Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 16.09.2015
Názov materiálu: NÁVRH DODATKU Č. 1 K ZMLUVE Č. 2761305 O UZAVRETÍ
BUDÚCEJ ZMLUVY ZA ÚČELOM RIEŠENIA PREVÁDZKY
ŠPORTOVEJ HALY BUDÚCIM NÁJOMCOM
Obsah materiálu:

Dôvodová správa
Návrh dodatku č. 1 k Zmluve č. 2761305

Návrh na uznesenie:
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča
A/ Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy č. 2761305
uzavretej dňa 09.08.2013 medzi zmluvnými stranami budúcim
predávajúcim/investor - EUR-MED Slovakia, s.r.o., IČO:46154671
a budúcim kupujúcim - Mesto Piešťany, zverejnenej dňa 14.08.2013
a účinnej dňom 15.08.2013 (ďalej len zmluva), predmetom ktorého je
zmena zmluvnej strany budúceho predávajúceho a prílohy č. 2 zmluvy
č. 2761305, ktorú bude tvoriť znenie Nájomnej zmluvy spočívajúce
v dohode o prevádzke športovej haly spôsobom uvedeným v bode 4.6.1
až 4.6.1.11 zmluvy č. 2761305
-

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov

Stanovisko Komisie pre legislatívu a právo MsZ Piešťany: Uznesenie č.
Stanovisko Komisie pre financie a podnikanie MsZ Piešťany: Uznesenie č.
Spracovateľ: Mgr. Monika Mackovjaková, referent Referátu právneho MsÚ Piešťany

Predkladateľ: Ing. Dáša Reháková, prednostka MsÚ Piešťany
Dátum vyhotovenia: 28.08.2015

Dôvodová správa
Na základe platnej Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy č. 2761305 uzavretej dňa 09.08.2013
medzi zmluvnými stranami špecifikovanými ako budúci predávajúci/investor EUR-MED
Slovakia, s.r.o. a budúcim kupujúcim Mesto Piešťany, ktorá zmluva bola zverejnená dňa
14.08.2013 a nadobudla účinnosť dňa 15.08.2013 (ďalej len zmluva).
Predmetný zmluvný vzťah je schválený uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany
č. 115/2013/G zo dňa 25.07.2013 a prílohu č. 2 tvorí text nájomnej zmluvy, ktorý je potrebné
bližšie špecifikovať podľa toho, ktorý zo spôsobov prevádzkovania predmetu nájmu bude
dohodnutý zmluvnými stranami.
Z dôvodu, že zmluva umožňuje prevádzku športovej haly dvoma spôsobmi: 1/ nájomcom
s tým, že prenajímateľ bude uhrádzať nájomcovi náklady na médiá počas prvých dvoch rokov
v plnej výške skutočných ročných nákladov a počas ďalšieho obdobia trvania nájomného
vzťahu v sume aritmetického priemeru výšky skutočných ročných nákladov uhradených
prenajímateľom za prvé dva roky trvania nájmu; alebo 2/budúcim kupujúcim – Mestom
Piešťany, ktoré prevádzku športovej haly zabezpečí prostredníctvom právnickej osoby
(Služby mesta Piešťany, p.o.), predkladáme návrh dodatku č. 1 k Zmluvy o uzavretí budúcej
zmluvy č. 2761305, ktorým je navrhovaná zmena spočívajúca v právnej forme budúceho
predávajúceho a v dohode o prevádzke športovej haly spôsobom uvedeným v bode 1/.
Budúci predávajúci, zastúpený Ing. Miroslavom Nerádom, ako dôvod zmeny investora
uvádza výhradne optimalizáciu daňových nákladov budúceho predávajúceho, vyplývajúcich
z tejto transakcie. Návrhom dodatku sa ďalej mení aj príloha č. 2 zmluvy, ktorá by tak mala
byť tvorená aktuálnym návrhom nájomnej zmluvy, čo odzrkadľuje dohodnutú formu
prevádzkovania športovej haly.
Vyjadrenie Referátu finančného MsÚ Piešťany:
Vyjadrenie Referátu majetku mesta MsÚ Piešťany:
Vyjadrenie Referátu územnej správy MsÚ Piešťany:
Vyjadrenie Referátu životného prostredia MsÚ Piešťany:

