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Mesto Prešov 

NÁVRH 
na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme EKOP~RK -

Holá Hora zo dňa 12. 3. 2014 

Návrh na 

UZNESENIE 

z 18. zasadnutia 
Komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

pre disponovanie s majetkom mesta 

Dňa:02.12.2015 číslo: 

i 

'l''; 
[··! 

Komisia Mestského zastupitel'stva mesta Prešo1 

Vydanie: 

/2015 

pre disponovanie s majetkom mesta ji l 

i! 

berie na vedomie Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme EKOPARK - H~á Hora zo dňa 
12. 3. 2014 a odporúča 1' 

Mestskému zastupitel'stvu mesta Prešov schváliť: 

:,l 

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme EKOPARK- Holá Hora zo dňa 1*. 2014 
uzatvorenej podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi Mest Prešov 
a spoloč~osťou Technické služby mesta Prešov, a. s., ktorý tvorí príl , u tohto 
uznesema. ! • 

F- MsÚ/SP-01/22/1 Strana 1/1 
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IZJ Dodatok č. l 
K Zmluve o nájme EKOPARK- Holá Hora zo dňa 12. 3.,2014 

(ďalej len Zmluva o nájme) 
uzatvorenej podľa ustanovenia § 663 a nasl. Občianskeho zák~~nníka Mesto Prešov 

č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov 

l. 

Zmluvné strany 

Prenajímatel': Mesto Prešov 
sídlo: Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
zastúpený: primátorkou mesta Ing. Andreou Turčanovou 
IČO: 327 646 
DIČ: 2021225679 
Bankové spojenie: ČSOB Prešov, č. ú.: 4008549274/7500 
(ďalej len prenajímateľ) 

Vydanie: 

Strana 
1/3 

2. Nájomca: Technické služby mesta Prešov, a. s., zapísaná v!IPR Okresného súdu 
Prešov, odd. Sa, Vložka číslo 252/P !· 

sídlo: Bajkalská 33, 080 Ol Prešov 1:; 
zastúpený: predsedom Predstavenstva Ing. Milanom Tothom ll členom 

Predstavenstva PhDr. Mikulášom Komanickým . 1 

IČO: 0031718914 li, 
DIČ: 2020520656 , 1 

Bankové spojenie: UniCreditBank, č. ú.: 1089828000/1111 
(ďalej len nájomca) 

Článok l 
Predmet dodatku 

Z dôvodu úpravy režimu investovania do predmetu nájmu a následného započítavania týchto 
investícií v zmysle Zmluvy o nájme, prenajímateľ a nájomca uzatvorili,, tento Dodatok č. l 
k Zmluve o nájme, ktorým sa mení jej znenie nasledovne: , l 

V Čl. IV Povinnosti zmluvných strán Zmluvy o nájme, sa mení bod 4.2. , ... ísm. b ), bod 4.6., 
4.7.1. a bod 4.7.2. a dopÍňajú sa nové body 4.7.4., 4.7.5. a 4.7.6. tak, že ic··.·. nové znenie je 

nasledovné: li , 
4.2. b) vytvoriť a viesť účtovnú evidenciu prevádzkových nákladov v anal ckom členení. Učelne 
vynaložené prostriedky preukázať prenajímateľovi v zmysle ustanovenia odu 4.2. písmeno a) 
tohto článku, formou finančného prehľadu vytvoreného z analytickej evid cie k 30.11. bežného 
kalendárneho roka. i ' 

, r 
4.6. Učtovné odpisy technického zhodnotenia financované nájomcom odpi1ľ..: ~e počas doby nájmu 
nájomca. Po ukončení nájmu, ak nebude technické zhodnotenie financoliané nájomcom úplne 
odpísané, nájomca ho odpredá prenajímateľovi za zostatkovú cenu. f 

'l l. 

