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StranaI;;;: Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

Mesto Prešov 

UZNESENIE 

zo XLVI. riadneho zasadnutia 

Mestského zastupitel'stva v Prešove 

dňa: 20.2.2014 	 číslo: 500/2014 

k návrhu na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa 

Mestské zastupitel'stvo v Prešove 

schval'uje 

1. 	Dlhodobý prenájom nehnuteľností ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
využitia výlučne na športovú činnost', deklarujúc ochotu mesta Prešov podporiť 

mládežnícky futbal v meste Prešov, a lo pozemkov: 
. parc. Č. KNC 2858/] o výmere 6 750 m2

, ostatná plocha, 
- parc. Č. KNC 2858/2 o výmere 69 m", zastavaná plocha a nádvorie, 

parc. Č. KNC 2858/3 o výmere 5 129 m", ostatná plocha, 

- čast' parc. Č. KNC 2898/2 o výmere cca 5 028 m2

, zastavaná plocha a nádvorie, 

čast' parc. č. KNC 9604/26 o výmere cca 280 m2

, 71lstavaná plocha a nádvorie, 

- časť parc. Č. KNC 9604/27 o výmere cca 64 m2

, zastavaná plocha a nádvorie, 

parc. č. KNC 9604/29 o výmere 230 m2

, zastavaná plocha a nádvorie, 

- čast' parc. č. KNC 9604il o výmere cca 180 m2

, zastavaná plocha a nádvorie, 

o celkovej výmere cca 17 730 ml, k. ú. Prešov, L V č. 6492, lokalita Ul. Capajevova, 

na dobu IO rokov pre l. FC TATRAN, a. S., Čapajevova 47, 080 Ol Prešov, 

IČO: 36503975 

- za cenu 1,00 € ročne a s d'alšímí podmienkami stanovenými v návrhu Zmluvy 


o nájme, ktorý je v prílohe tohto uznesenia. 

F- i\lsU/SP-Ol!27.! 
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2. 	Prenájom nehnutel'nosti a hnuteľných veci vareáli "EKOPARK - HOLÁ HORA", 
Botanická ll, 080 Ol Prešov, ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu záujmu 
mesta Prešov na zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti v areáli a využití na 
rekreačné a športové účely pre obyvatel'ov mesta Prešov, a to nehnutel'nosti: 
- stavba Ekoncentnnn so súp. Č. 4210, stojaca na pozemku parc. č. KNC 7356 a pozemky: 

parc. č. KNC 7355/1, ovocný sad o výmere 8154 m', 

- parc. č. KNC 7355/2, záhrada o výmere 1 246 m', 

- parc. Č. KNC 7356, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 103 m', 

- parc. Č. KNC 7373, ovocný sad o výmere 2 677 m', 


parc. č. KNC 7374, ostatná plocha o výmere 139 m', 

parc. č. KNC 738312, ovocný sad o výmere 4947 m', 

parc. č. KNC 7384/1, trvalý trávnatý porast o výmere l 611 m', 


- parc. Č. KNC 9813/2, vodná plocha o výmere 162 m', 

- parc. Č. KNE 2678/2, záhrada o výmere 150 m', 

- parc. Č. KNE 26781102, záhrada o výmere 11 m', 


o celkovej výmere 20 200 m', všetko v k. ú. Prešov, L V Č. 6492, 

a prislúchajúcich hnuteľných vecí, 

na dobu neurčitú pre Technické služby mesta Prešov, a. s., Bajkalská 33,08001 Prešov, 

[ČO: 0031718914 

- za podmienok stanovených v návrhu zmluvy o nájme, ktorý tvorí prílohu tohto 


uznesenia. 

JUDr. Pavel H A G Y A R l 

2 Z 02. 2014 primátor mesta 

Dostanú: Overovatelia: .~ 

podľa rozdeľovníka PhDr. Ivan Benko r;'N~ .'\ ;:~ v II 
Ing. Igor Andrejčák /~h' .! fo/l ~_! 

~ i Á '_ 
Mgr. Peter Krajl'íák I /it \;v 10('tt 
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NÁVRH 	 Vydanie:gJ! Z M L U V Y o nájme Č. XX/2014 
Stranauzatvorenej v zmysle ust. § 663 a nasl. zákona Č. 40/1964 Zb. 

