
Zmluva
o nájme nebytových priestorov

uz€Ltvorená pod]'a zák. č.  116/1990 Zb. v znení neskoršĺch predpisov medzi zmluvnými
stranami

Článok 1.
Zmluvné strany

1.1. Prenajímatel':
Obchodné meno:

Zastúpený:
[Č,():

DIČ:
1Č  Dpľl:

Bankové spojenie:
Čĺslo účtu:
IBAN:
SWIFT/BIC:

1.2.  Nájomca:
Obchodné meno:
Mii`stopodnikania:
Kontaktné iniesto:
Zasti'ipení:

IČO:
DIČ:
IČ DPII:
Bankové spojeiiie:
Čĺslo účtu:
IBAN:
SWIF`T/BIC:

Obec Nedožery - Brezany
Družstevná 367/1, 972  12 Nedožery -Brezany
JUDr. Martin Mokrý. starosta obce
00318302
2021162737
nie je platca
VÚB, a. s., pobočka Pi.ie\'idza
18429-3 82/0200
SK26 0200 0000 00001842 9382
SUBASKBX

(ďalej len „prcnajímatel") na jednej strane

Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Sekcia správy majetku. Námestie SNP 35. 814 20 Bratislava 1
Ing. Ivana Piňosová -riaditeľka úseku generálneho riaditeľa
a financií
JUDr. Stanislav Backa --i.iaditeľ služieb
obidvaja na základe poverenia predstavenstva SP, a. s., podľa podpisovélio
poriadku (OS-03 v platnom znenĺ)
36 631124
2021879959
SK 2021879959
Poštová banka, a. s.` pobočka Bratislava
3001130011/6500

SK 97 6500 0000 0030 0113  0011
POBNSKBA

Fakturačná adresa:       Slovcnská pošta, a. s., Pailizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Spoločnost` zapísaná v OR vedenom Okresným súdími \' Banskej  Bystrici, oddiel:
Sa.  vložka číslo  :  803/S

(ďalej len „nájomca") na strane druhej

)oštu  Nedožery. Garant:
SSM-OMNMapp-ONA

Ev.  Číslo:  657/2017

Klasifikácia  informácií:
*V*
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Článok 11.
Predmct zmluvy

2.1.   Prenajĺmateľ   prenecháva   nájomcovi   do   užĺvania   nebytové   priestory   nachádzajúce   sa   na

prĺzcmí budovy  ul.  V.  8.  Nedožerského  sup.  č.  219/105,  postavenej  na  pozemku  parc.  čĺslo  464
registra C`  za účelom  zriadenia prevádzky  Pošty Nedožery.  Nehnutel'nosť je  zapĺsaná na  LV  č.1.
vedenom  Katastrálnym  odborom  Okresného  úradu  Prievidza,  oki.es  Prievidza,  obec  Nedožery  -
Brezany. katastrálne územie Nedožery - Brezany.
2.2.  Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania nasledujúce nebytové priestory:
a/ Ostatné priestory:
č.1  vstup do obj. o výmei.e:
č. 2 umyvárka o výmere:
č. 3  soc. zariadenie o výmere:
Spolu:
b/ Pri`vádzkový pricstor:
Č`. + \.€stibul a priehradka o výmei.e:
č.  5  ho\/'oiňa o výmere:
č. 6 doručovatelia o výmere:
č.  7 sklad o výmere:
Č. 8 ti.ezorová miestnosť o výmere:
Spolu,

Celková výmei-a prenajĺmaných priestoro`' je:

Článok 111.
Účel nájmu

66'30 m2

3.1.      Nájomca      sa      zaväzuje      užívať      predmet      nájmu      za      účelom      výkonu      poštovej
pi.é\-ádzk}.. posk}.to\.ania  služieb  Poštovej   banky.  a.  s..  a zmluvných  pai.tnerov  SP,  a.  s..  predaja
to\.ani Ĺilebo  posk}'tovania služieb a prác v rozsahu predmetu podnikania zapísaného v obchodnom
r€gistri ku dfiu uzatvorenia tejto zmluvy.

