
Zmruya o neime pozen

čtánok I.
Zmluvné strany

Pre ajímatel': Mestslcí čast'Bratislava - Rača, 831 06 Bratislava, Kubačovall
zastrípená starostom Doc. MUDr. Jándm Zvonárom, CSc.

Barrkové spojenie: VÚg Bratislava

9 l" l"fu: 42103210200
ICO: 304557
DIČ: 202O8792t2
tČ OPH: nie je platcom DPH

a

2. Nájonca: Villa víno Račq a. s., Pri vinohradoch 2, 831 06Bratislava,
zastripená predsedom predstavenstva Ing. ínon Kranplom, C c
Bankové spojenie: VUB Bratislava' číslo čtu: tlt5723254l0200
lčo: ootsozos
DIč:202o332t38
tčoptt: sK2@0332138
Spoločnosťje zapísaná v Otchodnom tegistri Okresného srldu Bratislava I,
odd. Sa, vl. č.3360/B

uzatváraj v zmyste ust 663 a nasl Občianskeho ákonnika v aení neskor ích predpisov
hitomluvu

čUnokU.
Prednet a čeI nájmu

l. Hlavné mesto SR Bratiďavaje vlasbrikom nehnuteiností:
a) parcela č. 728149 o vfuere 602 m2 Z,astavalé plochy a ruídvori4
b) parcela č. 728150 ov mere tl4 ď Zastava plochy a nádvoria"
c) parcela č. 728148 oulmerc9l7 m2 Zastavagéplochy a nádvori4 -

d) parcela č. 728147 ov merc 77 mz Zasbvaléploch a nádvoria,
e) palcela č. 728ll5 o ulmere 7 m2 Ostatné plochn , ,

nach.írlzajricich sa v katastiilnom zemí Rač+ pre obec Bratislava- Rač4 okres Bratislava ltr,
zapísanej v katasfui nehnuteťností vedenom Správou katasfua pre hlarmé mesto Slovenskej
republiky Bratislavu na LV é,5647.

f) parcela č. 724t3 o v mere 6k Zastzvané plochy a nádvoria,
g) paíc,ela č. 724í2 o Ýmere 2l h2 Zastavané plochy a nádvoria"
h) parcela č. 72all 9_1yme:e I3?E_? t*9é,p!gry]iry911
nachádzajricich sa v katastrálnom ile;emi Raě4 pre obec Bratislava- Rača, okres Bratislava III,

zapísanej v katastri nehnutel'ností vedenom Správou katastra pre hlavné mesto Slovenskej

2. Prenajímatel' je správcom nehnutel'ností zapisanych na LV č.5647 na zál<lade Zverovacieho
protokolu č. 64lt99t ana záMade Štamtu hlavného mesta SR Bratislaly a správcom
nehnuteťností zapísan ch na LV č. l na zál<lade Zverovacieho protokolu č. 64/t99l.

3. . Prenajímatel' prenecháva nájomcovi do nájmu predmet zrrlwy uveden v čl. il ods. 1

o celliovej v mere !876 m2. 
J J
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Prenajímateť sa podpisom tejto ar uvy zavánlje predmet ariuvy odovzdať nájomcovi pri
podpise tejto zrrrluvy a nájomca sa zavázllje predmet zrrrluvy prevňať auživať ho v srilade
s ustanoveniami tejto zmluvy aza,predmet zrrluvy platiť nájomné v zrrrysle tejto zmluvy.
Prenajímateť prenecháva nájomcovi predmet zmluvy z,a če|om prěstavby AB Villa Vino Rača
8. s., pdstavby pre vfrobu vína a ako manipulačn priestor v areáli administratívnej budovy _

prevádzky Villa Víno Rač4 a. s.

čHnok III.
Doba nájmu

1. Nájomná zrnluva sa uzatvátrana dobu r:rčitu 20 (dvadsať rokov) od 01.05.2008 do 30.04 .2028.
2. Nájom dojednan na určitu dobu sa skončí po uplputí tejto doby alebo písomnou v,.ipoveďou

nájomnej zrrrlwry.

3. Prenajímateí m6že písomne rr5povedať nájornrrri znluvu pred uplynutím dojednanej doby ak:

a) nájomca užívapredmet zrrluvy v ro4ore so zrnluvog
b) nájomca mešká o viac ako jeden mesiac s platením nájomného,
c) nájomca prenechá predmet arrluvy alebo jeho časť do podnájmu bez srihlasu prenajímateťa.

4. Nájomca móže písomne vypovedať nájomnri zrrluvu pred uplynutím dojednanej doby ak:
a) stratí spósobilosť prevádzkovať čirrnoď, na ktoru si predmet zrrrluvy ínjal,
b) predmet zrrrluvy sa stal bez zavinenla nájomcu nespósobily na dohovorené ržívanie.

Vlpovedná lehota je trojmesačná az-aéina plyn ť od prvého dria nasledujriceho mesiaca po
doručení v/povede druhej zrrrluvnej súane.

Zmluvné strany móžu rrkončiť nájomnri zrrrluvu dohodou arrluvn/ch strán o ukončení
nájomného vďahu.

čHnok fV.
Nájomné a služby s nájmom spojené

Zmluvné strany sa dohodli na tihrade za nájom vo v ške 200,- Sldďm2 ročne. Ročná v/ška
utrrady zanájom(200,- Sldďm2 x 1.876 m') je 375.200,- Skk (slovom: tristosedemdesiatpáťtisíc
dvesto slovenslc ch korun). Nájomca podpisom tejto zrrluvy vyhlasuje, že služby spojené
s uávaním pozemlan si zabezpečí a bude platiť samostatne ako právnická osoba.

