ZM LU V A č. 0770455/00CR Z; M AG TSO P/RIPP3/2021
o sp oluužívaní kom unikácie a o nájm e pozem ku
uzatvorená v zm ysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. O bchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva")
medzi zm luvným i stranami:
O bchodné meno:
Sídlo:
IČO:
iČ DPH:

SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31 322 832
SK2020372640

Bankové spojenie;
Č íslo účtu:
K onajúci prostredníctvom :
M eno a priezvisko;
Funkcia:
Meno a priezvisko:
Funkcia:

Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.
SK69 0200 0000 0000 1470 2062
Ing. Tím ea Reicher, MBA
člen predstavenstva
Ing. Vladim ír Goceliak
vedúci Správy a evidencie majetku, na základe poverenia

iJtvar zodpovedný za uzatvorenie zm luvy:

Správa a evidencia m ajetku

S poločnosť zapísaná:

v O bchodnom registri O kresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 426/B

(ďalej len „Povinný" alebo „SLOVNAFT, a.s.“)

H lavné m esto S lovenskej republiky Bratislava
Sídlo:
Prim aciálne nám estie č. 1, 814 99 Bratislava
IČO:
00603481
DIČ;
2020372596
Bankové spojenie:
ČSOB, a.s.
Číslo účtu:
SK58 7500 0000 0000 2582 8453
Konajúci prostredníctvom :
M eno a priezvisko:
Ing. arch. Matúš Vallo
Funkcia:
prim átor
(ďalej len „Oprávnený“)
Povinný a O právnený spolu len „Zmluvné stran y”, jednotlivo aj ako „Zmluvná stran a“
Pream bula
Povinný je výlučným vlastníkom v podiele 1/1 areálu čerpacej stanice pohonných hm ôt nachádzajúceho sa
na Púchovskej ulici v Bratislave, Okres: Bratislava III, Obec: BA - m. č. Rača, katastrálne územie: Rača,
ktorú tvoria nehnuteľnosti zapísané na LV č. 4303, katastrálne územ ie Rača, vedenom O kresným úradom
Bratislava, katastrálny odbor, a to:
STAVBY
■

súpisné číslo 8108, popis stavby; ČSPHM Nafta G bely postavená na pozem ku parcely registra KNC parcelné číslo 3500/34

PARC ELY REG ISTR A „C “
■
■
■
■
■
■

parcelné číslo 3500/25,
parcelné číslo 3500/26,
parcelné číslo 3500/34,
parcelné číslo 3500/43,
parcelné číslo 3500/32,
parcelné číslo 3500/33,

druh pozem ku: ostatná plocha o vým ere 2036 m^
druh pozem ku: ostatná plocha o vým ere 1900 m^
druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o vým ere 1037 m^
druh pozem ku; zastavaná plocha a nádvorie o vým ere 110
druh pozem ku: ostatná plocha o vým ere 92 m^
druh pozem ku: ostatná plocha o vým ere 29 m^

(ďalej aj ako „Predmetné pozem ky“)
a stavby nezapísanej na LV č. 4303, a to autoum yváreň postavená na pozem ku parcely registra „C “
parcelné číslo 3500/43, inžinierske siete, spevnené plochy, kom unikácia a ostatné drobné stavby, ktorá je
súčasťou čerpacej stanice pohonných hm ôt a je postavená na Predm etných pozem koch.
(všetko spolu ďalej aj ako „ČS").

O právnený je investorom stavby záchytné parkovisko (P+R parkovisko) v areáli na Púchovskej ulici v
Bratislave (ďalej len „P+R parkovisko") navrhnutej na pozemku parcely registra C parcelné číslo 3500/1,
katastrálne územ ie Rača. Situácia P+R parkoviska tvorí Prílohu č. 1 tejto zm luvy.
Dopravné napojenie P+R parkoviska na hlavnú cestu na Púchovskej ulici je navrhnuté cez kom unikáciu ČS
(ďalej len „Komunikácia Č S“) um iestnenú na pozem koch parcely registra C pare. č. 3500/25, 3500/34
a 3500/26 v rozsahu podľa priloženej situácie, ktorá tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy.
Dopravné napojenie parkoviska P+R si vyžaduje vybudovanie vjazdu na P+R parkovisko (ďalej len „Vjazd“),
ktorého um iestnenie je navrhnuté na časti pozemku parcely registra „C “ parcelné číslo 3500/25 o vým ere 26
m^. S vybudovaním Vjazdu súvisí prekládka existujúcich stavieb ČS - elektrického stožiaru pre verejné
osvetlenie ČS, klietky na propán butánové fľaše a zabezpečenie ochrany podzem ných sietí v rozsahu
budovaného Vjazdu.
Účelom tejto zm luvy je definovať práva a povinnosti Zm luvných strán v súvislosti užívaním pozem ku pod
Vjazdom a spoluužívaním Kom unikácie ČS v rozsahu zmluvy a podľa Prílohy č. 2 k zm luve.

ČI. i.
Spoluuživanie Kom unikácie ČS
1.

Predm etom tejto zm luvy je o. i. záväzok Povinného um ožniť O právneném u spoluuživanie Kom unikácie
ČS v rozsahu a za podm ienok podľa tejto zm luvy a Prílohy č. 2 k zm luve.
Celková vým era Kom unikácie ČS, ktorá je predm etom spoluužívania Zm luvným i stranam i je 437m^.

2.

Zm luvné strany sa dohodli, že spoluuživaním Kom unikácie ČS sa rozum ie prechod a prejazd
O právneného a zákazníkov P+R parkoviska po K om unikácii ČS v rozsahu podľa Prílohy č. 2 tejto
zm luvy.