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY
č. 276 13 05 zo dňa 31. 7. 2013
I.
Zmluvné strany
EUR-MED Slovakia, s.r.o.
Športová 503
916 01 Stará Turá
Slovenská republika
IČO: 46154671
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo 24382/R
zastúpená konateľom Ing. Miroslavom Nerádom
bankové spojenie:
č.účtu:
/budúci predávajúci, ďalej ako investor/
a
Mesto Piešťany
Nám. SNP č. 3
921 45 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 00612031
zastúpené primátorom mesta
bankové spojenie: VÚB a.s., expozitúra Piešťany
č.účtu: 34028212/0200
/ ďalej ako budúci kupujúci /
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy č. 276 13
05 zo dňa 31.7.2013 :
II.
Zmeny ustanovení
2.1
V článku I. Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy sa mení subjekt budúci predávajúci,
ďalej ako investor, ktorým bude :
EUR – MED, a.s.
Športová 1
916 01 Stará Turá
Slovenská republika
IČO: 36309010
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka číslo 10185/R
zastúpená predsedom predstavenstva Ing. Miroslavom Nerádom
bankové spojenie: VÚB a.s., expozitúra Piešťany
č.účtu: 30900202/0200
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Tento preberá v plnej miere všetky práva a záväzky vyplývajúce zo Zmluvy o uzavretí budúcej
zmluvy, včítane jej príloh.
2.2
Zmluvné strany sa dohodli uzavrieť riadnu kúpnu zmluvu na prevod vlastníckeho
práva k predmetu tejto zmluvy k dátumu 1.1.2016.
2.3
Zmluvné strany sa dohodli, že prevádzkovanie Športovej haly bude prebiehať
v zmysle bodu 4.6.1. platných zmluvných ustanovení Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy.
Pôvodná príloha č. 2 k Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy stráca podpisom tohoto dodatku č.
1 platnosť a nahrádza sa novou prílohou č. 2 (nájomná zmluva), ktorá je súčasťou tohoto
dodatku č. 1.
Súčasne sa zmluvné strany dohodli na doplnení bodu 4.6.1.6 o poslednú časť záverečnej
vety s nasledovným znením :
„ ....a s výnimkou dlhodobého prenájmu bufetu/kaviarne s obslužnými miestnosťami
a priestorov fitnescentra“.
III.
Záverečné ustanovenia
3.1
Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a
účinnosť nastáva v súlade s § 47a ods. 1, zák. č. 40/1964 Zb. Obč. zákonníka v znení
neskorších predpisov, s poukazom na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám v znení neskorších predpisov, nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia.
3.2
Tento dodatok č. 1 bol vyhotovený v 6 exemplároch s platnosťou originálu. Investor si
prevezme 2 vyhotovenia, budúci kupujúci 2 vyhotovenia dodatku a právny nástupca
investora 2 vyhotovenia dodatku.
3.3
Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok uzavreli slobodne a vážne, prečítali ho, jeho
obsahu porozumeli a na znak súhlasu s celým jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali na to
oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
V Piešťanoch, dňa ...............................

......................................................
Mesto Piešťany
Miloš Tamajka, M.B.A.
primátor mesta

.........................................................
EUR-MED Slovakia, s.r.o.
Ing. Miroslav Nerád
konateľ spoločnosti

.........................................................
EUR-MED, a.s.
Ing. Miroslav Nerád
predseda predstavenstva spoločnosti
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NÁJOMNÁ ZMLUVA
uzatvorená v zmysle zák.č. 116/1990 Zb. o nájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon)

I.
Zmluvné strany
Prenajímateľ:
EUR – MED, a.s.
Športová 1
916 01 Stará Turá
Slovenská republika
IČO: 36309010
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka číslo 10185/R
zastúpená predsedom predstavenstva Ing. Miroslavom Nerádom
bankové spojenie: VÚB a.s., expozitúra Piešťany
č.účtu: 30900202/0200

Nájomca :
EUR-MED Slovakia, s.r.o.
Športová 503
916 01 Stará Turá
Slovenská republika
IČO: 46154671
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo 24382/R
zastúpená konateľom Ing. Miroslavom Nerádom
bankové spojenie: VÚB a.s., expozitúra Piešťany
č.účtu: SK12 0200 0000 0028 7873 2751