Meslo Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
Prešov 	 Výtlačok: 

Zmluvné strany 
1.1 	Prenajímatel': Mesto Prešov 

zastúpené JUDr. Pavlom Hagyarim, primátorom mesta 
Hlavná 73,08001 Prešov 
IČO: 327 646, 
DiČ: SK 2021225679 
Bankové spojenie: ČSOB. a.s.. pobočka Prešov 
č.ú.· 4008549274/7500 VS: 
(ďalej len prenajímatel) 

a 

1.2 Nájomca: 1. FC TATRAN, a.s., Čapajevova 47. 080 01 Prešov 
zastúpená Miroslavom Remetom, predsedom predstavenstva 
spoločnosti 


IČO 36 503 975 

(ďalej len nájomca) 


uzavreli v súlade s ustanovením § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom 
zneni Illlo nájomnú zmluvu. 

L 
Preambula 

Mesto Prešov deklaruje ochotu podporiť mládežnícky futbal v meste Prešov. 
Podpora mesta Prešov bude uskutočnená viacerými spôsobmi v súlade 
s uznesením Mestského zastupítel'stva v Prešove č. 440/2013 zo dňa 23.9.2013 
priamou finančnou podporou ako aj prenájmom nehnuteľností za podmienok 
stanovených touto zmluvou, čo v roku 2014 predstavuje podporu 113472 i. 

II. 

Predmet zmluvy 


2.1 Prenajímatel' je vlastníkom nehnutelnosti parc. Č. KNC 2858/1, ostatná plocha 
2	 2o výmere 6750 m • KNC 2858/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 69 m , 

KNC 2858/3. ostatná plocha o výmere 5 129 mL. KNC 2898/2, zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 5 989 mZ, KNC 9604/26. zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 668 mZ, KNC 9604/27. zastavaná piocila a nádvorie o výmere 99 mZ, KNC 
9604/29. zastavaná plocha a nádvorie o výmere 230 m2

, KNC 9604/1, zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 6461 m", k, ú. Prešov, ktoré sú vedené na LV č, 6492. 

2 Predmetom tejto zmluvy Je prenájom nasledovf'ýcll nehnuteľností' 


parc. č KNC 2858/1, ostatná plocha o výmere 6750 m2
, 


parc. {; KNC 2858/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 69 m2
, 


- parc Č. KNC 2858/3, ostatná plocha o výmere 5129 IT1
2

, 


- ča parc. č KNC 2898/2. zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5028 Ir2
. 


st parc. Č. 9604/26. zastavaná plocha a nádvorie o výmere 280 Illc. 

čast parc Č. KNC 9604/27. zastavaná plocha a l1advorie o výmere 64 '11'. 

parc Č KNC 9604/29. Z3stavaná piochCl a Iládvorie o vý!lle,e 230 m'. 
(;ast parc Č KNC 9604/1 zastavaná plocha a ;1áclvo'ie o v':Ílrere 180 mC 

do uŽlva'lia l1ájo'l1cOV' idalej len predmet mij'llu) 

,~ ! 
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2.3 Prenajímatel' prenecháva nájomcovi predmet nájmu v stave mu dobre 	 známom 
a nájomca ho v tomto stave bez výhrad prijíma. 

2.4 	 Dlhodobý nájom nehnute/"nosti špecifikovaných v bode 22 tejto zmluvy bol 
schválený Mestským zastupitel'stvom v Prešove uznesením Č.. ./2014 zo« ...... 

dňa « .............. ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu využitia pozemkov 
na športovú činnosť. 

III. 
Doba nájmu 

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú 10 rokov. a to odo dňa jej účinnosti. 

IV. 
Nájomné a spôsob jeho platenia 

4.1 	 Cena nájmu je schválená MsZ v Prešove uznesením Č . . .12014 zo dňa« ...... 

... za cenu 1,00 € ročne s týmito podmienkami: 

a) nájomca počas doby nájmu dodrží funkčné využitie plôch ako súčasti športového 


areálu v súlade s územným plánom mesta Prešov, 

tJ) 	 nájomca na pozemkoch parc. Č. KNC 9604/26, KNC 9604127 a KNC 9604/29 v k. Ú. 