Článok IV.
V}''ška nájmu

+.1.  \.\'.ška iiájmu bola zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle zák.  č.  18/96 Z.z. o cenách v znení
nesLiu:šíi.h pľi`dpisov podľa bodu 2.2.  na suniu 501,68 € ročne, štvil'i.očne  125,42 €.
a/ ostatn}.  pi.iestor o výmere:                     7,18 m2, J,00 C/m2/rok, t.j.    28,72 €/ročne
b/ pi.e\ádzkoĺ.\'. priestor o výmere:      59,12 m2, 8,00 €/m2/rok, t.j. 472,96 €/ročne

:Í±:;;±;;=gľ:!:T,pvry':eennáanoari:ikta::i:`:';šše:.`''#ednoážT=:.:vpTartennoasití,mua.t::':e::ji:;!Í±:::
náiom  ie od 01. 07. 2017 -do 30. 06. 2020.
Výška  nájmu  bola  zmluvnými  straiiami  dohodnutá  \-zmysle  zák.  č.   18/96  Z.z.  o cenách  v znení
neskorších predpiso\' podl'a bodu 2.2. na sumu 1 550,96 € ročne, Št\'rťročne 387,74 €.
€i/ o.sk`tn}'  pi.ii`stor o \/'ýmere:                      7,18 m2,15,0000 C/m2/rok, t.j.       107,70 €/ročne
b/ pi.i`\ádzko\}'  pricstor o výmere:      59,12 m2, 2J,J123 C/m2/rok, t.j.   l  JJ3,26 €/ročne

Pa'afy,

-.`   `-../

nájme nebytových
GaSSM-OMN

)riestorov pre poštu  Nedožery.

la 2/7
Ev.  číslo:

Klasifikáci{*

rant:
Mapp-ON

657/2017

a  informácii

/L-O



4.3.  Cena  dohodnutá  v bode  4.2.  platí  od  01.  07.  2017  len  za podinienky,  Že  k 30.  06.  2017  bude
ukončená výmena okien prenaj ímateľom v prenajatých priestoroch.
4.4.   Po   uplynutí   uvedenej   doby  t.j.   od  01.   07.   2020  bude  uzatvorená  nová  Zmluva  onájme
nebytových pi.iestorov, kde výška nájmu bude upravená reálnemu nájmu v zmysle čl. IV. bodu 4.1.,
Zmluvy   o nájme   nebytových   priestorov   ev.   čĺslo   657/2017.   Prenajĺmateľ   sa   týmto   zaväzuje
o dodržanie uvedeného ustanovenia.

Článok v.
SpLatnost' nájomného, s]užieb spojených s nájmom a spôsob p]atenia

5.1.  Nájomca  sa zaväzuje  úhradu  za uŽívanie  nebytových priestorov  poukazovat'  štvrťročne  do  5.
dňa druhého mesiaca daného kalendárneho Štvrťroka na účet prenajímateľa vo VÚB, a.  s.. pobočka
Prievidza, č. účtu 18429-382/0200 na základe tejto zmluvy.
Pi.e  účely  kontrolného  výkazu  k dani  z pridanej   hodnoty  sa  bude  uvádzať  ako  poradové  číslo
faktúi.y evidenčné čĺslo zmluvy, ktoré sa použije aj ako variabilný symbol pri úhrade nájmu.
5.2. Sliižby spojené s nájmom:
Prenajĺmateľ neposkytuje nájomcovi žiadne služb}'. tieto si \'o vlastnom mene a na vlastné náklady
zabezpečí  nájomca  s priamym  dodávateľom  (dodá\'ka  el.  energie  -  aj  na  vykurovanie,  dodávka
vody).

Článok VI.
Doba a skončenie nájmu

6.1. Zmlii\'a o nájme neb}'tových pi.iestoro\-sa uzat\'ára na dobu určitú do 30. 06. 2020.
6.2.   UŽí\'anie   neb}-to\.}'.ch   priestoro\.   za   obdobie   od   01.   01.   2017   do   30.   06.   2017   upravuje
Ilospodárska zmlu\ a  10863/2007 zo di-ia 21.  01.1987 v platnom znenĺ dodatkov č.1  až č.  3.
6.3. \Tájom sa skončĺ:

a)   upl}.nutím doby, na ktorúje zmlu\`'a dojednaná,
b)   dohodou zmluviiých strán,
c)   zánikom právnickej osoby bez právneho nástui)cu, akje nájomcom právnická osoba,
d)   `'}''po`'eďou  zo  strany prenajímateľa z dôvodov uvedených v  §  9,  odsek 2  a §  11  zákoiia č.