II.
Predmet zmluvy a účel nájmu
1. Predmetom zmluvy je nájom nehnuteľnosti /Športová hala/, ktorej vlastníkom je
prenajímateľ a ktorá je postavená na pozemkoch v k.ú. Piešťany, zapísaných v LV č.
5700 ako parcela č. 5810, 5826/9, 5804/1, 5826/6, 5826/5, 5829/1, 5825/1 o celkovej
zastavanej ploche 2450 m2. Predmetom nájmu sú všetky objekty uvedené
v stavebnom povolení č.j. 04430/22/1/2014-La včítane objektu SO-05 Komunikácie
a spevnené plochy.
2. Súčasťou nájmu je aj vnútorné vybavenie nehnuteľností v zmysle projektovej
dokumentácie, kolaudačného protokolu a protokolu o prevzatí predmetu nájmu.
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3. Táto Nájomná zmluva sa uzatvára v súlade so Zmluvou o uzavretí budúcej zmluvy č.
276 13 05 zo dňa 31. 7. 2013 v jej platnom znení , uzatvorenej medzi Mestom
Piešťany a investorom, ktorej je táto zmluva prílohou č. 2.
4. Účelom nájmu je vykonávanie športovej činnosti - ženského basketbalového družstva,
(tréningový proces, súťažná sezóna), vrátane minimálne dvoch mládežníckych
družstiev, v kategórii ženského basketbalu, počas celej doby nájmu. Nájomca
poskytne podnájom aj v prospech výchovy športovo talentovanej mládeže v oblasti
ďalšieho jedného kolektívneho halového športu, prípadne ďalších populárnych
športov, dosahujúcich vyššie výkonnostné parametre. V prípade nenaplnenia
časových kapacít Športovej haly vyššie uvedenými aktivitami, bude prenájom
Športovej haly poskytnutý aj verejnosti.
III.
Doba nájmu a ukončenie nájmu
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní 30 rokov.
2. Nájom sa skončí uplynutím doby, na ktorú sa dojednal.
3. Nájom možno skončiť dohodou zmluvných strán, pričom túto dohodu musí schváliť
Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany, inak je neplatná.
4. Na skončenie nájmu sa vzťahujú ostatné ustanovenia Zákona.
IV.
Nájomné
1. Nájomné za predmet nájmu je dohodnuté vo výške 1 EUR ročne. Nájomné bude
splatné do 15.3. bežného kalendárneho roka na účet prenajímateľa s uvedením VS,
ktorým je číslo tejto zmluvy.
2. Prenajímateľ sa zaväzuje, že bude uhrádzať nájomcovi skutočné náklady na médiá
nasledovne:
- skutočné ročné náklady počas prvých dvoch rokov trvania nájomného vzťahu
v plnej výške. Nájomca po uhradení faktúr za dodávku médií vystaví prenajímateľovi
faktúru, ktorou prefakturuje zaplatenú sumu. Prílohou prefakturovania budú kópie
zaplatených faktúr vystavených dodávateľmi médií. Prenajímateľ túto sumu uhradí
nájomcovi v termíne do 8 dní, od doručenia faktúry.
- sumu predstavujúcu aritmetický priemer výšky skutočných ročných nákladov
uhradených prenajímateľom za prvé dva roky podľa predchádzajúceho odseku.
3. Nájomca sa zaväzuje v plnom rozsahu prihlásiť k odberu médií u príslušných
dodávateľov (voda, elektrina, plyn a i.) dňom účinnosti tejto zmluvy. Za týmto účelom
je prenajímateľ povinný poskytnúť nájomcovi všetku potrebnú súčinnosť.
4. Nájomca bude prenajímateľovi uhrádzať nájomné za podmienok dohodnutých v tejto
zmluve bez vystavovania faktúr prenajímateľom.
Zmluva o nájme
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5. V prípade zmeny v osobe prenajímateľa v zmysle §680 ods. 2 zák.č. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka, nájomca sa zaväzuje uhradiť nájomné za zostávajúcu dobu
nájmu v jednej splátke, najneskôr do 30 dní, odo dňa vstúpenia do právneho
postavenia prenajímateľa, novým vlastníkom nehnuteľnosti.
V.
Časový rozsah využívania prenajatých priestorov
1. Časový rozsah využívania prenajatých priestorov:
1.1 Prenajímateľ prenajíma nájomcovi priestory Športovej haly určené v čl. II.
nepretržite.
2. Časový rozvrh využívania hracej plochy, prípadne jeho zmenu, je nájomca povinný
predložiť prenajímateľovi. Využívanie hracej plochy nájomcom bude určené takým
spôsobom, že táto bude prístupná tretím osobám na základe podnájomného alebo
obdobného vzťahu (ďalší športový klub alebo verejnosť), týždenne počas minimálne
30 hodín, v časovom rozmedzí od 7 do 23 hodiny.
VI.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1) Prenajímateľ je povinný odovzdať nebytový priestor nájomcovi v stave spôsobilom na
dohovorené užívanie, v tomto stave ho na svoje náklady udržiavať a zabezpečovať
riadne plnenie služieb, ktorých poskytovanie je s užívaním nebytového priestoru