3.

O právnený sa zaväzuje spoluuživať Kom unikáciu ČS v súlade s touto zm luvou.

4.

O právnený je povinný počas spoluužívania K om unikácie ČS dbať o to, aby nebola narušená ani
žiadnym spôsobom negatívne ovplyvnená prevádzka ČS vo vlastníctve Povinného. Oprávnený je
povinný pri spoluužívaní Kom unikácie ČS dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
zásady ochrany pred požiarmi, zásady ochrany životného prostredia a iné v zm ysle platných všeobecne
záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

5.

O právnený je povinný v prípade poškodenia alebo znečistenia Kom unikácie ČS, resp. inej
nehnuteľnosti susediacej s Kom unikáciou ČS alebo iného m ajetku vo vlastníctve Povinného, t. j. v
prípade priam ej a/alebo nepriam ej škody spôsobenej Povinnému, dať túto nehnuteľnosť a/alebo iný
m ajetok vo vlastníctve Povinného bez zbytočného odkladu, v prim eranej lehote a na vlastné náklady do
pôvodného stavu, prípadne uhradiť škody, ktoré tým to vzniknú Povinném u. Ak je O právnený nečinný.
Povinný ho na odstránenie závadného stavu vyzve písom ne a určí lehotu na nápravu.

6.

Ak v prípade uvedenom v bode 5. tohto ČI. zm luvy O právnený v určenej lehote nezabezpečí uvedenie
Kom unikácie ČS a/alebo inej nehnuteľnosti susediacej s Kom unikáciou ČS a/alebo iného majetku vo
vlastníctve Povinného do pôvodného stavu. Povinný je oprávnený dať Kom unikáciu ČS a/alebo inú
nehnuteľnosť a/alebo m ajetok vo vlastníctve Povinného do pôvodného stavu na náklady Oprávneného,
pričom O právnený uhradí Povinném u platbu za uskutočnené činnosti na základe faktúry vystavenej
Povinným v zm ysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej lehoty v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o DPH“), a to najneskôr do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry.

7.

O právnený nie je oprávnený Vjazd ani Kom unikáciu ČS akým kolVek spôsobom zaťažiť v prospech tretej
strany (podnájm om alebo vecným brem enom ).

8.

O právnený podpisom tejto zm luvy vyjadruje súhlas s tým. že Povinný je oprávnený prenechať
spoluuživanie Kom unikácie ČS aj inej osobe ako O právneném u a rovnako je Povinný oprávnený
spoluuživať Kom unikáciu ČS sám . O právnený sa zároveň zaväzuje, že v prípade, ak práva a povinnosti
zodpovedajúce spoluužívaniu Kom unikácie ČS bude O právnený plánovať previesť, príp. rozšíriť na iný
(tretí) subjekt, je povinný o tejto skutočnosti vopred písomne inform ovať Povinného. Ak sa bude jednať
o prepojený mestský podnik vo vlastníctve O právneného, písom ný súhlas Povinného sa nevyžaduje.
V prípade, ak pôjde o tretiu stranu mimo m estského podniku, právny úkon môže byť realizovaný výlučne
až po predchádzajúcom písom nom súhlase Povinného a následnom uzatvorení dodatku k tejto zm luve.
U vedené v predchádzajúcej vete sa nevzťahuje na spoluuživanie Kom unikácie ČS zákazníkm i
Oprávneného. O právnený je zároveň povinný strpieť spoluuživanie K om unikácie ČS Povinným a tretími
osobam i. S ohľadom na uvedené v predchádzajúcej vete, si je O právnený vedom ý skutočnosti, že
oprávnenie prechodu a prejazdu po Kom unikácii ČS sa vzťahuje aj na tretie osoby vykonávajúce činnosti
súvisiace s ČS, zákazníkov ČS a iné oprávnené osoby.

9.

O právnený sa zaväzuje pri spoluužívaní Kom unikácie ČS rešpektovať zásady spoluužívania určené
touto zm luvou a v prípade kolízie práv spoluužívania medzi Povinným a O právneným (a prípadne inými
do úvahy pripadajúcim i spoluužívateľm i) sa O právnený zaväzuje rešpektovať pokyny Povinného tak, aby
bol naplnený účel tejto zm luvy.

10.

Z m luvné strany sa dohodli, že v prípade, ak O právnený nebude m ôcť spoluuživať K om unikáciu ČS z
dôvodu jej opravy, údržby, rekonštrukcie a pod., realizovanej Povinným , O právnený nemá nárok na
zľavu ani na náhradu škody, vyplývajúcej z tejto skutočnosti. Povinný sa zaväzuje o začatí prác z vyššie
uvedeného dôvodu a tým aj o obm edzení vo využívaní Kom unikácie ČS inform ovať O právneného 10
pracovných dní pred začatím prác písom ne na em ailovú adresu sd@ bratislava.sk. Uvedené sa
nevzťahuje na práce súvisiace s odstránením havarijného stavu ČS.

ČI. II.
Nájom pozemku
1.

Predm etom tejto zm luvy je okrem spoluužívania Kom unikácie ČS i prenájom časti pozem ku vo výlučnom
vlastníctve v podiele 1/1 Povinného, a to pozem ku parcely registra G parcelné číslo 3500/25, druh
pozem ku: ostatná plocha, o vým ere 2036 m^, zapísaného na LV č. 4303, katastrálne územ ie Rača, a to
v rozsahu a lokalizácii podľa Prílohy č. 2 tejto zm luvy (ďalej len „Predm et nájmu"). Vým era Predmetu
nájm u je 26 m^. O právnený sa zaväzuje platiť Povinném u nájom né podľa tejto zm luvy a užívať Predm et
nájmu len na účel dohodnutý v tejto Zm luve. Oprávnený je oprávnený užívať P redm et nájm u výlučne
ako pozem ok pod Vjazdom .