•'· ., 

4.7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca zabezpečí prevádzku ab :" ú údržbu predmetu 
nájmu a v zmysle bodu 4.2. písm. a) je oprávnený započítať finančné pros iedky, ktoré nájomca 
účelne vynaloží na prevádzku voči ročnému nájomnému za lesné pozemky 

1 
čené na hospodárenie 

v lesoch v zmysle Nájomnej zmluvy zo dňa 5.1.2005 v znení jej do tkov. Preukázateľne 

F- MsÚ/SP-01112/1 



9 
Dodatok č. l Vydanie: 

K Zmluve o nájme EKOPARK- Holá Hora zo dňa 12. 3. :Z014 
(ďalej len Zmluva o nájme) 

uzatvorenej podl'a ustanovenia § 663 a nasl. Občianskeho zák4~nníka Strana 
Mesto Prešov 

č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov 2/3 

vynaložené náklady podl'a bodu 4.2. písmena b) vyčísli nájomca prenajímatqľovi k 30.11. bežného 
kalendárneho roka a vyfakturuje najneskôr do 15.12. nasledujúceho roka. ]Následne bude medzi 
prenajímatel'om a nájomcom vystavená dohoda o započítaní vzájomnýc~ plnení, pričom sa 
započítajú len plnenia, ktoré boli preukázatel'ne doložené, a to do výšky 30.000,- €. 

4.7.2. Zmluvné strany sa dohodli, že finančné prostriedky, ktoré bude nJjomca investovať do 
predmetu nájmu v zmysle bodu 4.2 písmeno c) budú započítané voči ročném~ nájomnému za lesné 
pozemky určené na hospodárenie v lesoch v zmysle Nájomnej zmluvy zo dňlf 5. l. 2005 v znení jej 
dodatkov. Vykonané práce za každý kalendárny rok vyčísli nájomca prenajíf:tatel'ovi najneskôr do 
15. ll. bežného kalendárneho roka a investície uznané prenajímatel'om t'fakturuje (vo výške 
30.000 €) najneskôr do 30. ll. bežného kalendárneho roka; ak nájomca vn 

1 
ktorom kalendárnom 

roku vykoná práce v rozsahu viac ako 30.000 €, je oprávnený ich vyfakt ovať prenajímatel'ovi 
v tomto rozsahu, pričom suma nad 30.000 € sa mu započíta do ďalšieho o obia (max. do výšky 
30.000 € ročne). Následne bude vystavená dohoda o započítaní vzájomnýc plnení, najneskôr do 
20. 12. bežného kalendárneho roka. 'i 

ll 

4.7.4. Majetok, ~orý nadobu~e pren~jímat~l' na, základe faktúry vys;.avt'' ej nájomcom ~odl'a 
bodu 4.7.2, sa dnom vystavema faktury stáva sučasťou predmetu naJm , a to za podmienok 
dohodnutých v tejto Zmluve o nájme. :1 

,j 

~ l 
l 

4.7.5. Technické zhodnotenie zrealizované nájomcom na predmete nájm v kalendárnom roku 
2014, ktoré nájomca zaradil do svojho majetku a odpisuje ho, je nájomca o ávnený vyfakturovať, 
a to aj po častiach prenajímatel'ovi v zostatkovej cene ku dňu nadobu utia účinnosti tohto 
dodatku. Úhrada faktúry bude zrealizovaná formou zápočtu v súlade s bodo '4.7.2 tohto článku. 

4.7.6. Zmluvné strany sa dohodli, že aj zápočet iných vzájomných pohl dávok a záväzkov je 
povolený v súlade s príslušnými ustanoveniami tejto zmluvy a právnymi 

1
: redpismi Slovenskej 

republiky. 

Čl. II 
Všeobecné ustanovenia dodatku ! 

1 

l' 

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o nájme nedotknuté týmto dodatkom o~~ávajú nezmenené a 
naďalej v platnosti. it: 

2.2 Tento dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých každá zo zmluiirých strán obdrží po 
dvoch vyhotoveniach. j,! 

2.3 Tento dodatok bol schválený Mestským zastupitel'stvom mesta Prešov ~[znesením č ... zo dňa 

2.3 ·Ť~nto dodatok nadobúda platnosť dňom jeho schválenia podl'a ods. 2.3 ~hto článku. 
2.4 Tento dodatok je povinne zverejňovaným dodatkom a nadobúda účinnos~ dňom nasledujúcim 

po dni jeho zverejnenia. ;:' 
i! 
:j 
:1 

i 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



9 
Dodatok č.1 Vydanie: 

K Zmluve o nájme EKOPARK- Holá Hora zo dňa 12. 3. 2014 
(ďalej len Zmluva o nájme) 

uzatvorenej podľa ustanovenia § 663 a nasl. Občianskeho zákqnníka Strana 
Mesto Prešov 3/3 č. 4011964 Zb. v znení neskorších predpisov 

2.5 Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu Jt>rozumeli, že nebol 
uzavretý v tiesni, ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, na znak !!;oho pripájajú svoje 
podpisy. 