spojené.
2) Nájomca je povinný predmet nájmu užívať v súlade s účelom, na ktorý bol prenajatý
včítane príslušenstva/šatne, sociálne zariadenia / a v rozsahu dohodnutom v tejto
zmluve.
3) Nájomca je povinný vykonávať bežnú údržbu a opravy predmetu nájmu, a uhrádzať
náklady s tým spojené. Pravidelne zabezpečí údržbu technických zariadení a
vybavenia, /vzduchotechniky, osvetlenia, vykurovania, informačných technológií,
palubovky, tribún, a pod/ tak, aby plnili svoju funkciu určenú projektovou
dokumentáciou. Nájomca bude každú údržbu a opravu evidovať v „Knihe údržby a
opráv“, kde uvedie dátum, rozsah a uhradenú cenu. Kniha údržby a opráv bude
kontrolovaná prenajímateľom každoročne k 20.12.
4) Nájomca je povinný na vlastné náklady vykonávať odborné prehliadky potrebné na
prevádzku budov.
5) V prípade, že nájomca nebude na vlastné náklady vykonávať bežnú údržbu, opravy
predmetu nájmu a odborné prehliadky potrebné na prevádzku budovy bude povinný
uhradiť prenajímateľovi v plnej výške náklady súvisiace s ich vykonaním do 60 dní od
splatnosti faktúry doručenej nájomcovi prenajímateľom. V opačnom prípade môže
prenajímateľ od zmluvy odstúpiť.
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6) Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi potrebu opráv,
ktoré má prenajímateľ urobiť a umožniť vykonanie týchto i iných nevyhnutných opráv;
inak nájomca zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením povinnosti vznikla.
7) V prípade havárie, resp. potreby zásahu na technickom zariadení Športovej haly, je
nájomca povinný sprístupniť prenajaté priestory poverenému zástupcovi
prenajímateľa.
8) Nájomca nie je oprávnený vykonávať akékoľvek investície na predmete nájmu, alebo
akékoľvek technické zhodnotenie (napr. modernizáciu, rekonštrukciu, nadstavbu,
prístavbu, vstavbu) bez predchádzajúceho schválenia prenajímateľa vo forme
písomného dodatku. Podkladom pre rozhodnutie prenajímateľa je predloženie
príslušnej dokumentácie s rozpočtom, pokiaľ pôjde o investíciu alebo technické
zhodnotenie, ktoré si vyžaduje vypracovanie potrebnej dokumentácie.
9) Po každej zrealizovanej investícii alebo technickom zhodnotení na predmete nájmu sa
nájomca zaväzuje predložiť prenajímateľovi zaradenie vybudovanej investície alebo
technického zhodnotenia do svojho účtovníctva, ako aj spôsob ich odpisovania z
účtovnej evidencie nájomcu, a to najneskôr do konca účtovného obdobia v ktorom
boli investície alebo technické zhodnotenie vybudované.
10) Nájomca má právo odpisovať zrealizované investície a technické zhodnotenie
nehnuteľností vybudované na majetku prenajímateľa. Po ukončení odpisovania sa
nájomca zrealizované investície a technické zhodnotenie nehnuteľností vybudované
na majetku prenajímateľa zaväzuje ako darca darovať v nulovej zostatkovej hodnote
prenajímateľovi, a tento sa ich ako obdarovaný zaväzuje prijať.
11) V prípade predčasného skončenia nájmu prenajímateľ odkúpi zrealizované investície a
technické zhodnotenie vybudované na majetku prenajímateľa v dohodnutej sume,
max. do výšky zostatkovej ceny investície alebo technického zhodnotenia.
12) V prípade predčasného skončenia nájmu v dôsledku porušenia zmluvy nájomcom, sa
nájomca zrealizované investície a technické zhodnotenie nehnuteľnosti vybudované
na majetku prenajímateľa zaväzuje ako darca darovať v nulovej zostatkovej hodnote
prenajímateľovi, a tento sa ich ako obdarovaný zaväzuje prijať.
13) Nájomca je povinný si zabezpečiť na vlastné náklady likvidáciu a odvoz odpadu.
Nájomca je povinný zmluvne si zabezpečiť prenájom odpadových nádob a udržiavať
poriadok a čistotu v okolí odpadových nádob.
14) Príjem zo vstupného od divákov, vyberaného na súťažných zápasoch športového
klubu, je príjmom športového klubu.
15) Prenajímateľ je povinný zabezpečiť všetky nevyhnutné podmienky tak, aby bolo
možné priestory využívať na daný účel /osvetlenie, kúrenie, voda a pod./, umožniť
nájomcovi a ním povereným osobám vstup do prenajatých priestorov v súlade
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s časovým rozvrhom.
16) Prenajímateľ umožní nájomcovi pripojenie k internetu v prenajatých priestoroch ako
i inštaláciu nevyhnutných telekomunikačných zariadení (formou súhlasu vlastníka