2.

Povinný súhlasi s vybudovaním Vjazdu na Predm ete nájmu.

3.

O právnený sa zaväzuje Povinném u predložiť na schválenie projektovú dokum entáciu pre stavebné
povolenie resp. ohlásenie drobnej stavby pre Vjazd resp. pre P+R parkovisko, súčasťou ktorého je aj
vybudovanie Vjazdu ako aj projekt zvislého a vodorovného dopravného značenia.

4.

O právnený sa zaväzuje na vlastné náklady vybudovať Vjazd, preložiť stožia r verejného osvetlenia ČS a
zabezpečiť ochranu existujúcich inžinierskych sietí v rozsahu Vjazdu.

5.

Povinný sa zaväzuje na vlastné náklady prem iestniť klietku s propán-butánovým i fľašami.

6.

O právnený je povinný inform ovať Povinného o plánovanom dátum e začatia akýchkoľvek prác
súvisiacich s výstavbou Vjazdu, najm ä o charaktere plánovanej činnosti, term íne je j vykonania,
predpokladanej dĺžke a o prípadných obm edzeniach plynúcich pre Povinného, v term íne m inim álne 14
dní vopred em ailom na nasledovné em ailové adresy: info@ slovnaft.sk; robert.kausitz@ slovnaft.sk.
Akákoľvek činnosť m usí byť vykonávaná v rámci m ožností a pri rešpektovaní práv Povinného podľa tejto
zm luvy tak, aby bolo zachované právo Povinného riadne vykonávať je h o vlastnícke právo k Predm etným
pozem kom a k ČS. Počas výstavby Vjazdu je O právnený povinný postupovať tak, aby nijako neobmedzil
alebo neohrozil prevádzku ČS a nepoškodil Predm etné pozem ky ani iný m ajetok Povinného. V prípade
poškodenia alebo znečistenia Predm etných pozemkov, ČS, prípadne iného m ajetku Povinného je
O právnený povinný dať Predm etné pozemky, resp. poškodený alebo znečistený m ajetok vo vlastníctve
Povinného bez zbytočného odkladu, v prim eranej lehote a na vlastné náklady do pôvodného stavu,
prípadne uhradiť škody, ktoré vzniknú Povinném u v súvislosti s výstavbou Vjazdu. A k je Oprávnený
nečinný. Povinný ho na odstránenie závadného stavu vyzve písom ne a určí mu primeranú lehotu na
odstránenie závadného stavu. V prípade, že tak O právnený v určenej lehote neurobí. Povinný je
oprávnený d a ť Predm etné pozemky, ČS, resp. poškodený alebo znečistený m ajetok vo vlastníctve
Povinného do pôvodného stavu na náklady Oprávneného, pričom O právnený uhradí Povinném u platbu
za uskutočnené týchto činností na základe faktúry vystavenej Povinným v zm ysle zákona o DPH, a to
najneskôr do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry Povinným .

7.

O právnený sa zaväzuje pri realizácii Vjazdu postupovať s odbornou starostlivosťou, stavebné práce
realizovať na svoje nebezpečenstvo a náklady tak, aby bola nepretržite zabezpečená plynulá prevádzka
ČS.

8.

O právnený nie je oprávnený využívať Kom unikáciu ČS pre prejazd stavebných m echanizm ov počas
obdobia výstavby P+R parkoviska, pokiaľ sa zm luvné strany nedohodnú inak.

9.

O právnený sa zaväzuje riadiť sa pokynm i Povinného a súčasne dodržiavať všetky relevantné všeobecne
záväzné právne predpisy vzťahujúce sa k realizácii Vjazdu:
-všeobecne záväzné právne predpisy, najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územ nom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zák o n “),
-ostatné súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy, či platné slovenské technické norm y (STN, STN
EN),

-pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďajej len „BOZP"), ochrany pred požiarmi (ďalej len
„OpP"), ochrany životného prostredia (ďalej len „OŽP"), prevencie závažných priem yselných havárii
(ďalej len „PZPH“) a odpadového hospodárstva (ďalej len „OH“) v zm ysle príslušných všeobecne
záväzných právnych predpisov (ďaiej spolu tiež len „HSE Predpisy“).
10.

O právnený zodpovedá Povinném u v plnom rozsahu za škodu, ktorá vznikne Povinnému porušením
povinností podľa vyššie uvedených všeobecne záväzných právnych predpisov, príslušných slovenských
technických noriem, HSE Predpisov, špecifikovaných v bode 9. tohto ČI. zmluvy.

11.

O právnený je zároveň povinný zabezpečiť dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich z tejto
zmiuvy, a to svojim i zam estnancam i, resp. zhotovitei’om prác.

12.

O právnený sa zaväzuje všetky práce súvisiace s vybudovaním Vjazdu zrealizovať do 15 pracovných dní
odo dňa vydania potrebného povolenia pre vybudovanie Vjazdu. O ukončení prác súvisiacich s
vybudovaním Vjazdu sa Oprávnený zaväzuje Povinného bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní
od ukončenia prác inform ovať na em ailovú adresu uvedené v bode 6. tohto článku.

13.

O právnený sa zaväzuje Vjazd a parkovisko P+R vybudovať a zahájiť jeho prevádzku najneskôr do
31.03.2022.

14.