V Prešove dňa : ........................... . 

Za prenajímateľa : 

Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta Prešov 

F- MsÚ/SP-01112/1 
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9 NÁVRH ~.: 
Vydanie: 

na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme EKOP~RK -
Holá Hora zo dňa 12. 3. 2014 Strana 

Mesto Prešov 1/1 

Dôvodová správa 

Predmetom predkladaného Dodatku č. 1 k Zmluve o nctme EKOPARK -
Holá Hora zo dňa 12. 3. 2014 (Príloha č. 1), je úprava režim~~ investovania do 
predmetu nájmu a následného započítavania týchto investícií ilv zmysle Zmluvy 
o nájme, ako aj možnosť započítania už zrealizovaného technickél'. o zhodnotenia na 
predmete nájmu v roku 2014. Prenájom celého areálu bol sch álený ako prípad 
hodný osobitného zreteľa Uznesením č. 500/2014 dňa 20. 2. 201 ; z dôvodu záujmu 
mesta Prešov na zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti v-~.-reáli a využití na 
rekreačné a športové účely pre obyvateľov mesta Prešov pre nájmcu -Technické 
služby mesta Prešov, a. s. ' 

Ir: 

Po prevzatí Ekoparku, nájomca vykonal podrobnú analýzu jeh· stavu s ohľadom 
na schválený účel nájmu, kde zistil viaceré nedostatky, ktoré yvolávajú akútnu 
potrebu opravy a obnovy infraštruktúry, výstavby nových d obných objektov 
a rekonštrukcie existujúcich objektov. Vzhľadom k uvedenému bolo nevyhnutné 
v prvom roku nájmu, t. j. v roku 2014 investovať do predmet nájmu finančné 
prostriedky vo vyššom objeme, ako bolo dohodnuté v Zmluve o n' e. 

Z uvedeného dôvodu nájomca žiadal o úpravu niektorých tanovení Zmluvy 
o nájme a predložil návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme E OPARK - HOLÁ 
HORA uzatvorenej dňa 12. 3. 2014. Zo strany OSMM 'l tento dodatok 
prepracovaný a jeho znenie predkladáme na schválenie. Pred etom dodatku je 
úprava režimu investovania do predmetu nájmu a jeho následn ho započítavania 
v zmysle Zmluvy o nájme. Vzhľadom na nutnosť vynaloženia vyššieho objemu 
počiatočných investícií do obnovy Ekoparku v záujme zach vania a ďalšieho 
rozvinutia jeho výchovno-vzdelávacieho charakteru v ro sahu optimálne 
zohľadňujúcom potreby obyvateľov mesta Prešov, vyvoláva potr u úpravy Zmluvy 
o nájme v častiach: o spôsobe odpisovania technického zhodnot ia financovaného 
nájomcom - bod 4.6, o spôsobe započítavania vynaložených inv ' tícií do predmetu 
nájmu - bod 4.7.2, doplnenie ustanovenia o tom, že nové in stície sa stávajú 
predmetom nájmu za podmienok dohodnutých v pôvodnej Zml · e o nájme - bod 
4. 7 .4, ako aj vysporiadanie technického zhodnotenia zrealizova ho nájomcom na 
predmete nájmu v roku 2014, t. j. v prvom roku nájmu - bod 4.7.5 a možnosť 
zápočtu aj iných vzájomných pohľadávok a záväzkov medzi zml . vnými stranami -
bod 4.7.6. 

Predmetný materiál bol predložený na zasadnutie Komisie 
pre disponovanie s majetkom mesta dňa 2. 12. 2015 (Príloha č. 2 

Na základe vyššie uvedeného predkladáme návrh Dodatku č. na prerokovanie 
Mestskej rade v Prešove. 