nehnuteľnosti príslušným dodávateľom týchto služieb).
17) Nájomca je povinný zabezpečiť, aby sa užívatelia hracej plochy prezúvali v priestoroch
na to vyhradených. Ďalej je povinný poučiť užívateľov hracej plochy o zásadách
bezpečnosti,
ochrane
zdravia
a ochrane
pred
vznikom
požiarov.
18) Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu do ďalšieho nájmu inej osobe, s
výnimkou krátkodobého nájmu najviac v trvaní desať dní v kalendárnom mesiaci s
tým istým nájomcom, a taktiež nie je oprávnený umožniť bezodplatné užívanie
predmetu nájmu inému napr. na základe zmluvy o združení, zmluvy o tichom
spoločenstve alebo z dôvodu spoločného podnikania, s výnimkou vykonávania
športovej činnosti športových klubov, oddielov a obdobných organizácií
vykonávajúcich športové aktivity v predmete nájmu a s výnimkou dlhodobého
prenájmu bufetu/kaviarne s obslužnými miestnosťami a priestorov fitnescentra.
19) Nájomca je zodpovedný za škody spôsobené zavinením nájomcu, jeho pracovníkov
alebo
osôb,
ktorým
umožnil
vstup
do
prenajatých
priestorov.
20) Nájomca zodpovedá za vytvorenie podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
pre zamestnancov a osoby zdržujúce sa na predmete nájmu, v zmysle ust. § 6 zákona
č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Nájomca sa zaväzuje, že na
predmete nájmu bude dodržiavať aj ostatné všeobecne záväzné právne predpisy za
účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Nájomca taktiež v zmysle
ust. § 6 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení nesk.
predpisov zodpovedá za ochranu pred požiarmi predmetu nájmu, zabezpečujúc
plnenie povinností na zaistenie ochrany pred požiarmi v zmysle ust. § 4, 5, 6, 7, 8,
zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení nesk. predpisov okrem ust. §
4 písm. d), l), m), ust. § 5 písm. a), f), h) tohto zákona. Tým nie sú dotknuté ostatné
povinnosti nájomcu v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
najmä zákonom č. 314/2001 Z.z. a vyhl. č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii.
Prenajímateľ je oprávnený na predmete nájmu kontrolovať dodržiavanie podmienok
ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zo strany nájomcu
21) Nájomca sa zaväzuje poistiť predmet nájmu proti živelným pohromám.
22) Nájomca zabezpečí interiérové zariadenie kaviarne, sauny a posilňovne, vrátane jej
strojového vybavenia na vlastné náklady.
23) Nájomca je povinný umožniť prenajímateľovi vykonať kontrolu prenajatých
priestorov.
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VI.
Záverečné ustanovenia
1) Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
2) Vzťahy touto zmluvou vyslovene neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení
neskorších predpisov a ďalej všeobecne platnými právnymi predpismi, najmä
ustanoveniami Občianskeho zákonníka, upravujúcimi nájom nebytových priestorov.
3) Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých prenajímateľ obdrží tri
vyhotovenia a nájomca jedno vyhotovenie.
4) Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme právnych úkonov. Písomnosti týkajúce
sa tejto zmluvy si budú zmluvné strany doručovať na adresy uvedené v čl. I. tejto
zmluvy. Ak sa zásielka vráti odosielajúcej zmluvnej strane ako zásielka neprevzatá,
bude sa považovať za doručenú dňom kedy bola takto vrátená. V záujme predísť
zbytočným komplikáciám pri doručovaní písomností, zaväzujú sa zmluvné strany
informovať sa navzájom o akejkoľvek zmene niektorého z identifikačných údajov.
5) Zmluvu možno zmeniť alebo doplniť len formou písomných vzostupne číslovaných
dodatkov, a to po predchádzajúcej dohode zmluvných strán.
6) Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy formou zmieru
prostredníctvom štatutárnych zástupcov zmluvných strán. V prípade, že sa spor
nevyrieši zmierom, je oprávnená hociktorá zo zmluvných strán požiadať o
rozhodnutie sporu príslušný súd.
7) Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, prečítali ju, jej
obsahu porozumeli a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju vlastnoručne podpísali
na to oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
V Piešťanoch, dňa ...............................

______________________
nájomca
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