1161990 Zb.  o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskoršĺch predpisov,
i`)   `?''po`.cd'ou zo strany nájomcu z dôvodov uvedených v § 9, odsek 3  zákona č.116/1990 Zb.

o ná.ime a podnájme nebytov}''ch priestoi.ov v znení neskoršĺch predpisov.
6.+.  Zmlu\.né  strany  môžu  pred  upl}'nutím  doby.  na  ktorú  sa  dojednal  nájom,  zmluvu  pi.edčasne
ukončiť aj odstúpením od zmluvy a to \. zm}.sle ustanovenia § 679 0bčianskeho zákonnĺka.
6.5.  \' pri'pade  ukončenia zmluvného  vzťahu  ak}''mkoľvek  spôsobom je  nájomca povinný  vypratať
neb} tiu }.  priestor najneskôr v deň skončenia nájmu.   V opačnom prĺpade je prenajímateľ opi-ávnený
v}.pratať  neb}to\.}''  pi.iestor  na    náklad}'  nájomcu.  k čomu  tento  dáva  výslovný  súhlas  podpĺsaním
tejto   z,nlu\.,.

Článok `'11.
Práva a po`'innosti

7.1. Prcnajímatel' je povinný:
7.1.1.  Odo\'zdať  nebytový  priestor  nájomcovi  \' sta\.e  spôsobilom  na  ob\.yklé  uŽívanie,  pokiaľ  sa
zmlu`'né stran\' nedohodnú inak.

Garant:SSM-OMNMapp-Ol
ých priestorov pre poštu  Nedožery.
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7.1.2.   Udržiavať   nebytový   priestor   na   s\'oje   náklady   (zabezpečiť   stredné   a generálne   opravy
objektu).
7.1.3.  Zabezpečovať  v letnom  a v  zimnom  období  na  vlastné  náklady  letnú  údržbu  pozemkov  a
zimnú   údržbu   prístupových   komunikáciĺ   vedúcich   k   objektu   (kosenie,   zametanie   pozemkov
a posýpanie posypovým materiálom prĺstupové komunikácie).
7.1.4.     Prenajímateľ     súhlasĺ     svybavením     predmetu     nájmu     prostriedkami     ochrany     proti
neoprávnenému  vniknutiu  osôb  do  priestorov  tvoriacich  predmet  nájmu  inštaláciou  teclmických
zariadeiií  -elektrickým  zabezpečovacím  systémom  a kamerovým  systémom  na  vlastné  náklady
nájomcu.
7.1.5.  V  zmysle  zákona  o  dani  z  prĺjmov  č.  595/2003  Z.z..  v  znenĺ  neskorších  pi.edpisov.  §  24  o
tecliiiickom         zhodnotení    prenajatého    hmotného    majetku,    uhi.adeného    nájomcom    súhlasí

prenajĺmatel`   (vlastnĺk   objektu),      aby      nájomca     odpisoval   vložené   investície   do   prcnajatých
nebytových priestorov pošty Nedožery v budove ul. V. 8. Nedožerského súp. č. 219/105.
7.1.6.  Pi.enajĺmateľ  sa  zaväzuje,  Že  v priľahlých  obchodných jednotkách  nezriadi  prevádzku.  ktorá
b}. hlukom. pachom zo svojej čimosti alebo zai.iadenĺ alebo iným spôsobom v zmysle NV 355/2007
Z.   z.   a   115/2006   Z.   z.   neumožnila  prevádzkovať  pobočku  pošty  počas  celej   pracovnej   doby.
Prenajímateľ zabezpečĺ na vlastné náklady sta\'ebné úpravy v prípade nedostatkov z hľadiska hluku
a pachu  v súlade  s NV  SR  355/2007  Z.  z,  a  115/2006  Z.  z..  zistených  pri  uvedení  priestorov  do

prevádzky  alebo pri  Výkone  štátneho  zdravotného  dozoru  v zmysle   NV  SR č.  391/2006  Z.  z.`  do
14 dnĺ od oznámenia Nájomcu.  V  prípade poi.ušeiiia   tohto  bodu sa pi.enajímateľ zaväzuje,  Že bude
znášať sankcie udelené ÚVZ MDV SR Slovenskej  pošte` a. s.
7.1.7.  Pi.enajĺmatel.  odovzdá  nájomcovi  v. kópii  nasledujúcu  aktuálnu  dokumentáciu  ochrany  pred

