DOHODA
o spbsobe výpo č tu a podmienkach poskytovania služieb spojených s podnájmom
uzatvorená medzi týmito ú častníkmi:
REALITY-NÁJOMNÁ, a.s.
Trenčianska cesta 647/24, Bánovce nad Bebravou 957 01
Sídlo:
36 351 440
IČO:
v obchodnom registri Okresného súdu Tren čín, oddiel Sa, vložka číslo: 10618/R
Zapísaná:
Ing. Jaroslav Weisháb - na základe pinornocenstva
Zastúpená:
(vo význame aj ako »podnájomca)
REALITY - NÁJOMNÉ DOMY, a.s.
Trenčianska cesta 647/24, Bánovce nad Bebravou 957 01
Síd1o:
36 347 507
ičo:
v obchodnom registri Okresného súdu Tren čín, oddiel Sa, vložka číslo: 10629/R
Zapísaná:
Ing. Jaroslav Weisháb - na základe p1nomocenstva
Zastúpená:
(ďalej len ,,dodávateľ )

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo nám. č.4, 950 53 Nitra, P.O.BOX 49D
ICO: 00164895
DIČ: 20212466223 - nie je platcom DPH
bank. spojeníe:7000310609/81 80
zast. Jánom Greššom - riaditeľ divadia
te1037741089 1 ,fax:037741 0891, mob.:090340131 1-Ján Surovka
mai.1: surovka@dab.sk, www.dab.sk
Poskytovatel uzatvoril s užívate ľorn dňa 19.10.2015 Dohodu o užívani.
Učastníci tejto dohody sa dohodli, že služby spojené s užívaním pod1a vyššie uvedenej Dohody o užívaní zo d ňa
1 9.1 0.201 5 bude užívate ľovi poskytovateľ poskytova ť prostredníctvom dodávate ľa.
Užívatel sa zaväzuje dodávate ľovi uhrádzať fakturované poplatky za služby spojené s užívaním poskytované
užívatelovi v termíne splatnosti faktúr, ktoré budú vystavované užívate ľovi dodávateľom.
Užívateľ sa zaväzuje poskytovateľovi zaplatit útok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy a to za každý de ň
omeškania užívate ľa s platbou ak bude užívateľ v omeškaní s platbou o viac ako 30 dní a v prípade, že bude
užívatel v omeškaní s platbou do 30 dní platia príslušné ustanovenia Obch. zákonníka o úrokoch z omeškania.
Užívatel sa zaväzuje, že zaplatí dodávate ľovi všetky nák1ady, ktoré dodávate ľovi vzniknú v d6sledku užívate ľovho
omeškania sa a reaiizácie práv na zák1ade tejto dohody do 7 dní po tom, ako mu ich dodávate ľ vyfakturuje.
Užívateľ súhlasí s tým, že ak sa dostane do omeškanía s pinenírn jeho záväzku uhrádzat dodávatelovi poplatky za
služby spoiené s užívaním poskytované užívatelovi vo či dodávateľovi po dobu d}hšiu ako 10 dní od doby
splatnosti, bude dodávate ľ oprávnený od nasledujúceho d ňa po uplynutí tejto lehoty zastavi ť dodávku všetkých
služieb spojených s užívaním. Takéto konanie dodávate ľa nebude rnožné považovat za porušenie jeho zmiuvných
povinností s prípadriými zodpovednostnými nárokmi. Po úhrade všetkých cllžných súm zo strany užívate ľa a pred
opätovným obnovením dodávok energií spojených s užívaním sa užívate ľ zaväzuje zaplati ť dodávateľovi tiež
sumu 33,-€ ako poplatok za opätovné obnovenie dodávky služieb spojených s užívanírn - energií za každý druh
energie samostatne a to ešte pred opätovným obnovením dodávky energií. Uhrada tohto poplatku je podmienkou
na opätovné pripojenie/obnovenie dodávok energií/služieb.
1