O právnený je povinný:
14.1
14.2

14.3

14.4
14.5

užívať len tú časť pozemku, ktorá je Predmetom nájmu,
zaobchádzať s Predmetom nájmu tak, aby nedochádzalo ku škodám, ani k porušovaniu platných
všeobecne záväzných právnych predpisov. Pri spôsobení škody je O právnený povinný vo svojom
mene a na vlastné náklady uviesť Predm et nájmu do pôvodného stavu a nahradiť Povinném u
vzniknutú škodu,
zdržať sa akýchkoľvek úprav na Predm ete nájmu, ani na ňom um iestňovať stavby dočasného
aiebo trvalého charakteru, zhrom ažďovať nebezpečný odpad zriaďovať skládky odpadu bez
predchádzajúceho písom ného súhlasu Povinného, s výnim kou využitia Predm etu nájmu na účel
nájmu, ktorý je dohodnutý v bode 1. tohto ČI. zmluvy,
neprenechať Predm et nájmu aiebo jeho časť do podnájm u inej osobe bez predchádzajúceho
písomného súhlasu Povinného,
O právnený je povinný zabezpečovať opatrenia a náležitosti O chrany pred požiarmi, ktoré budú
vyplývať aj zo zm ien a aktualizácie iegislatívy a interných predpisov ako povinnosti O právneného.

15.

V prípade, ak zástupca alebo poverená osoba, prípadne zákazník O právneného zapríčiní na území
Povinného znečistenie životného prostredia, zaväzuje sa O právnený bez zbytočného odkladu o tom
inform ovať Povinného. Ďaiej sa O právnený zaväzuje spolupracovať za účelom vyšetrenia a objasnenia
týchto udalostí.

16.

O právnený
súhlasí,
nehnuteľností.

17.

O právnený je povinný do 30 dní po ukončení zm luvy uviesť Predm et nájm u do pôvodného stavu, pokiaľ
sa Zm luvné strany nedohodnú inak.

že

pri

dlhodobom

prenájm e

Povinný

nezapíše

O právneného

do

katastra

ČI. III.
O dplata a platobné podm ienky
1.

Zm luvné strany sa dohodli, že ročná odplata za spoluuživanie Kom unikácie ČS a nájom né za Predm et
nájm u bude predstavovať spolu sum u vo výške: 11 389,59 € bez DPH (slovom : jedenásťtisíc
tristoosem desiatdeväť eur a 59 centov bez dane z pridanej hodnoty) t.j. 13 667,51 € vrátane DPH (ďalej
len „Odplata“). (Výška DPH pripočítaná k odplate bude upravená v súlade so záväzným i právnymi
predpism i platným i v čase vzniku daňovej povinnosti.)
(O dplata pozostáva z nájom ného za Predm et nájmu, ktorého výška je stanovená ako rozsah nájmu t.j.
26m^ x 29,13 €/m^ + DPH a odplaty za spoluuživanie Kom unikácie ČS, stanovenej ako rozsah
spoluužívania t.j. 437m^ x 24,33€/m^ +DPH).
Zm luvné strany sa dohodli, že O dplata bude zvyšovaná o priem ernú m ieru inflácie SR meranú indexom
spotrebiteľských cien (CPI) zverejňovanú Štatistickým úradom SR za predchádzajúci kaiendárny rok.

2.

O dplatu sa O právnený zaväzuje uhrádzať počnúc dňom nadobudnutia účinnosti tejto zm luvy
v pravidelných štvrt’ročných splátkach, vždy do 15. dňa prvého m esiaca príslušného kalendárneho
štvrťroka v sum e 2 847,40 € bez DPH, t.j. 3416,88 € vrátane DPH na základe faktúry vystavenej
Povinným. (Výška DPH pripočítaná k odplate bude upravená v súlade so záväzným i právnymi predpism i
platnými v čase vzniku daňovej povinnosti.)

3.

Platobná povinnosť O právneného sa považuje za splnenú v deň, kedy bude plná výška platby pripísaná
na bankový účet Povinného uvedený na faktúre. V prípade, ak deň splatností faktúry pripadne na sobotu,
nedeľu alebo sviatok. O právnený je povinný uhradiť faktúru v predstihu tak, aby posledný deň splatnosti
faktúry bola fakturovaná sum a pripísaná na bankový účet Povinného. V prípade, ak deň splatnosti
faktúry pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, O právnený je povinný uhradiť faktúru v predstihu tak,
aby posledný deň splatnosti faktúry bola fakturovaná sum a pripísaná na bankový účet Povinného. V
prípade, že O právnený nezaplatí faktúrovanú čiastku v lehote splatnosti, je Povinný oprávnený
fakturo vať úrok z om eškania, za dobu omeškania, vo výške určenej príslušným všeobecne záväzným
právnym predpisom . O právnený je povinný uhradiť vyúčtovaný úrok z om eškania do 14 kalendárnych
dní odo dňa vystavenia faktúry Povinným. T áto faktúra sa nepovažuje za faktúru pre účely DPH. Tým nie
je dotknuté právo Povinného od tejto zm luvy odstúpiť. Uplatnením úroku z om eškania nezaniká nárok
Povinného na náhradu škody prevyšujúcu vyfakturovaný úrok z omeškania.

4.

V prípade, ak z označenia platby uskutočnenej O právneným jednoznačne nevyplýva, ktorú faktúru touto
platbou uhrádza, bude platba považovaná za úhradu najskôr splatnej faktúry za úrok z om eškania
(postupnosť podľa dátum u vystavenia faktúry od najstaršej po najnovšiu) a splatnej dlžnej sumy,
prípadne pokuty, penále (postupnosť podľa dátum u vystavenia faktúry od najstaršej po najnovšiu).