požiai.mi:   požiai.iie   poplachové   smernice.   požiarn}'   e\Í.akuačný   plán   s   grafickým   vyznačenĺm
i:vakuačných  ciest  podlažĺ.  na  ktorých  má  nájomca  pi.enajaté  priestory  (v  prípade,  že  PEP je  pre
objekt \''}'pi.acovan.\'.). pok}rny na zabezpečenie ochran}' pred požiarmi v mimopracovnom čase.
7.1.8.  Pi.enajĺmatel. súhlasĺ s umiestnenĺm označenia predmetu nájmu Nájoincom na budove ako aj
v   intei.iéri   budo\'\..   \' ktorej   sa  predmet   nájinu  iiachádza.   Označenie   prevádzky  je  u  Nájomcu
Štandardizo\ ané a.bude v súlade s dizajn manuáloin nájomcu. Nájomca pi.edložĺ Prenajímateľovi na
\'i`domie   ná\'rh   označenia  predmetu   nájmu,   ktorý   sa  bude   následne   podľa  návi.hu   realizovať.
\' prípĹide.  Ž.e prenaji'mateľ má svoj  vlastný dizajn manuál označenia viacerých prevádzok v nájme.
ie  iia  dohode  oboch  strán  navrhnúť  označenie  predmetu  nájmu  Nájomcu,  pričom  toto  oziiačenie
musi'  z.odpo\'edat.  základným  podmienkam  dizajn  manuálu  Nájomcu,  ako  sú  logo  a  označenie
e.`teriéi.u  základnou  informačnou  tabul-ou.  Prenajímateľ  berie  na  vedomie  a súhlasí  s tým.  Že  pri
sch\-al.o\.anĺ  označenia  predmetu  nájmu  Nájomcu  v súlade  s dizajn  manuálom  Nájomcu.  nie  sú
prípustné  Žiadne  farebné  odchýlky  tohto  označenia.   Prenajĺmateľ  súhlasí   s  osadením  poštovej
schi.ánk}. na fasáde objektu, resp. na stojane pred budovou prenajímateľa.

7.2. .`ájomca je povinný:
7.2.1.  \'ájiiiiica zodpovedá 7.a  pliieiiie poviiinosti' v ziii}'sle v}'hlášky č.  508/2009 Z.z.  a to:

-       \\Ltiiiá\.aiiie    odboriiých    preliliadok    a ski'išok    \'lastiiýcli    vyhradeiiýcli    tecliiiických    zariadciii'

ii;Štalo\aiiýcli     v  pi.eiiajatýc]i     priestoroch    okrem    elektrickej     iiištalácie,    za    ktori'i    zodpovedá

pl.ell.riĺlllatei-.
-       zabezpečovaiiie    vstaiioveiiýcli     lehotácli,     na     svoje     iiáklady    i.evízie    a    kontroly    vlastiiýcli

elektrospotrebičov v zmysle STN  331610 a riičiiélio nái.adia v zmysle STN 331600.
7.2.1.1.   \'ájoiiica  zodpovedá  za   bezpečiiú   prácu  a  v}'t\''oi.eiiie   podiiiienok  bezpečiiosti   a  oclii.aiiy  zdravia
zaniestiiaiico\  \  pi.eiiajatýcli  pi.iestoi.och  v  súlade  so  zákonom  č.124/2006  Z.z.  v zneiií  iieskoi.Ších  pi.edpisov
a  osiatii}'.mi    pl.itn}']iii   pi.áviiyini  iioriiiami  a  predpismi  v oblasti   BOZP.   Pi.eiiajímateľ  7.odpovedá  za  to,  Že

i)i.edmet pi.enájmii  biide v pi.evádzky scliopnom  stave. t. j. nebiide mať iiedostatky olii.oziiji'ice Život a zdi.avie



osôb.   Za  tým   i'ičelom   sa  iiájomca   zaväziije   umožnh.   prenajímateľovi   prĺstup   na   kontrolii   priestoi.ov   iia