Úhrada zanájom sa platí ročne vopred, na ričet prenajímateťa (variabitn/ symbol 728149) ato
vždy k l. dňu v mesiaci februar pdslušného kalendárneho roku. V pdpade, ak nájomca
netrhradí nájomné v lehote určenej vyššie, je nájomca povinrr zap|atiť prenajímateťovi rrrok
z omeškania vo v ške 0,05Yo z dlhtej sumy akaž.dy deň omeškania" minimálne vo v ške 100,-
Skk.

Zmluvné strany sa dohodli, že alikvotrri čiastku nájomného ?a.rok 2008 vo v ške 250.133,- Skk
(slovom: dvestopáťdesiattisíc stotridsaťtri slovenslo_ich korun) nájomca rrhradí na ričet
prenajímateťa (variabiln syabol728l49) a to do 0 _=- - .:

lésEaé_ylgbore urěenej r.yššie;jen{iomcapovifu :

vo v ške 0,05Yo z dlfuej sumy zakaždy deň omeškania, minimálne vo v/ške l00,- Skk.

Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateť jednostrann m právnym konom zv!,ši v šku
nájomného v ávislosti od priemerného medziročného rasfu spotrebiteťsk ch cien vykázaného
Štatistick m rrradom SR za kalendarny rok, ktory predchádza pdslušnému kalendárnemu roku
atiežpri zrrrene cenovych predpisov, resp. in ch všeobecne zaviinrych právnych noriem.
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článok V.

Práva a povinnosti prenajímatel'a a nájomcu

Prenajímatel' odovzdá nájomcovi predmet zrrluvy v stave spósobilom na dohovorené uávanie.
Nájomca sa zaváanje udržavať predmet zrrluvy v stave spósobilom na užvanie.

2. Po ukončení nájmu je nájomca povinn vfiítiť predmet zrrrluvy v póvodnom stave
s prihliadnutím k pdpadnfm znrsnátm, ktoré vykonal nájomca v čase nájmu s písomn m
suhl asorn prenaj ím ateí a.

Nájomca sa zavázllje vyrrávat' predmet zrrrluvy v}luěne na ričel dohodnut/ touto zrnluvou
a neprenajať predmet zrrrluvy inému nájomcovi, a to ani formou z&lňem4 tichej spoločnosti,
vlpoáčky a pod. Takéto konanie, hoci ajbeznnluvy, je zo zikonaneplatné.

Nájomca sa zav?ianje nevykonať bez predchádzajriceho písomného s hlasu prenajímateťa zrneny
na predmete zrrluvy. Nájomca nemóže pož-adovať rihradu ná.kladov spojen ch so unenou na
predmete zrrluvy.
Nájomca je povinny umožriť prenajímateťovi spdstupnenie a kontolu využvania predmetu
anluvy za ričelom vykonania prehliadok a pod.

Nájomca zodpovedá v plnom rozsahu za škodrr" ktoru spósobil na predmete zrrluvy vlastnou
činnosťou, činnosťou osób zdržiavajricich sa na predmete arrluvy, alebo ak bola spósobená inou
činnosťou nájomcu.

V pdpade, že predmet arrluvy v srivislosti s užvaním nájomcom vyžadaje nláštne vybavenie
v oblasti poilamej ochrany, be4pečnostn ch a in ch opatení, je nájomca povinn zabezpeéovať
pofiebné opafreni a na vlastrré nííklady a zodpovednosť.

Nájomca je povirur na predmete znrluvy zabezpeéovať povinnosti vJrplYvajrice zo všeobecne
zavántych právnych noriem v oblasti požarnej ochrany, BOZP, hygien , fosp. in ch
špecializovan ch oblastí sám, na vtasbré náklady a nebe4pečenstvo . ZÉtroveň*Ša zavťtanje-
dodžiavať pi uživani predmetu zrrrluvy pdslušné hygienické, beryečnostrné, poilame a iné
predpisy platré u prenajímateťa.

členot YII.
záverečné ustanovenia

Zm7uva nadobrida platnosť a ričirurosť dňom jej podpisu arrluvn mi stranami. Zrnluva je
vyhotovená v piatich rovnopisoch, zktorychdva rovnopisy obdží prenajímateí atri nájomca.

V otázkach, ktoré nie sri v]slovne znluvne upravené sa anluvné strany budri riadit'pdslušn/nni
ustanoveniaíTli zák. č. 40lt964 Zb. (Oběiansky ákonník) v platnom znení.

Ustanovenia znrluvy je možrté meniť formou číslovan ch písomn ch dodatkov k zrrrluve
podpísan}ch oboma zrrluvn/mi stranami alebo jednostrann mi právnymi ukonmi podl'a ods. 4.

článku tV. tejto zrnluvy.
4. Zmluvné stany prehlasuj , že si zrrrluvu prečítali, rozumej jej obsahu ana mak toho, že je

prejavom ich slobodnej avážnej vóle, nevykonanej v tiesni a 7a nilášť nev/hodn}ch
podmienok, ju vlastnoručne podpisujri.

Prenajímatel]:

Doc. MUDr. JánZvonar, CSc.
starosta
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Rača, a.s.
2,83106 Bratislava

- V-Bratislave; dňa 30.04.20:08:
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