5.

Zm luvné strany sa dohodil, že O právnený je oprávnený bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od
obdržania faktúry túto faktúru vrátiť Povinném u s písomným odôvodnením bez zaplatenia, ak faktúra
neobsahuje form álne alebo obsahové náležitosti vyžadované v súlade s platným zákonom o DPH. V
takom prípade prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti a nová 30 dňová lehota splatnosti faktúry
začne plynúť odo dňa vystavenia novej alebo opravenej faktúry.

6.

V prípade, ak bude m ať O právnený Iné výhrady súvisiace s faktúrou vystavenou ako tie, ktoré sú
uvedené v bode 5. tohto ČI. zm luvy, uvedená skutočnosť nezbavuje povinnosti O právneného uhradiť
fakturovanú sum u v celej výške a v dohodnutej dobe splatnosti.

7.

Zm luvné strany sa dohodil, že sú oprávnené jednostranne zm eniť čísla bankového spojenia (IBAN) a
banku, o čom v dostatočnom predstihu upozornia druhú Zm luvnú stranu, a zároveň druhú Zm luvnú
stranu požiadajú o úhradu na nové číslo bankového účtu. U vedené zm eny nebudú m ať vplyv na
splatnosť faktúry.

8.

O právnený hradí poplatky banky O právneného. Prípadné ďalšie náklady účtované Inými
(korešpondenčným i a bankou Povinného) znáša Povinný.

bankami

ČI. iV.
Doba trvania zm luvy a odstúpenie od zm luvy
1.

Táto zm luva sa uzatvára na dobu určitú, v trvaní 5 rokov odo dňa účinnosti zm luvy s opciou na
predĺženie doby trvania zm luvy o ďalšie 3 roky za podm ienok dohodnutých na základe rokovaní
zm luvných strán. Oprávnený je povinný písom ne oznám iť uplatnenie opcie najneskôr 6 m esiacov pred
uplynutím doby trvania zm luvy a požiadať Povinného o uzatvorenie dodatku k tejto zmluve. Povinný sa
zaväzuje uzatvoriť s O právneným dodatok k tejto zm luve do 60 dní odo dňa doručenia písom ného
oznám enia o uplatnení opcIe na predĺženie doby trvania zmluvy.

2.

Túto zm luvu m ožno predčasne ukončiť:
a) písomnou dohodou Zm luvných strán;
b) výpoveďou zo strany O právneného bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 3 m esiace a začína
plynúť prvým dňom v m esiaci nasledujúcom po doručení písom nej výpovede Povinném u;
c)
odstúpením od zm luvy niektorou zo zm luvných strán.

3.

Povinný je oprávnený písom ne od tejto zm luvy odstúpiť, ako pri podstatnom porušení zmluvy, pričom
zm luva zaniká dňom doručenia oznám enia o odstúpení od zm luvy O právneném u, a to bez akejkoľvek
povinností Povinného na náhradu škody spôsobenej tým to odstúpením , najmä ak:
a)
b)
c)
d)
e)

O právnený alebo ktorákoľvek osoba konajúca v jeho m ene alebo v je h o zastúpení zásadne
porušila podm ienky Etického kódexu pre obchodných partnerov Skupiny M O L \ alebo
O právnený porušil svoju povinnosť zachovávať m lčanlivosť, ku ktorej sa zaviazal v tejto zm luve,
alebo
vyhlásenie alebo správanie/konanie O právneného poškodilo dobré m eno alebo podnikateľskú
dôveryhodnosť Povinného, alebo
O právnený opakovane alebo závažne porušil zm luvné povinnosti uvedené v tejto zm luve, alebo
O právnený nezaplatí Povinném u O dplatu špecifikovanú podľa ČI. III. bod 1. tejto zm luvy, alebo
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f)
g)
h)
i)
j)
k)
4.

O právnený spôsobil v dôsledku spoluužívania na Kom unikácii ČS škodu a túto bez zbytočného
odkladu neuviedol na svoje náklady do pôvodného stavu, alebo
O právnený neuvedie do prevádzky parkovisko P+R do term ínu 31.03.2022, alebo
O právnený porušil povinnosti uvedené v ČI. I. bod 6. a/alebo v ČI. II. bod 6. tejto zmluvy, alebo
O právnený užíva Predm et nájmu na iný účel. ako na účel dohodnutý v zm luve, alebo,
O právnený dal Predm et nájmu do podnájmu bez predchádzajúceho písom ného súhlasu
Povinného, alebo
z iných dôvodov uvedených v tejto zm luve.

O právnený je oprávnený písom ne od tejto zm luvy odstúpiť, ako pri podstatnom porušení zmluvy, pričom
zm luva zaniká dňom doručenia oznám enia o odstúpení od zm luvy Povinném u, a to bez akejkoľvek
povinnosti O právneného na náhradu škody spôsobenej tým to odstúpením , najm ä ak:
a)
b)
c)

d)

Povinný porušil záväzok m lčanlivosti, ku ktorém u sa zaviazal v tejto zm luve, alebo
vyhlásenie alebo správanie/konanie Povinného poškodilo dobré m eno alebo dôveryhodnosť
O právneného, alebo
Prenajím ateľ je platobne neschopný, v úpadku, v kríze, voči Prenajím ateľovi je vedená exekúcia,
na m ajetok Prenajím ateľa bol vyhlásený konkurz alebo reštrukturalizácia, návrh na vyhlásenie
konkurzu bol zam ietnutý pre nedostatok majetku Prenajím ateľa alebo Prenajím ateľ vstúpil do
likvidácie.
Povinný neum ožňuje O právneném u užívať Predm et nájmu v súlade s podm ienkam i tejto zmluvy.