F- MsÚ/SP-01/22/1 Strana 1/1 



9 ZMLUVAONÁJMEEKOPARK-HOLÁHORA 
uzatvorená podl'a ustanovenia § 663 a nasl. Občianskeho zákotníka č. 

Mesto Prešov 
40/1964 Zb. v znení neskoršich predpisov 

Zmluvné strany 

Prenajímateľ : Mesto Prešov 
Hlavná 73 
080 Ol Prešov 
IČO: 327 642 

Nájomca 

Bankové spojenie: ČSOB, a. s. 
Číslo účtu: 400854927417500 

Zast.: JUDr. Pavlom Hagyarim, primátorom mesta 

Technické služby mesta Prešov, a. s. 
Bajkalská 33 
080 Ol Prešov 
IČO : 0031718914 
Bankové spojenie: UniCreditBank i. 

1: 

č. ú.: l 08982800011111 :. i 

Zast. predsedom Predstavenstva MUDr. Petrom Kleinom ~íplenom 
Predstavenstva PhDr. Mikulášom Komanickým. 1 ! 

l. parc. č. KN-C 7355/1, ovocný sad o výmere 8154 m2, ·, 
2. parc. č. KN-C 7355/2, záhrada o výmere 1246 m2

, i.! 
3. parc. č. KN-C 7356, zastavaná plocha a nádvorie o výmere ll 03 m1,,i 
4. parc. č. KN-C 7373, ovocný sad o výmere 2677 m2

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

, l 

6. parc. č. KN-C 7383/2, ovocný sad o výmere 4947 m
2

, 

7. parc. č. KN-C 7384/1, trvalý trávnatý porast o výmere 1611 m2
, 

8. parc. č. KN-C 9813/2, vodná plocha o výmere 162m
2
, 

9. parc. č. KN-E 2678/2, záhrada o výmere 150m2
, 

l O. parc. č. KN-E 2678/102, záhrada o výmere ll m
2 

ll 

!i 

P. č. Stavba ~ 
l. stavba Ekoncentrum, súpisné číslo 4211, situovaná na parc. č. KN-~ 7356, 

(budova EP inv. č. 1/801) 

F- MsÚ/SP-O 1112/1 

Vydanie: l 

Strana 
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Výtlačok: 



ZMLUVA O NÁJME EKOPARK- HOLA HORA 
uzatvorená podl'a ustanovenia § 663 a nasl. Občiansli~ho zákonníka č. 

40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov 

Vydanie: 

Mesto Prešov 
Strana 

2/5 

b) stavby bez súpisného čísla: 

P. č. lnv. číslo 

l. 2/817 
2. 2/818 
3. 2/816 

Názov predmetu 

Prístrešok pre hipoterapiu 
Garáž EP 
Detské ihrisko 

Obst. cena 

3.038,00 
20.423,30 
41.395,74 

SPOLU: 64.857,04 € 

1.1.3. Hnutel'ný majetok tvoria: 

a) zvláštne učebné pomôcky- vedené v operatívnej evidencii: 

P. č. lnv. číslo Názov predmetu P. ks Jed.ce a Cena celkom 

i. 

l. 45 Kábel USB l 19,351! 19,35 
2. 47 Reproduktory 1 9 6o!: 9,60 

' 'l 
3. 50 Počítač PC l 693,69ri 693,69 
4. 51 Monitor Acer 19LCD l 268,61,! 268,61 

Spolu: i 991,25 € i'! 
i 

b) drobný lunotný majetok vedený v operatívnej evidencii. 
ii 
1: 

l 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

2.1. 

2.2. 

li 
1: 

Prenajímateľ dáva nehnuteľnosti a hnutel'né veci špecifik o•. né v bode 1.1.2. a 1.1.3. 
tohto článku do užívania nájomcovi a nájomca ich preberáll~o užívania. 

Súbor hnutel'ných vecí a nehnutel'ností bude uvedený v prl!~eracom protokole, ktorý 
bude vyhotovený do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tejt~[~mluvy. 

Dlhodobý prenájom nehnutel'ností ako prípad hodný osobitého zreteľa bol schválený 
Mestským zastupitel'stvom v Prešove dňa 20.2.2014, uzne~ním č. 500/2014. 