požiadaiiie.Prístiipapi.ávomocikoiiti.olnýchorgáno`štátnejspi.ávytýmtoiiiesúdotkiiiité.
7.2.2. UŽívať nebytový priestor \' rozsahu dohodnutom v tejto zmluve.
7.2.3.  Uhrádzať   zvlastných   prosti.iedkov   náklady   spojené   s   obvyklým   udržiavanĺm   (bežné
opravy  abežná  údržba)  ato  niax.  do sumy  150  €  bez  DPH  za  každý  jednotlivý  úkon  spojený
s obvyklým udržiavaníin.
7.2.4.  Vrátiť  nebytový  priestor  prenajímateľovi  v prípade  skončenia  nájmu  v stave  v  akom  ho
prevzal   s prihliadnutím   na   obvyklé   opotrebenie   audelené   súhlasy   na   základe   preberacielm
protokolu.
7.2.5.   Písomne   oznámiť   preiiajĺmateľovi   bez   zbytočného   odkladu   potrebu   opráv,   ktoi.é   má

prenajímatel.  urobiť  a umožniť  vykonanie  týchto  a iných  nevyhnutných  opráv;  nesplnenĺm  tejto
povinnostizodpovedápi.enajíinateľo`JizaŠkody.ktorémuvzniknú.
7.2.6.   7.abezpečit. čistotu a poriadok užívaných pi.iestorov.
7.2.7.Umožnit.vstuptretímosobámzaúčelomkontrolymeracejaregulačnejtechniky(teplo,voda,

pl}n`   el.    energia),    ako    aj    havarijnej    službe   za   dodržania   prevádzkových,    bezpečnostných
a i.ežimových opatrení nájomcu.
7.2.8.   Ncvykonávať   Žiadne   stavebné   úpi.a\'}.   \'äčšieho   i.ozsahu   na   uŽívaných   priestoroch   bez

písomného súhlasu pi.enaj ĺmateľa.
7.2.9. Nájomca plní povinnosti vyplývajúce z § 4 pĺsin. a). b). c). d), e), f), g), h), o), p)   a §  5 písm.
a)`   b),   c),   Í).   h).   i).  j),   zákona  č.   314/2001   Z.   z.   oochi.ane   pred  požiarmi   vznení   neskoršíqh

predpisovazostatnýchplatnýchprávnychpredpiso\naúsekuochraiiypredpožiarmi.Nájomcaje
povinný    prenajĺmateľovi    bezodkladne    nahlásiť    každ}''    požiar,    ktorý    vznikne    v prenajatých
priestoroch.
7.2.10.   Nájomca   sa   za\'äzuje   riadiť   platn}'mi    legislatĺvnymi   predpismi   as nimi    suvisiacimi
vyhláškami   pri   ochraiie   Životného  prostredia  a to  hlavne   v oblasti   zvláštnych     a nebezpečných
odpadov'.
7.2J 1.  Nájomca si  \.o  vlastnom  mene  zabezpečí  nakladanie  s odpadom  (nebezpečným,   ostatným,
komunáln}'m)  podľa  zákona č.79/2015  Z.  z.  o odpadoch.  Nájomca pri  prevádzkovaní  prenajatých

pi.iestoi.o\  bude   dodržiavať zákon č.  364/2004 Z.  z.  o vodách a zákon č.  355/2007 Z.  z.  o ochrane.
podpom  a i.oz\o.ú  \'ei.ejného  zdravia  a o zmene  a doplnení  niektoi.ých  zákonov  v znenĺ  neskorších
pi.edpiso\.  Nájomca  bude  ďalej  dodržiavať  zákon  č.  543/2002  Z.  z.  o ochrane  prírody  a krajiny
a\'\'hlášku   č.   24/2003   Z.   z.,   ktorou   sa   vykonáva   zákon   č.   543/2002   Z.   z.   oochrane   príi-ody
a  kl.ajin)..

Článok vl,I.
Ďalšie dohodnuté i}odmienky

8.1.Zmlu\'néstranysadohodli,Ževprĺpade.aksajednazozmluvnýchstrándostanedoomeškaiiia
s   akoukoľ\.ek   platbou    voči    druhej    zmluvnej    strane.   je    strana,    ktorá   nie   je    v    omeškaní
opráuiená požadovať  od  druhej   strany  zaplatenie  zákonných  úrokov  z omeškaiiia  určených  vo
všeobecne   zá\'äzných   právnych   predpisoch.   Zákonn}''   úrok   z   omeškania   začne   plynúť   dňom
naslcdiiiúi`im  po  dni  splatnosti  nájomného.  až  do  dria  platby  vrátane.  ak  platba  nebola  uhradená
v  lchotc jej  splatnosti.
8.2.Be7pi'somnéhosúhlasuprenajĺmateľanájomcaniejeoprávnenýprenechaťnebytovépriestory,
ktoré uží\'a. tretej osobe do podnájmu.
8.3.   Zmlu\'né   strany   sa  dohodli.  že   ich  vzájomná  korešpondencia   sa   bude   zasielať  na  adresy...,        ^   v     i_     _i__._.:t..`   |,`m,ňc`n:a  í`.7ilámĺ-niaJ