5.

Písom né oznám enie o odstúpení od zm luvy sa doručuje druhej Zm luvnej strane doporučeným listom s
doručenkou zaslaným na adresu sídla uvedenú v záhlaví tejto zm luvy alebo na adresu, ktorá bude
neskôr oznám ená druhej Zm luvnej strane ako adresa pre doručovanie. Pokiaľ si Zm luvná strana, ktorej
je odstúpenie od zm luvy určené oznám enie o odstúpení od zm luvy zaslané tým to spôsobom z
akéhokoľvek dôvodu neprevezme, považuje sa odstúpenie od zm luvy za doručené na 5. deň odo dňa
jeho odoslania, aj keď sa Zm luvná strana (adresát) o doručení (uložení na pošte) nedozvedel. Ak
adresát odm ietne takéto písom né oznám enie o odstúpení od zm luvy prevziať, považuje sa toto za
doručené dňom , kedy bolo prevzatie odm ietnuté.

6.

V prípade odstúpenia od tejto zm luvy a/alebo jej ukončenia niektorou zo Zm luvných strán, si Zm luvné
strany plnenia poskytnuté v súlade s touto zm luvou nevracajú (t. j. zm luva sa zrušuje ex nunc), sú však
povinné si vzájom ne vyrovnať všetky pohľadávky a záväzky vzniknuté do dňa účinnosti odstúpenia od
tejto zm luvy a/alebo jej ukončenia. Povinný má predovšetkým právo na úhradu O dplaty, do dňa zániku
tejto zmluvy.

7.

Zánik zm luvy z akéhokoľvek dôvodu sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením tejto
zm luvy, zm luvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva, riešenia sporov medzi Zm luvným i stranam i,
zm luvnej pokuty a ostatných ustanovení, ktoré podľa tejto zm luvy alebo vzhľadom na svoju povahu majú
trvať aj po ukončení tejto zmluvy.

8.

V prípade zániku tejto zm luvy z akéhokoľvek dôvodu je O právnený povinný odovzdať vyprataný Predm et
nájm u Povinnému ku dňu ukončenia zm luvy v užívania schopnom stave, najneskôr však do 14 dní odo
dňa ukončenia zmluvy.

ČI. V.
Vis m a io r/ O kolností vylučujúce zodpovednosť
1.

Nepovažuje sa za porušenie tejto zmluvy, ak ktorákoľvek zo Zm luvných strán nem ôže plniť svoje
zm luvné povinností z dôvodu prekážky, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej Zm luvnej strany a bráni
jej v splnení jej povinnosti, ak nem ožno rozum ne predpokladať, že t)y povinná Zm luvná strana túto
prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a že by v čase vzniku záväzku túto prekážku
predvídala (napr. vojna, celoštátny štrajk, zem etrasenie, záplava, požiare, teroristický útok, a iné.),
pričom táto prekážka priam o bráni splneniu zm luvných povinností Zm luvnej strany, ktorá sa je j vzniku
dovoláva. Na základe požiadavky druhej Zm luvnej strany dotknutá Zm luvná strana predloží doklad o
existencii okolností vylučujúcich zodpovednosť/vis maior, ktorý vydajú príslušné úrady alebo organizácia
zastupujúca záujm y krajiny pôvodu.

2.

Pokiaľ sa Zm luvné strany písom ne nedohodnú inak, zm luvne dohodnuté term íny sa predlžujú o dobu
trvania okolnosti vylučujúcich zodpovednosť/vis maior.

3.

Ak doba trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť/vis m aior presahuje (30) dni, Zm luvné strany sú
povinné viesť rokovania o možnej zm ene/úprave tejto zm luvy. A k takéto rokovania nebudú úspešne
ukončené do (10) dní, ktorákoľvek zo Zm luvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zm luvy aj v tom
prípade, ak podľa ustanovení práva, ktorým sa spravuje táto zm luva, by nebola oprávnená odstúpiť od
zm luvy. Zm luvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu vyrovnať si vzájom né pohľadávky a
záväzky, ktoré vznikli do zániku tejto zm luvy.

4.

Zm luvná strana, ktorá porušuje svoju povinnosť, alebo ktorá s prihliadnutím na všetky okolností má
vedieť, že poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z tejto zm luvy v dôsledku okolností vylučujúcich
zodpovednosť/vis m aior je povinná oznám iť písom ne druhej Zm luvnej strane hrozbu alebo vznik
okolností vylučujúcich zodpovednosť/vis m aior spolu s ich dôsledkam i a predpokladaným časom Ich
trvania. Správu je povinná táto Zm luvná strana podať bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o týchto
okolnostiach dozvedela alebo pri náležitej starostlivosti m ohla dozvedieť. Škody vyplývajúce
z neoznám enia alebo z neskorého oznám enia o hrozbe alebo vzniku okolností vylučujúcich
zodpovednosť/ vis m aior bude niesť Zm luvná strana zodpovedná za takéto neskoré oznám enie.

ČI. VI.
D oručovanie
1.