1: 
l 

i 

i 

Článok II. i 1 

Účel a doba nájmu U 
Nájomca preberá predmet zmluvy do nájmu za účelo~' jeho využitia ako objektu 
zvláštneho zreteľa, za účelom doterajšieho za ovania a rozvinutia jeho 
športového, rekreačného a výchovno-vzdelávacieho char' teru, v rozsahu optimálne 
zohľadňujúcom potreby obyvateľov mesta Prešov. !. i 

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obomi zml~~nými stranami a účinnost' 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 'l 

F- MsÚ/SP-0111211 
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9 
ZMLUV A O NÁJME EKOPARK- HOLÁ HORA Vydanie: l 

uzatvorená podl'a ustanovenia § 663 a nasl. Občianskeho zákonníia č. 
40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov Strana 

Mesto Prešov 315 

Článok III. 
Nájomné 

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

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

Článok IV. 
Povinnosti zmluvných strán . 1 

4.1. Nájomca je oboznámený so stavom predmetu nájmu a v takomto stave '~o preberá do 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

náimu. il 
:J l! 

li ,, 
Nájomca sa zaväzuje : ,i 

a) financovať a organizovať prevádzku prenajatých priestorov v zmy' e čl. II bodu 
2.1., vykonávať bežnú údržbu a opravy, s možnosťou započít a s nájomným 
podľa bodu 4. 7 .l. maximálne do výšky 30.000 € (slovom tridsaťtisí ur). 

b) vytvoriť a viesť účtovnú evidenciu prevádzkových nákladov v anal , i ck om členení. 
Účelne vynaložené prostriedky preukázať prenajímateľovi v zmy le ustanovenia 
bodu 4.2. písmeno a) tohto článku, formou finančného prehľadu l' ytvoreného z 
analytickej evidencie k 31.12. bežného kalendárneho roka. . 

c) investovať do predmetu nájmu finančné prostriedky vo výške tpoň 30.000 € 
(slovom tridsaťtisíc eur) ročne, s možnosťou ich započítania s n1romným podľa 
bodu 4.7.2. J.L 

d) preukázat' prenajímateľovi použitie finančných prostriedkov v zm1rte ustanovenia 
bodu 4.2. písm. c) tohto článku nasledovným spôsobom: i 

Pred začatím prác nájomca písomne požiada prenajímatel'a o súh ''s s vykonaním 
investícií v bode 4.2. písm. c) tohto článku. Nájomca začne ::uvedené práce 
realizovať až po udelení súhlasu prenajímateľa a uskutočnení o bh . adky predmetu 
nájmu; prenajímateľ si vyhradzuje právo odoprieť súhlas, v tak · to prípade sa 
práce nezrealizujú. Po ukončení prác nájomca predloží súpis vykon ' ých prác spolu 
s účtovnými dokladmi preukazujúcimi účelné vynaložené finan é prostriedky. 
Prenajímateľ zabezpečí kontrolu prác najneskôr 7 dní odo dňa doru enia podkladov 
od nájomcu a následne vypracuje zápisnicu o splnení povinnosti náj mcu. 

e) vynaloženie finančných prostriedkov v zmysle ustanovenia bodu ., .2. písmeno c) 
tohto článku preukázať prenajímateľovi vždy najneskôr do 31. de ' mbra bežného 
kalendárneho roka. , 

Prenajúnateľ je oprávnený požadovať prístup k predmetu nájmu za úč~om kontroly. 

#
! 

Nájomca je oprávnený dat' predmet nájmu do podnájmu tretej oso '.' , ak ide o jeho 
využívanie v súlade s čl. II bod 2.1, na účel športový, výchovno-vz , lávací a na iný 
účel špecifikovaný prenajímateľom, pričom sa predpokladá aj .fi: možnosť jeho 
komerčného využitia. Súhlas prenajímateľa k prenechaniu predl' etu nájmu do 
podnájmu tretej osobe podľa prvej ·vety sa považuje za udelený ' dpísaním tejto 
zmluvy okrem komerčného podnájmu, v tomto prípade je potrebný !itpísomný súhlas 
prenajímateľa. Nájomné z komerčného podnájmu nájomca použije i~a financovanie 
a organizovanie prevádzky v zmysle čl. IV. bod 4.2. · 
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4.5. Nájomca je povinný vytvoriť podmienky, aby na predmete ••ájmu nevznikla škoda 
a aby nedošlo k ohrozeniu majetku prenajímateľa, zároveň zodp~vedá za podnájomcu. 