nevyplýva ina-k. AŽ do okamihu doručenia oznámenia
.,,,       1                _,záhlavíčenú na    oručovanie  aaresa uveut:1ld  V ĺ.allla`1

v pre poštu  Nedožery.
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zmluvy.   V prĺpade   nesplnenia   oznamo\'acej   po\.iimosti   zmeny   adresy   na   doručovanie.   znáša
následky s tým spojené osoba, ktorá si nesplnila svoju oznamovaciu povinnosť.
8.4.  Výpoveď  a odstúpenie  od  zmlu\.}.  musia  mať  písonmú  foi.mu  a musia  byť  doručené  druhej
zmluvnej   sti.ane.   Výpoveď  a odstúpenie  od  zmluvy  sa  doručuje  osobne  alebo   doporučene  do
vlastných   rúk.   Za   i'ičinné   doi.učenie   výpovede   alebo   odstúpenia   od   zmluvy   sa   považuje   aj
odmietnutie  ich prevzatia  zmluvnou  stranou,  ktorej je pĺsomnosť určená,  pričom  zásielka  sa bude
považovať za doručenú inomentom odmietnutia prevzatia.  Rovnako sa bude doi.učenie považovať
za  účiimé   aj   v prĺpade,   ak   adresát  zásielku  nepi.evezme   z dôvodu  neaktuálnosti   adresy   alebo
z akéhokoľvek  iného  dôvodu,  pričom  účinky  doručenia  výpovede  alebo  odstúpenia  od  zmluvy
nastanú  v danom  prípade  dňom  vrátenia  sa  nedoručenej   zásielky  späť  odosielateľovi,  i keď  sa
adresát o obsahu zásielky nedozvedel.
8.5.   Ustanoveniami   odsekov   8.3.   a   8.4.   tohto   článku   zmluvy   sa  bude   spi.avovať  doi.učovanie
všetkých písomností  medzi  stranami.  pokiaľ to  nie je v rozpore  so  všeobecne záväznými  právnymi

pi.edpisini alebo pokiaľ v tejto Zmluve nie je iivedené inak.
8.6.   Zinluvné   strany   sa   dohodli,   Že   budú   dodržiavat.   mlčanlivost'   o  všetkých   skutočnostiach
a informáciách. ktoré sa v súvislosti s užívaním nebytových priestorov dozvedia o druhej  zmluvnej
strane.   Prcnajĺmateľ bez predchádzajúceho pĺsoinného  súhlasu nájoincu nesprístupni  túto  zmluvu,
jej    obsah,    či    akékoľvek   informácie   týkajúce    sa   nájomcu.    alebo   jeho   obchodnej    činnosti
a podiiikateľských  zámerov.  a to  Žiadnej  tretej  osobe  oki.em  pi.ípadov,  ak  to  vyžaduje  všeobecno-
záväzný  právny  predpis  alebo  ak  sa jedná  o inl`ormácie  a skutočnosti.  ktoré  sú  všeobecne  známe
a verejne dostupné` alebo ktoi.é poskytujúca zmlu\'ná sti.ana oziiačila ako informácie nepodliehajúce
Žiadnemu   i.ežimu   ochrany   alebo   uchová\'ania   mlčanlivosti.   V prípade,   ak   zmluvná    strana  má