Písom né oznám enie o odstúpení od tejto zm luvy, výpoveď zm luvy, ako aj akékoľvek iné písomnosti
týkajúce sa tejto zm luvy (ďalej aj ako „písomnosti") sa doručujú druhej Zm luvnej strane doporučeným
listom s doručenkou zaslaným na adresu jej sídla uvedenú v záhlaví te jto zm luvy, pokiaľ nedôjde zo
strany niektorej zo Zm luvných strán k písom ném u oznám eniu zm eny adresy pre doručovanie. Ak si
Zm luvná strana, ktorej je písom nosť podľa predchádzajúcej vety určená a zaslaná tým to spôsobom , túto
z akéhokoľvek dôvodu neprevezm e, považuje sa písom nosť za doručenú na 5. deň odo dňa jej
odoslania, aj keď sa adresát o doručení (uložení na pošte) nedozvedel. A k adresát odm ietne písom nosť
prevziať, považuje sa táto za doručenú m om entom , keď bolo prevzatie odm ietnuté.

VII.
Z áväzo k m lčanlivosti
1.

Z m luvné strany súhlasia, že všetky inform ácie a skutočnosti, ktoré získali akým koľvek spôsobom
o druhej Zm luvnej strane a jej činnosti pri uzavretí a plnení tejto zmluvy, avšak nielen v súvislosti s ňou,
sa považujú za dôverné a m ajú charakter obchodného tajom stva. Zm luvné strany sa zaväzujú takéto
inform ácie a skutočnosti neposkytnúť a nesprístupniť tretím osobám a nevyužiť na iný účel, ako na
plnenie tejto Zm luvy. Toto ustanovenie sa nebude vzťahovať na poskytnutie inform ácií spoločnosťou
SLO VN AFT, a.s. svojej m aterskej spoločnosti MOL Plc., so sídlom O któber huszonharm adika u .1 8 ,1 1 1 7
Budapešť, Maďarsko, je h o akcionárom , vlastníkom , právnym, daňovým poradcom a auditom ,

2.

P ovinnosť nezverejňovania sa nevzťahuje na inform ácie a skutočnosti, ktoré:
■ sú verejne prístupné, alebo ktoré sa bez zavinenia Zm luvnej strany, ktorý tieto získal stanú verejne
prístupným i alebo
■ boli druhej Zm luvnej strane preukázateľne znám e pred nadobudnutím platnosti zm luvy, alebo
■ Zm luvná strana tieto získala od tretej strany, ktorá nie je viazaná povinnosťou m lčanlivosti voči strane,
ktorej sa takéto inform ácie týkajú, alebo
■ sa m ajú sprístupniť a poskytnúť v zm ysle všeobecne záväzných právnych predpisov, nariadení burzy
cenných papierov alebo vyžiadania oprávnených orgánov v rozsahu určenom platným i všeobecne
záväzným i právnym i predpism i.

3.

Ukončenie platnosti a účinnosti tejto zm luvy z akýchkoľvek dôvodov nemá vplyv
zachovávať m lčanlivosť, ktorá trvá aj po skončení platnosti a účinnosti tejto zm luvy.

na

povinnosť

ČI. VIII.
Záverečné ustanovenia
1.

Zm luva nadobúda platnosť dňom podpísania obom a Zm luvným i stranam i a účinnosť dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia na w ebovom sídle O právneného podľa § 47 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb.
O bčianskeho zákonníka v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zm ene a doplnení niektorých zákonov (zákonom o slobode inform ácií) v znení neskorších predpisov.

2.

Právne vzťahy touto zm luvou výslovne neupravené sa spravujú príslušným i ustanoveniam i Obchodného
zákonníka. O bčianskeho zákonníka, ako aj ostatným i príslušným i všeobecne záväzným i právnymi
predpism i Slovenskej republiky.

3.

T úto zm luvu je m ožné platne m eniť a dopĺňať len na základe dohody oboch Zm luvných strán, ktorá bude
m ať form u písom ného dodatku k tejto zm luve podpísaného oprávneným i zástupcam i oboch Zm luvných
strán.

4.

Zm ena identifikačných údajov spoločnosti zapísaných do obchodného registra (napr. sídla, zástupcu),
ako aj čísla účtu, zm ena útvaru zodpovedného za uzatvorenie a plnenie zm luvy, sa nebudú považovať
za zm eny vyžadujúce si uzavretie dodatku k tejto zm luve. Zm luvná strana je povinná zm eny týchto
údajov oznám iť druhej Zm luvnej strane písom ne bez zbytočného odkladu, najneskôr však 10
7
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kalendárnych dni pred prijatím zm eny, aiebo do 10 kalendárnych dní po vzniku účinnosti zm eny
(registrácia).
5.

Nadpisy v tejto zm luve slúžia len k je j prehľadnosti a neberú sa do úvahy pri výklade zmluvy, rovnako sa
nepovažujú ani za definície alebo za vysvetlivky jednotlivých zm luvných ustanovení.

6.

Zm luvné strany sa budú usilovať o zm ierlivé riešenie všetkých sporov spojených s touto zm luvou. V
prípade, ak nedôjde k urovnaniu sporov zm ierom . Zm luvné strany sa dohodli, že spor bude rozhodovať
vecne a m iestne príslušný súd v súlade s príslušnými ustanoveniam i zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný
sporový poriadok v znení neskorších predpisov.

7.

Táto zm luva bola spísaná na základe pravdivých údajov a zm luvná voľnosť a právna spôsobilosť
Zm luvných strán ňou nie je obm edzená.

8.