4.6. Účtovné odpisy technického zhodnotenia financovaného nájtmcom odpisuje počas 
doby nájmu nájomca. Po ukončení nájmu sa technické zhodf!iOtenie stáva majetkom 
prenajímateľa. 

4. 7 .1. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca zabezpečí prevádzku a l!Pežnú údržbu predmetu 
nájmu a v zmysle bodu 4.2. písm. a) je oprávnený započítať fin~.~~ nčné prostried~y, ktoré 
nájomca účelne vynaloží na prevádzku voči ročnému nájomrfmu za lesné pozemky 
určené na hospodárenie v lesoch v zmysle Nájomnej zmluvy ~p dňa 5.1.2005 v znení 
jej dodatkov. Preukázateľne vynaložené náklady podľa bodul:i4.2. písmena b) vyčísli 
nájomca prenajímateľovi k 31.12. bežného kalendárneho roka$'.. vyfakturuje najneskôr 
do 15.1. nasledujúceho roka. Následne bude medzi prena 'mateľom a nájomcom 
vystavená dohoda o započítaní vzájomných plnení, pričom s :i započítajú len plnenia, 
ktoré boli preukázateľne doložené, a to do výšky 30.000 €. ll 

:l 
lj 

4.7.2. Zmluvné strany sa dohodli, že finančné prostriedky, ktoré bud 1 nájomca investovať do 
predmetu nájmu v zmysle bodu 4.2. písmeno c) budú za' očítané voči ročnému 
nájomnému za lesné pozemky určené na hospodárenie v les· ch v zmysle Nájomnej 
zmluvy zo dňa 5.1.2005 v zneni jej dodatkov. Vykonané práce "a každý kalendárny rok 
vyčísli nájomca prenajímateľovi do konca kalendárneho roka vyfakturuje (vo výške 
30.000 €) najneskôr do 15.1. nasledujúceho roka. Následne ude vystavená dohoda 
o započítaní vzájomných plnení, pričom sa započítajú vyko é práce, na ktoré dal · 
prenajímateľ písomný súhlas. . : 

4.7.3. Ak sa v jednotlivých článkoch uvádzajú finančné čiastky, rozu~ejú sa ako čiastky 
vrátane DPH v zákonom stanovenej výške. i 1 

li 

Článok V. 
Skončenie nájmu 

l 
l' 
!iľ 
,; ,, 
i· 

5.1. Nájom je dojednaný na dobu neurčitú v zmysle čl. II. 
lehotou l rok. 

tejt~l~ zmluvy s výpovednou 
l'! 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

l! 

Výpoved' musí mat' písomnú podobu a výpovedná lehota zaJ)na plynút' od 1.1. roku, 
nasledujúcom po roku, v ktorom bola písomná výpoveď jil zmluvnému partnerovi 
doručená. 1 l 

ij 

Zmluvné strany môžu ukončit' nájomný vzt'ah aj na základe v1~jomnej dohody. 
i' ·l 

Zmluvné strany môžu zmluvu o nájme vypovedať aj bez udanit~ dôvodu. 

5.5. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou ajej činnosť nastane dňom 
nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle prenají' ateľa. 

5.6. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslov' neupravené, sa riadia 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných právnyc l predpisov platných na 
území Slovenskej republiky. 

5.7. Zmluva bola vypracovaná v 4 rovnopisoch s platnosťou 4~iginálu, z ktorých dva 
prevezme prenajímateľ a dva nájomca. 
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5.8. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam zmluvy zhodne porozumeli, čo do obsahu 
i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi 
vlastnoručnými podpismi na tejto zmluve. 

V Prešove, dňa: fl. S. 'IJJ1~ 

Za prenajímateľa: 

JUDr. Pavel Hagyari 
primátor mesta Prešov 
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Za ná.iomcu: 
---- .. -J.,r-------·· 

'
1lein 
l avenstva 

PhDr':-1vfikul~l Kom~pu~ 
člen predstav~~stva ~/ 

TECHNI,CKÉ SLUŽBY 
mesta Prešov a 5 

Saj ·al s ká '33. · 
080 01r'!PREŠOV lg] 