Prešov zachová a bude udržiavať uličné stromoradie a umožní prenajímate"ovi a ním 
poverenej organizácii realizáciu projektu "Prešov - revitalizácia a obnova zelene, SO 
01- Obnova ale!je Čapajevova ulica", 

c) 	 nájomca sa zaväzuje umožniť prenajímateľovi výstavbu cyklistickej cestičky v trase 
bývalého mlynského náhonu na východnom okraji pozemku parc. Č. KNC 285813 
v k. Ú. Prešov v súlade s územným plánom mesta Prešov a zaväzuje sa na základe 
výzvy prenajímatera preložit' oplotenie na vlastné náklady. 

4.2 Nájomné sa nájomca zaväzuje 	uhrádzať vždy do 15-tého dňa bežného roka na účet 
prenajímatefa. 

4.3 Alikvotnú čiastku nájomného za rok 2014 uhradí nájomca do 15-tich dní od účinnosti 
tejto zmluvy na účet prenajímateľa. 

V. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

5.1 	Práva a povinnosti prenajímatela: 

a) právo odstúpil' od zmluvy v prípade, že nájomca užíva predmet nájmu v rozpore 
s podmienkami tejto zmluvy, 

tJ) právo počas doby nájmu s~ontrolovat nájomcu podl'a vlastného uvážel'ía, ako sa 
stara o predmet nájmu a vakom stave sa nachádza a či nájomca neporušuje 
usta:lOvellla tejto zmluvy, KU kontrole predmetu nájmu je prenajil'la:el' vždy povi lilly 
prizva! najomcu, 

c) pOVIllIlost zdrža! sa konallia. ktoré by mohlo zllla'iť, ohrOZiť alebo sťaž.i! nadile 
uživanie predll'8tl! nájmu nájOmcom na lJčely podl'a tej'o zmlJvy . 

.,,: ' 
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d) povinnosť upraviť predmet nájmu v prípade realizácie stavby uvedenej v článku IV. 

bod 4.1 písm. cl. 

5.2 Práva a povinnosti nájomcu: 

a) právo a povinnosť užívať predmet nájmu riadne a len v súlade s podmienkami 
tejto zmluvy, 

b) povinnosť starať sa o predmet nájmu, L j. chrániť ho pred jeho poškodením alebo 
zničením, 

ej 	 povinnosť investovať do úpravy pozemkov parc. Č. KNC 2898/2, KNC 9604/26, 
KNC 9604/27, KNC 9604/2, KNC 960411, aby spíňali podmienky funkčnosti 
parkovacich plôch, a to najneskôr do troch rokov od účinnosti tejto zmluvy, 

d) povinnosť oznamovať prenajímateľovi písomne všetky zmeny a skutočnosti, ktoré 
majú alebo móžu mať vplyv na zmluvný vzťah založený touto zmluvou, 

e) povinnosť nevykonával' stavebné úpravy na predmete nájmu bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímatel'a. 

5.3 Ostatné vyhlásenia: 

aj nájomca berie na vedomie, bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
prenajimatel'a nesnlie prenechať predmet nájmu na užívanie tretej osobe, 

tJ) náJome", si je vedomý. že predmet nájmu nemôže byť predmetom záložnéllo 
práva, 

c) 	zmeny a stavebné llpravy na predmete nájmu je nájomca oprávnený vykonal len s 
písomným súhlasom prenajímatel'a podl'a predloženej projektovej dokumentácie 
a v súlade s platnými právnymi predpismí. V prlpade, že nepovolenou stavebnou 
činnosťou alebo inou nepovolenou činnosťou vykonanou nájomcom na predmete 
nájmu vzniknú prenajímatel'ovi ako vlastníkoví pozemku akékolvek záväzky 
(sankcie a pod.), nájomca sa zaväzuje tieto záväzky vyrovnať v plnom rozsahu. 

d) 	nájomca je povinný starať sa o to, aby na predmete nájmu nevznikla škoda a aby 
nedošlo k ohrozeniu majetku prenajimatel'a. Nájomca zodpovedá v plnom rozsahu 
za protipožiarnu ocf]ranu v objektoch a priestoroch predmetu nájmu a zaväzuje sa 
plniť si povinnosti v zmysle zákona Č. 314/2001 z. o požiarnej ochrane. 
vykonávať všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku požiaru, resp. inej 
havárie a zabezpečovať dodržiavanie všetkých platných bezpečnostných 
a ostatnýcrl právnych predpisov, 

e) :láJomca sa zaväZUje predmet nájmu udržiavať v poriadku a čistote v zmysle 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov Č. 6/2010 o čistote :nosta 
a verejnom poriadku 

VI. 