Podpisom tejto zm luvy O právnený potvrdzuje, že sa oboznám il s Etickým kódexom pre obchodných
partnerov Skupiny MOL dostupnom na w vw .slovna ft.sk alebo w w w .m olgroup.info, porozum el mu a
prejavuje svoju vôľu ho dodržiavať a byť viazaný je h o ustanoveniam i a pravidlami, a zároveň O právnený
vyhlasuje, že počas plnenia tejto zm luvy sa nebude odvolávať na nedostatok znalostí alebo nesprávne
porozum enie týchto požiadaviek.
O právnený sa zaväzuje bezodkladne inform ovať SLOVNAFT, a.s. o porušení Etického kódexu a kódexu
obchodného správania Skupiny MOL a prijať nápravné opatrenia.
O právnený berie na vedom ie, že v prípade, že pravidlá Etického kódexu pre obchodných partnerov
Skupiny M OL sú trvalo alebo podstatne porušované vo sfére vplyvu O právneného (t.j. vlastným
správaním O právneného alebo jeho dodávateľm i alebo subdodávateľm i, sprostredkovateľm i, zástupcam i
alebo agentam i), SLO VN AFT, a.s. si vyhradzuje právo prijať nápravné opatrenia, vrátane predčasného
ukončenia obchodnej spolupráce v zm ysle platných právnych predpisov, a to bez ohľadu na ďalšie
právne dôsledky uvedené v tejto zm luve.
O právnený berie na vedomie, že porušenie Etického kódexu a kódexu obchodného správania Skupiny
MOL m ôže byť posudzované v zm ysle princípov uvedených v Postupoch pri porušení Etického kódexu
Etickej rady Skupiny MOL (príloha k Etickému kódexu a kódexu obchodného správania Skupiny MOL),
na základe ktorého má Etická rada Skupiny MOL právo konštatovať podstatné porušenie etických
pravidiel.
V prípade obvinenia z nesúladu alebo porušenia sa O právnený zaväzuje spolupracovať pri jeho
objasňovaní. V rámci tejto spolupráce majú spoločnosti Skupiny MOL zapojené do takéhoto
objasňovania právo požiadať o overenie súladu prostredníctvom nasledovných nástrojov a o prijatie
nápravných opatrení, ak existuje dôvod na obavy:
Sebahodnotenie: vyplnenie dotazníka, vykonanie interného vyšetrovania alebo vyhľadanie
inform ácií od tretej strany, napr. od poskytovatelä údajov alebo z verejných inform ácií o súlade.
Certifikáty/Vyhlásenia: certifikáty alebo vyhlásenia potvrdzujúce súlad.
Audit na pracovisku: Skupina MOL alebo tretia strana konajúca v m ene Skupiny M OL m ôže
požiadať O právneného o povolenie na overenie je h o súladu na pracovisku.

9.

Pokiaľ niektoré z ustanovení tejto zm luvy je neplatné, alebo sa stane neskôr neplatným , nemá to vplyv
na platnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zm iuvy je
neplatné, alebo sa stane neskôr neplatným alebo neúčinným, zaväzujú sa Zm luvné strany, že ho
nahradia ustanovením , ktoré najviac zodpovedá pôvodnej vôli Zm luvných strán a účelu podľa tejto
zm luvy.

10.

Zm luvné strany dodržiavajú pri spracúvaní osobných údajov ustanovenia Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvani osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje sm ernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov,
ďalej len „Nariadenie") a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zm ene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).
Podľa tejto zm luvy sa obe Zm luvné strany považujú za prevádzkovateľov vo vzťahu k osobným údajom
kontaktných osôb a ďalších spolupracujúcich osôb uvedených v tejto zmluve.
Zm luvné strany spracúvajú tieto osobné údaje kontaktných osôb: meno, priezvisko, titul, e-mailová
adresa, telefónne číslo, firem ná adresa, pracovná pozícia/funkcia, podpis;
Zm luvné strany prehlasujú, že majú právny základ na poskytnutie (prenos) osobných údajov a dotknutá
osoba bola inform ovaná o poskytnutí osobných údajov druhej Zm luvnej strane. Vyhlásenie o spracúvaní
osobných údajov obsahuje náležitosti vyžadované Nariadením , resp. Zákonom .

7

V šetky inform ácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných
údajov a povinnosti Povinného ako prevádzkovateľa sú zverejnené a aktualizované na webom sidle
Povinného w w w .slovnaft.sk, O nás, odkaz O chrana osobných údajov.
A k zam estnanec alebo akákoľvek iná osoba, ktorá bola poverená plnením tejto zm luvy Oprávneným
vstúpi na územ ie Povinného a za účelom povolenia vstupu sa osobné údaje tejto osoby vopred
poskytujú Povinnému, O právnený sprístupní tým to osobám pred poskytnutím údajov Vyhlásenie o
spracúvaní osobných údajov - Vstupy, ktoré je dostupné na w ebovom sídle Povinného w w w .slovnaft.sk,
O nás, odkaz Ochrana osobných údajov.
Na základe žiadosti Zm luvnej strany
sa zaväzuje druhá Zm luvná strana kedykoľvek preukázať
poskytnutie inform ácií o spracúvaní osobných údajov vrátane prenosu osobných údajov v zm ysle vyššie
uvedených ustanovení.
11.

Táto zm luva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, ktoré majú povahu a charakter originálu a z
ktorých dva (2) rovnopisy sú určené pre Povinného a dva (2) rovnopisy sú určené pre Oprávneného.

12.

Zm luvné strany po
podpisovaní zm luvy
tiesni a za nápadne
a na znak súhlasu s

13.

Neoddeliteľnú prílohu tejto zm luvy tvoria:
Príloha č. 1 - Situácia P+R parkoviska
Príloha č. 2 - Rozsah predm etu nájm u a

prečítaní tejto zm luvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom , že ich vôľa pri
bola slobodná a vážna, bez skutkového a právneho omylu, zm luvu nepodpísali v
nevýhodných podm ienok, že si zm luvu riadne prečítali, obsahu zm luvy porozumeli
ňou ju vlastnoručne podpisujú.
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