pochybnost.  o chai.aktei.e  informácie.  ktorú  zĺskala  od  druhej  strany  alebo  ktorá  sa  dostala  do jej
dispozície    od    druhej    zmluvnej    stran}..   je    po\'inná    pred   jej    akýmkoľvek    použitím    alebo
zaznamenaním` v}.žiadat. si predchádzajúci pĺsomný súhlas druhej  strany.  Prenajĺmateľ sa zaväzuje
nepoškodzo\'.at-  dobré  meno  nájomcu  a nepoužĺvat.  jeho  obchodné  meno,   logo  alebo  ochrannú
znám!\u  bez  jeho  písonmého  súhlasu.  Prenajímatel.  je  povinný  v i-ovnakom  rozsahu.  v akom  je
\'iazan\''  inlčanlivost.ou podľa tohto  ustanovenia.  zaviazať k mlčanlivosti  aj  svojho  subdodávatel`a,
ktorého  použi'\'a  pri  poskytovaní  služieb  spojených  s nájmom  podľa  tejto  zmluvy.  ak  existuje  čo
i leii   Č`iastoč`ne   odôvodnitel.ný   predpoklad,   Že   by   sa   takýto    subdodávatel`   mohol   dozvedieť
inl`oi.mácie    alebo    skutočnosti    o    nájomcovi.    podliehajúce    i.ežiinu    mlčanlivosti    podľa    tohto
ustano\'ellia zmluvy.

Č]ánok IX.
Spoločné a záverečné ustanovenia

9.1.  Pokial-nie je v tejto zmluve dohodnuté  inak` platia pre zmluvné strany ust.  zákona č.116/1990
Zb.  s pi.i'sl. zmenami a doplnkami.
9.2. Zmlu\.a bola vyhotovená v 4-och ro\'nopisoch s platnosťou originálu pričom nájomca obdržĺ tri
rovnopis}. a pi.enajímateľ obdrží jeden rovnopis.
9.3.  t\Ta  znak    súhlasu  s horeuvedeným  obsahoin  zmluvné  strany  slobodne  a dobrovoľne  zmluvu
vlastnoi.učiie podpisujú.
9.4. Táto zmluva je platná a účinná dňom podpisu obidvoma účastnĺkmi. Zmluvné strany podpisom
tejto  zmlu\'}.  potvrdzujú.  že  odo  dňa  01.  07.  2017  do  dňa  nadobudnutia  účiimosti  tejto  zmluvy
uŽí\.al    nájomca    predmet    nájmu    bez    právneho    titulu.    čím    mu    vznikla    poviiiiiosť    vydať

preiiajímatel-o\'i  titulom  bezdôvodného  obohatenia  finančiiú  sumu  zhodnú  s  výškou  nájomného   v

Pa'rafy
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tejto  zmluve.   prepočítanú  na dobu užívania predmetu  nájmu  bez  právneho  titulu.  ktorá je  splatná
spolu s prvým nájomným podľa tejto zmluv}'.
9.5.  Uzatvoi.ením tejto zmluvy stráca platnosť Hospodárska zmluva o nájme nebytových priestoi.ov
ev. čĺslo  10863/2007 zo dňa 21. 04.1987 v platnom znení dodatkov č.1  až č. 3.
9.6.  Zmluvné  sti.any  sú  uzrozumené  s tým.  Že  táto  zmluva  sa  považuje  za  zmluvu  uzatvái.anú
vbežnom   obchodnoin   styku   vzmysle   §   5   a   zákona   č.   211/2000   Z.z.   oslobodnoin   prĺstupe
k informáciám v znení  neskoi.Ších predpisov. Zároveň zmluvné sti.any súhlasia s tým, Že Slovenská

pošta,  a.  s.`  zverejní  infoi.máciu  o uzatvorení  tejto  zmluvy  v centrálnom  registri  zmlúv  vedenom
Úi.adom  vlády  SR  a to  v rozsahu  a štruktúre.  ktorá je  daná  nariadeníin  vlády  SR  č.  498/2011  Z.z.
ktorým  sa  ustanovujú  podrobnosti  o zverejňovaní  zmlúv  v  Centrálnom registri  zmlúv  a náležitosti
informácie o uzatvorení zmluvy.

Nedožery-Brezanydňa'2í.Č.'{Ĺ'77

Podpis prcnajímatel'a:

Obct`
JUDr.  Mar
starosta ob

er}. -Brezany
1  1\ Iokl.\,'

Bratislava dňa                  11  AUB.  2017

Podpis nájomcu:

_ťf„,,w-..
S]ovenská pošta, a. s.
Ing. Ivana Piňosová
riaditeľka úseku generálneho riaditeľa
a financií

JUDr. Stanislav Backa
riaditeľ služieb
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