Zánik zmluvy 

G 1 Zmluva zaniká 

a I l:plvllutin' leho:y, na ,locll 'láJOIll dojedna:lý 

,,, 



1000 NÁVRH Vydanie: 
Z M L U V Y o nájme č, XX/2014~ 	 Stranauzatvorenej v zmysle ust. § 663 a nasl. zákona č, 40/1964 Zb, 

4/4Mesto Občiansky zákonnik v znení neskorších predpisov 
Prešov Výtlačok 

b) dohodou zmluvných strán ešte pred uplynutím lehoty, na ktorú bol nájom 
dojednaný, 

c) výpoveďou bez udania dôvodu, výpovedná lehota je 3 - mesačná a začne plynúť 
od plVého dňa v mesiaci nasledujúceho po doručení výpovede, 

d) 	 odstúpením od zmluvy zo strany prenajímatel'a v, prípadoch stanovených v bode 
5,1 písm. a) tejto zmluvy, ak nájomca aj napriek predchádzajúcej pisomnej výzve 
neodstráni protiprávny stav v lehote určenej prenajímatel'om, pričom odstúpenie od 
zmluvy je účinné 1, dňom mesiaca nasledujúceho po doručení pisomného 
odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane, 

6,2 Ak dôjde k zrušeniu tejto zmluvy z niektorého dôvodu uvedeného v bode 6,1 tejto 
zmluvy, je nájomca povinný dňom, ktorým táto zmluva zaniká, vypratať predmet nájmu 
a odovzdať ho prenajímatel'ovi v stave zodpovedajúcom jeho prímeranému 
opotrebeniu, ak sa s prenajímateľom nedohodne inak, 

VII. 

Záverečné ustanovenia 


7,1 Táto zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán, 

7,2 	 Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou a nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia, 

73 	Táto zmluva ruší a v plnom rozsahu nahrádza Zmluvu o nájme nehnutel'nosti 
č, 13/2008, uzavretú medzi zmluvnými stranami dňa 20,5,2008, 

7.4 TLlto zmluvu možno menil' a dopíňať len na základe pisomných dodatkov schválených 
a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, 

7,5 	 Pokial' nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, zmluvné strany sa riadia ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka, a taktiež všeobecne záväznými právnymi predpismi 
Slovenskej republiky, 

7,6 Táto zmluva je vypracovaná v šiestich rovnopisoch, z ktorých 3 rovnopisy obdrží 
prenajímatel' a 3 rovnopisy nájomca 

7,7 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym 
účinkom z nej vyplývajúcich, Zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumitel'né a určité 
a na znak súhlasu s jej obsahom ju nie v tiesní ani za nápadne nevýhodných 
podmienok schválili a podpísali. 

V Prešove drla . 	 V Prešove diía . 

~!Y:(lteJ 	 nájO!l~C(iP' 
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Výtlačok: 
.._ ........_---- -- - ._........- .._ ........_-_ ........._-- .-


Zmluvné strany 

Prenajímateľ: 	 Mesto Prešov 

Hlavná 73 

080 Ol Prešov 

IČO: 327 642 

Bankové spojenie: ČSOB, a. s. 


Číslo účtu: 4008549274/7500 
Zas!.: JUDr. Pavlom Hagyarim, primátorom mesta 

Nájomca 	 TecJmické služby mesta Prešov, a. s. 

Bajkalská 33 

080 O1 Prešov 

IČO: 0031718914 

Bankové spojenie: UniCreditBank 


Č.Ú.: 1089828000/1111 
Zast. predsedom Predstavenstva MUDr. Petrom Kleinom a členom 
Predstavenstva PhDr. Mikulášom Komanickýln. 

Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu o nájme nehnuteľností a hnuteľného majetku 
s nasledovným textom: 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

1.1,1, 	 Prenajímateľ je výlučným vlastnikom predmetu nájmu: Ekopark Holá hora, 
Botanická ul. ll, 080 Ol Prešov, pozostávajúceho zo súboru hnuteľného 

a nehnutel'ného majetku. 
1.1.2. Nehnutel'ný majetok tvoria: 

a) nehnuteľnosti v k. ú, Prešov, zapisané na LV Č. 6492. vedenom na Katastrálnom úrade 
v Prešove, Správa katastra Prešov; 

p, Č. Pozem'!>k.L.v-::-:~~:_:_:_---~--::-:---:__~:_:__;--------_

-I.-"~ pa~ č, KN-C 7355!l, omcn)' sad o výmere 8154 m2• 


2. 	 parc. č. KN-C 7355/2. záhrada o výmere 1246 m 2, 
23, 	 parc. č. KN-C 7356, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1103 m , 

4. 	 parc. č. KN-C 7373, ovocný sad o výmere 2677 m2
, 

5. 	 parc, č. KN-C 7374, ostatná plocha o výmere 139 m2
, 

6. 	 parc. č, KN-C 7383/2, ovocný sad o \'ýmerc 4947 m2
, 

7. 	 parc, č, KN-C 7384/1, trv;}l) trávnu l)' porast o v)'mcre 1611 ml. 
8. 	 parc, č. KN-C 9813/2, vodnú plocha o výmere 162 n{ 
9. parc, č. KN-E 2678/2, záhrada II v)'ll1crc 150 m\ 


IO, parc. č, Ki'<-E 26781102. záhrada II \'~'I1lere 11m2 


L~.SJa\'ba.~_~..~_..__,~ 
I. 	 stavba Ekoncenlrum, súpisné Číslll'+210, siiuovaná n3 parc. č, K1"-C 7356, 


(budova El' in\', Č. 1/80 I) 


F-ilhUSP_;ll'l~ 	I 
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b) stavby bez súpisného čísla: 

P. č. Inv. číslo Názov predmetu Obst. cena 

l. 2/817 Prístrešok pre hipoterapiu 3.038,00 
2. 2/818 Garáž EP 20.423,30 
3. 2/816 Detské ihrisko 41.395,74 

SPOLU: 64.857,04 € 

1.1.3. Hnutel'ný majetok tvoria: 

a) zvláštne učebné pomôcky vedené v operatívnej evidencii: 

P. č. Inv. číslo Názov predmetu P. ks Jed. cena Cena celkom 
_...__.~.-

l. 45 Kábel USB I 19,35 19,35 
",;.. 47 Reproduktory I 9,60 9,60 
3. 50 Počítač PC I 693,69 693,69 
4. 51 Monitor Acer 19 LCD I 268,61 268,61 

Spolu: 991,25€ 

bl učebné pomôcky  vedené v operatívnej evidencii: 

P. č. [nv. číslo Názov predmetu P.ks Jedn. cena Spolu 
l. 56-61 PC IBM Infovek 6 zapožičané 

c) drobný hmotný majetok vedený' v operatívnej evidencii. 

1.2. 	 Prenajímatel' dáva nehnuteľnosti ahnutel'né veci špecifikované v bode 1.1.2. a 1.1.3. 
tohto článku do užívania nájomcovi a nájomca ich preberá do užívania. 

1.3. 	 Súbor hnutel'ných vecí a nehnulel"noslí bude uvedený v preberacom protokole, ktor)' 
bude vyhotovený do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

Článok II. 

Účel a doba nájmu 


2.1. 	 Nájomca preberá predmet zmluvy do nájmu za účelom jeho využitia ako objektu 
zvláštneho zreteľa, za účelom doteraišieho zachovania a rozvinutia jeho-	 . 
športového, rekreačného II \')'chovno-vzdelávacicho charakteru, y rozsahu optimálne 
zohľadľí.ujúcom potreby obyvateľov mesta Prešov. 

2.2. 	 Táto zmlma nadobúda platnost" dúol11 podpisu obomi zrnlm'Il)"l11i :itranal11i a účinnosť 
dňom lmsledujúcim po dni jej zverejnenia. 