V prípade, že d č jde k neoprávnenému odberu energii zo strany užívate ľa akýmkoľvek spčsobom alebo k jeho
zásahu do meračov a rozvodov energií ie dodávate ľ oprávnený jednostranne ukon čiť užívateľovi dodávku
všetkých energii a služieb spojených s užívaním a zárove ň je užívateľ povinný a zaväzuje sa zaplati ť dodávatelovi
zmluvnú pokutu vo výške 1.000,-Eur v splatnosti uvedenej vo vystavenej faktúre zo strany dodávate ľa. Touto
zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok dodávate ľa na náhradu škody, ktorá vznikla v prí činnej súvislosti
s neoprávneným odberom energii a nárok na vydanie bezd čvodného obohatenia zo strany užívate ľa. Uhrada tejto
pokuty je podmienkou na opätovné pripojenie/obnovenie dodávok energií/služieb.
Užívateľ zodpovedá v celom rozsahu za jeho podružné mera če energií pokiaľ má k nim prístup (obdobne ako
dodávateľ voči hlavnému dodávate ľovi), v prípade zistenia poškodenia je povinný užívate ľ toto bezodk1a6e
nahlásit dodávatelovi. V prípade zistenia poškodenia podružného mera ča je dodávateľ oprávnený v prípade
vzniku rozdielu medzi celkovou spotrebou danej energie na objekte a rozú čtovanou ostatným podnájomcom
tento rozdiel vyfakturovat užívate ľovi s poškodeným meračom a užívateľ je povinný ho zaplati ť.
Poskytovateľ ani dodávateľ nezodpovedajú za prípadné škody alebo ujmu na zdraví užívatela, alebo ludí
nachádzajúcich sa v predmetných príestoroch.
Dodávatel služieb spojených s užívaním si vyhradzuje právo v prípade 2výšenia cien energií a služieb zo strany
príamych dodávate ľov, alikvotne k tomu zvýšit ceny energií a služieb spojených s užívaním.
Dodávateľ a užívateľ za účasti poskytovateľa sa dohod]i na nasledovnom sp čsobe dodávania a rozú čtovania
služieb/energií poskytovaných v súvislosti s užívaním nebytových priestorov:
1. Elektrická energia
Spotreba elektrickej energie bude užívate ľovi fakturovaná mesa čne po skončení kalendárneho mesiaca na
základe skuto čnej spotreby v areáli a bude pozostáva ť z nasledovných častí:
a) Podľa spotreby na podružnom elektromere pre podnájomcu, v. č.: 22674791 kWh a to mesa čná spotreba
v kWh krát cena za 1 kWh, prí čom jednotková cena za kWh bude určená podielom fakturovanej smy
hlavným dodávateľom a ce1kového množstva odobratých kWh v danom mesiaci na danom odbernom meste
dodávateľa so započítaním prípadných strát na rozvodoch (celého objektu).
b) Podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach areálu (napr.verejné osvetlenie, spolo čné soci1ne
zariadenia, a pod.), ktorý bude vo výške 5,-€ bez DPH mesa čne /a1ebo/, ktorý bude vypo čítaný ako pri.rážka
vo výške lO% zo skuto čnej spotreby podnájomcu stanovenej podľa bodov 2a), 2b) tejto dohody.
2. Vodné, sto čné a daždové vody
a) Vodné, sto čné bude užívatelovi fakturované mesa čne po skončeni kalendárneho mesiaca pod ľa odpočtu
hlavného vodomeru č. 1689144, príčom jednotková cena za m3 bude vypo čítaná z došlej fakturácie od
hlavného dodávateľa vody do objektu
Podiel na odvode daž ďových včd do verejnej kanalizácie bude užívate ľovi fakturovaný mesačne po skončení
kalendárneho mesiaca vychádzajúc z došlej faktúry od hlavného dodávatela a to v pomere, ktotý bude
vypočítaný ako podiel plochy prenajatej užívate ľom k celkovej prenajatej ploche na objekte.
3. Odvod daž ďových vád
b) Podiel na odvode daž ďových včd do verejnej kana]izácie bude užívate1ovi fakturovaný mesa čne po
skončení kalendárneho mesiaca vychádzajúc z došlej faktúry od hlavného dodávatela a to v pomere,
ktorý bude vypočítaný ako podiel plochy prenajatej užívate ľom k ce1kovej prenajatej ploche na objekte.
4. Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu

Užívateľ má zakázané hromadit akýko ľvek odpad v areáli alebo na pozemku poskytovate ľa (mimo na to
urč ených nádob) pod hrozbou pokuty vo výške 330 eur 2a každý takýto jednotlivý prípad. V prípade, ak
túto pokutu užívate ľ nezaplatí dodávate ľovi v termíne nírn vystavenej faktúry, považuje sa to ako za
nezaplatenie služby spojenej s užívaním a poskytovate ľ a dodávateľ sú oprávnení postupovat v zmysle
dohody, t.j. odpojiť dodávku energií, odstúpiť od dohody a podobne. V prípade, že užívate ľ bude
činností v areáli
vyvážať, likvidovať alebo hromadiť odpad pochádzajúci z jeho
čiernych
skládok,
kopenía,
resp.
zhromaž ďovanía
a
to
sp6sobom
vytvárania
poskytovateľa/dodávateľa
užívateľ
je
povinný
tento
bezodkladne
odprata
ť na výzvu
odpadu kdekoľvek v areáli poskytovateľa,
a
zárove
ň
súhlasí
a
je
povinný
uhradit
pokutu
dodávateľa a1ebo poskytovate ľa a plochu vyčistiť,
vystavenú dodávateľ om za každý zistený, aj opakovaný prípad. V prípade, ak užívate ľ odpad neodprace,
neodvezie a plochu nevyčistí je oprávnený tak spolu aj s likvidáciou odpadu urobi ť dodávateľ na náklacfy
užívateľa. Zároveň dodávateľ, resp. užívateľ je v zmysle zákona povinný takúto čiernu skládku odpadu
nahlásit na Inšpekciu životného prostredia a políciu s uvedením p6vodcu odpadu.
S. Upratovanie spolo čných priestorov
a)

Zmíuvné strany sa dohodli, že užívate ľ je povínný prispievať paušálnou sumou vo výške 5,- € (slovom
päť eur) bez DPH mesa čne na zabezpe čenie upratovania, čistiacich a hygienických prostriedkov
spoločných priestoroch objektu, ako sú napr.nádvorie, nak1adacie rampy, chodníky a schodištia.

Účastníci sa zárove ň dohodli, že k vyššie uvedeným poskytovaným službám spojených s užívaním bude
dodávateľ fakturovat užívateľ ovi aj režijné nák1ady vo výške IO% z celkovej fakturovanej sumy.
Účastníci tejto dohody prehlasujú, že si túto dohodu pred jej podpisom pre čítali, že bola uzavretá po ich
vzájomnej dohode podla ich vlastnej a slobodnej v6le, ur čite, vážne a zrozumíte ľne, nie v tiesni za nápadne
nevýhodných podmienok.
Táto dohoda bola jej ú častníkrni pre čítaná, schválená a na znak súhlasu s jej obsahom podpísaná.
V Nitre, dňa 19.1
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REALITY-NÁ
zast. Ing.Jarosl
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REALITY - NÁJOMNÉ DOMY, a.s.
zast. Ing. Jaroslav Weisháb - na zák1ade pinej moci
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Príloha k Dohode o užívaní zo dňa 19.10.2015, číslo dohody : N/520009/2015

Splátkový kalendár odplaty za užívanie č . N/520009/2015
pre rok 2015
uzatvorený medzi:

Poskvtovate ľ: REALITY-NÁJOMNÁ, a.s.
Sídlo:
Trenčianska cesta 647/24, Bánovce nad Bebravou 957 01
36 351 440
IČO:
Zapísaná:
v obchodnom registri Okresného súdu Tren čín, oddiel Sa, vložka číslo: 10618/R
Zastúpená:
Ing. Jaroslav Weisháb - na základe pinomocenstva
(vo význame aj ako dodávate ľ alebo podnájomca)
UžívateF:

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo nám. č.4, 950 53 Nitra, P.O.BOX 49D
ICO: 00164895
DIČ : 20212466223 - nie je platcom DPH
bank. spojenie:7000310609/81 80
zast. Jánom Greššom - riadite ľ divad1a
tel:0377410891.fax:0377410891, mob.:0903401311-Ján Surovka
mail: surovka@dab.sk, www.dab.sk
(vo význame aj ako odberatel)

Užívateľ je povínný hradit poskytovate ľovi odplatu za užívanie mesa čne pod1a tohto
splátkového kalendára:

Kalendámy
mesiac
užívania
2015/11
2015/12

Variabilný
symbol
5200092015
5200092015

Dátuin
splatnosti /
dátum dodania

Odplata za
užívanie
mesačne

07.11.2015
07.12.2015

680,-eur
680,-eur

na číslo účtu: 4250148807/3100, vedené u: SBERBANK a.s., pod VS: 5200092015
Tento splátkový kalendár, ako p1atobný predpis platieb odplaty za užívanie, slúži rovnako ako
daňový dok1ad namiesto fakturácie, teda je vo význame vystavených faktúr.
V Nitre, dňa 19.10.2015
Posk

zast. Ing. Jaros1a( Weisháb - na základe pinomocenstva

u » doAndreja 1gara v Nitre
z»Mánbit Gràšom —iaditeľ divadla
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Príloha k Dohode o užívaní zo d ňa 19.10.2015, číslo dohody: N/520009/2015
Splátkový kalendár odplaty za už ĺvanie č. N/520009/2015
pre rok 2016
uzatvorený medzi:
Poskytovate ľ: REALITY-NAJOMNA, a.s.
Nová ulica 1588, 900 31 Stupava 357
Sídlo:
36 351 440
ICO:
2022131650
DIČ:
Odd. Sa, vL č. 6258/B, Okr. súd Bratislava I
Zapísaná:
Ing. Jaroslav Weisháb - na základe pinornocenstva
Zastúpená:
(vo význame aj ako dodávate ľ alebo podnájomca)
Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo nám. č.4, 950 53 Nitra, P.O.BOX 49D
ICO: 00164895
DIČ: 20212466223 - nie je platcom DPH
bank. spojeníe:7000310609/81 80
zast. Jánom Greššom - riaditeľ divadla
tel:0377410891jax:0377410891, mob.:0903401311-Ján Surovka
mail: surovka@dab.sk, www.dab.sk
(vo význarne aj ako odberatel)

UžívateP:

Užívateľ ie povinný hradiť poskytovateľovi odplatu za užívanie mesa čne pod1a tohto splátkového
kalendára:
Kalendarny
mesiac
uzĺvania
2016/01
2016/02
2016/03
201 6/04
2016/05
201 6/06
2016/07
201 6/08
2016/09
2016/10
2016/11
2016/12

symbol

Dátum splatnosti
.
.
/ datum dodania

Odplata za
uzĺvanie
mesacne

5200092015
5200092015
5200092015
5200092015
5200092015
5200092015
5200092015
5200092015
5200092015
5200092015
5200092015
5200092015

07.01.2016
07.02.2016
07.03.2016
07.04.201 6
07.05.2016
07.06.201 6
07.07.2016
07.08.201 6
07.09.2016
07.10.2016
07.11.2016
07.12.2016

680,-eur
680,-eur
680,-eur
680,-eur
680 1 -eur
680,-eur
680,-eur
680,-eur
680,-eur
680,-eur
680,-eur
680,-eur

Variabilný

na číslo účtu: 3606716859/0200, vedené u: VÚB a.s, pod VS: 5200092015.
IBAN: SK40 0200 0000 0036 0671 6859 SWIFT: SUBASKBX
Tento splátkový kalendár, ako platobný predpis platieb odplaty za užívanie, slúži rovnako ako da ňový doklad
namiesto fakturácie, teda je vo význame vystavených faktúr.
V Nit.re, dňa 01.01.2016
Poskytovateľ - dodáyate

REALITY-NAJOMNA, a.s.
zast. Ing. Jaroslav Weisháb - na zák1ade pinomocenstva

