bol zachovaný
účel sledovaný uzavretĺm zmluvy a dotknutým ustanoveni'm. Členenĺe zmluvy a jej tjtulky níe sú

pre výklad zmluvy podstatné.
6.10.

Účastnícĺ zmluvy sa dohodli, že katastrálnemu odboru prísl. okresného Úradu, bez zbytočného
odkladu a najneskôr v lehote do trĺdsať (30) dní od podpĺsu tejto zmluvy, prenajĺmateľpodá návrh

na zápis právnej skutočnosti záznamom na podklade tejto zmluvy na všetky listy vlastníctva, na
ktorých sú zapi'sané prenaji'mané nehnutel`nosti. Tzn., že na prĺsl. listoch vlastni'ctva, v ich časti ,,8

- vlastnĺci a iné oprávnené osoby", bude zapi'saný nájomca a nájomný vzťah založený touto
zmluvou. Účastnĺci zmluvy sa zaväzujú rovnako tak urobiť a neodkladne po tom, čo uzatvoria

pĺsomný dodatok tejto zmluvy, ktorým bude predĺžená

platnost' zmluvy a nájomca

bude

pokračovat' v nájomnom vzt'ahu.
6.11. V mene zmluvných strán konajúce osoby zhodne vyhlasujú, že majú právnu spôsobilost' na právne
úkony, pred podpisom si túto zmluvu prečĺtali a jej celému obsahu a vo všetkom porozumeli, že
túto zmluvu uzavierajú slobodne, vážne, určite a zrozumĺtel'ne vsúlade s platnými právnyrr`i

predpismi, beztiesne a nevýhodnostĺ zmluvných podmienok, že neplnHi nĺč okrem toho čo je
v tejto zmluve uvedené a preto na znak súhlasu s iej obsahom túto podpisujú.
6.12. Táto zmluva má osem (8) strán textu, je vyhotovená v troch (3) rovnopĺsoch v plôtnosti orĺginálu,

z ktorých jeden (1) rovnopĺs je určený pre prenajĺmatel'a, jeden (1) pre nájomcu a jeden (1) pre
Okresný úrad Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, k zápĺsu právnej skutočnosti na list vlastníctva
č. 407 katastrálneho územia Rudňany v zmysle čl. Vll. bod 6.10. Zmluvy.
6.13.

Pri'lohy: podľa textu zmluvy

- Výpis lĺstu vlastnĺctva č. 407 katastrálneho územia Rudňany

-Sni'mka za katastrálnej mapy

- Špecifikácia predmetu nájmu v grafickom zobrazenĺ
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- Výpis z Uznesenia č. .„ Obecného zastupiteľstva Obce Rudňany, konaného dňa 24.06.2019
..,

25.06.2019

V Rudňanoch, dňa

.....

Za prenaj.ĺmateľa:

Za nájomcu:

Rímskokatolícka cĺrkev,

Obec Rudňany

farnosť Rudňany

Mgr. Matúš Perignáth

Bc. Rastislav Neuvirth

farskýadministrátor

starosta

Za Rĺmskokatoli'cku cirkev
Biskupstvo Spĺšské Podhradie:

Schvaľovacia doložka: .....

V Spišskom Podhradi', dňa ......

Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD.
spišský diecézny biskup