F ~\.,1sU SP·C: '1~'1 
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...__ .. _---_ .........._--_.. 	 . ..__ .......... _--

Článok III. 
Nájomné 

3.1. 	 Nájomné bolo stanovené dohodou ako nájomné hodné osobitného zreteľa vo verejnom 
záujme vo výške 1,00 € ročne, splatné vždy k 30.6. bežného kalendárneho roka. 

3.2. 	 Nájomca sa zaväzuje platiť nájomné v dohodnutej výške na vyššie uvedený účet 


prenajímatel'a. 


Článok IV. 

Povinnosti zmluvných strán 


4,\, 	 Nájomca je oboznámený so stavom predmetu nájmu a v takomto stave ho preberá do 
nájmu, 

4.2. 	 Nájomca sa zaväzuje: 
a) financovať a organizovať prevádzku prenajatých priestorov v zmysle čL rr bodu 

2, l" vykonávať bežnú údržbu a opravy, s možnosťou započítania s nájomným 
podľa bodu 4.7.\. maximálne do výšky 30,000 € (slovom tridsaťtisíc eur). 

b) Vytvoriť a viesť účtovnú evidenciu prevádzkových nákladov v analytickom členenÍ, 
Účelne vynaložené prostriedky preukázal' prenajímatel'ovi v zmysle ustanovenia 
bodu 4.2. písmeno a) tohto článku, formou finančného prehľadu vytvoreného z 
analytickej evidencie k 31.12, bežného kalendárneho roka. 

c) 	 investovať do predmetu nájmu finančné prostriedky vo výške aspoň 30.000 € 
(slovom tridsaťtisíc eur) ročne, s možnosťou ich započítania s nájomným podľa 
bodu 4,7,2. 

d) 	 preukázať prenajímateľovi použitie finančných prostriedkov v zmysle ustanovenia 
bodu 4,2, písm, cl tohto článku nasledovným sp,ôsobom: 
Pred začatím prác nájomca písomne požiada prenajímateľa o súhlas s vykonaním 
investícií v bode 4,2, písm, cl tohto článku, Nájomca začnc uvedené práce 
realizovať až po udelení súhlasu prenajímatel'a a uskutočnení obhliadky predmetu 
nájmu; prenajímateľ si vyhradzuje právo odoprieť súhlas, v takomto prípade sa 
práce nezrealizujú, Po ukončení prác nájomca predloží súpis vykonaných prác spolu 
s účtovnými dokladmi preukazujúcimi účelné vynaložené finančné prostriedky, 
Prenajímatel' zabezpečí kontrolu prác najneskôr 7 dní odo dňa doručenia podkladov 
od nájomcu a následne vypracuje zápisnicu o splnení povinnosti nájomcu. 

e) 	 vynaloženie finančných prostriedkov v zmysle ustanovenia bodu 4.2. písmeno c) 
tohto článku preukázať prenajímateľovi vždy najneskôr do 31. decembra bežného 
kalendárneho roka. 

4,3, 	 Prenajímatel' je oprávnený požadovať prístup k predmetu nájmu za účelom kontroly, 

4,4, 	 Nájomca je oprávnen}' dať predmet nájmu do podnájmu tretej osobe, ak ide o jeho 
využívanie v súlade s ČI II bod 2, I, na účel športový. vi'chovno-vzdelávací a na in)' 
účel špecifikovaný' prcnajimateľom, pričom sa predpokladá aj možnosť jeho 
komerčného využitia, Súhlas prcnajímatera k prenechaniu predmetu nájmu do 
podnájmu tretej osobe podľa prvej vety sa považuje za udelen)' podpísaním tejto 
zmluv)' okrem komerčného podnájmu, \' tomto prípade jc potrebl1)' písomn)' súhlas 
prenajimatd'a, Nájomné z kOll1crčné:lO podnájmu nájomca použije na linancovanie 
a organizo\'anie pre\ádzkl l' zmysle čl. lV, bod 4,2, 

F ... i\lst" 	 sp·r) I 12'] 
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4.5. 	 Nájomca je povirmý vytvoriť podmienky, aby na predmete nájmu nevznikla škoda 
a aby nedošlo k ohrozeniu majetku prenajímateľa, zároveň zodpovedá za podnájomcu. 

4.6. 	 Účtovné odpisy technického zhodnotenia financovaného nájomcom odpisuje počas 
doby nájmu nájomca. Po ukončení nájmu sa technické zhodnotenie stáva majetkom 
prenajímateľa. 

4,7, l, Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca zabezpečí prevádzku a bežnú údržbu predmetu 
nájmu a v zmysle bodu 4,2. písm. a) je oprávnený započítať finančné prostriedky, ktoré 
nájomca účelne vynaloží na prevádzku voči ročnému nájomnému za lesné pozemky 
určené na hospodárenie v lesoch v zmysle Nájomnej zmluvy zo dňa 5.1.2005 v znení 
jej dodatkov. Preukázateľne vynaložené náklady podľa bodu 4.2. písmena b) vyčísli 
nájomca prenajímatel'ovi k 31.12. bežného kalendárneho roka a vyfakturuje najneskôr 
do 15.1. nasledujúceho roka. Následne bude medzi prenajímateľom anájomcom 
vystavená dohoda o započítaní vzájomných plnení, pričom sa započítajú len plnenia, 
ktoré boli preukázatel'ne doložené, a to do výšky 30.000 f, 

4,7.2. 	 Zmluvné strany sa dohodli, že finančné prostriedky, ktoré bude nájomca investovať do 
predmetu nájmu v zmysle bodu 4.2. písmeno c) budú započítané voči ročnému 

nájomnému za lesné pozemky určené na hospodárenie v lesoch v zmysle Nájomnej 
zmluvy zo dňa 5.1,2005 v znení jej dodatkov. Vykonané práce za každý kalendárny rok 
vyčísli nájomca prenajímateľovi do konca kalendárneho roka a vyfakturuje (vo výške 
30.000 	€l najneskôr do 15.1. nasledujúceho roka, Následne bude vystavená dohoda 
o započítaní vzájomných plnení, pričom sa započítajú vykonané práce, na ktoré dal 
prenajímatel' písomný súhlas, 

4.7.3. Ak sa v jednotlivých článkoch uvádzajú finančné čiastky, rozumejú sa ako čiastky 


vrátane DPH v zákonom stanovenej výške. 


5.1. 

Článok V. 
Skončenie nájmu 

Nájom je dojednaný na dobu neurčitú v zmysle čl. 

lehotou l rok. 
IL tejto zmluvy s výpovednou 

5,2, Výpoveď musí mať písomnú podobu a výpovedná lehota začína plynú!' od l. L roku, 
nasledujúcom po roku. v ktorom bola písonmá výpoveď zmluvnému partnerovi 
doručená, 

5,3. Zmluvné strany móžu ukončiť nájomný vzťah aj na zúklade vzájomnej dohody, 

5.4. Zmluvné strany môžu zmluvu o nájme vypovedal' aj bez udania dôvodu. 

5.5, 

5,6, 

Táto zmluva je povinne zvcre.Jnovanou zmlu\ ou a jej účinnosť nastane dúom 
nasledujúcom po dni jej z\'Cfcjncnia na wcbovom sídle prenajímateľa. 
Prúva a povinnosti zmlu\'115'ch strán touto zmlu\'OlI v\'slovne neupravené, sa riadia 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatní'Ch prúvnvch predpisov platných na 
území Slo\'enskej republík)'. 

5,7. Zmluva bola \'yp:aCO\a:1éÍ \' 4 ľO\l1opisoch s p!attlosľou originálu, I. ktory"ch dva 
pre\'ezmc prenajímateľ a dl'a nájomca. 

F-~l;ľ!SP-Ol 12 I 
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5.8. 	 Zmluvne strany prehlasujú, že ustanoveniam zmluvy zhodne porozumeli, čo do obsahu 
í rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi 
vlastnoručnými podpismi na tejto zmluve. 

V Prešove, dií.a: 

Za prenajímateľa: 

JUDr. Pavel Hagyari 
primátor mesta Prešov 

Za nájomcu: 

MUDr. Peter Klein 
predseda predstavenstva 

PhDr. Mikuláš Komanický 
člen predstavenstva 
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