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Cl. II.

1) Predmetom zmluvy je prenájom pozemku vo vlastníctve Mesta ZlatéMoravce, parc.
KN reg. "C" c. 3470/27, na Bernolákovej Ul. c. 57 o výmere 51 m2 (zastavané plochy a
nádvoria - priestory bývalej CALEX a.s. Zlaté Moravce)

Cl. III.
Úcel užívania

1) Nájomca je oprávnený užívat predmet nájmu na úcel, zodpovedajúci predmetu podnikania,
zapísanému v živnostenskom registri ku dnu podpisu tejto zmluvy, ako aj pre zabezpe
cenie všetkých funkcií, spojených s prevádzkou.

Cl. IV.

Doba platnosti a zánik

1/ Pozemky, uvedené v cl. II. tejto zmluvy sa prenajímajú na dobu u r c i t ú:

a to od 01.05. 2011 do 30.04.2016

2/ Nájomný vztah môže zaniknút pred uplynutím doby, uvedenej v ods. 1 tohto
clánku nasledovným spôsobom:

- dohodou zmluvných strán
- výpovedou z ktorejkolvek strany.

Výpovedná doba je jeden mesiac a zacína plynút od prvého dna, nasledujúceho
po dorucení písomnej výpovede.

V prípade ukoncenia nájomného vztahu je nájomca povinný vrátit nehnutelnosti
v stave zodpovedajúcom riadnemu užívaniu.

CI. V.

Výška a splatnost nájomného

l) Výška nájomného sa urcuje paušálne dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom
c. 18/1996 Z.z. o cenách a Zásadami hospodárenia s majetkom mesta s úcinnostou od
01.01. 2005, doh o d o u zmluvných strán.
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Rocné nájomné sa vypocítava násobkom prenajatej výmery pozemku:

51 m2 x 1 € = 51 €

Nájomné od 01.05.2011 do 31.12. 2011 predstavuje 34,20 €.

Cl. VI.

Vzájomné vztahy zmluvných strán

1) Nájomca prehlasuje, že je oboznámený so súcasným stavom prenajatého pozemku a že
v takomto stave pozemok aj preberá.

2) Nájomca je oprávnený užívat pozemok uvedený v cl. II. tejto zmluvy, v rozsahu, dohod
nutom v tejto zmluve. Nájomca je oprávnený dat prenajatý pozemok do podnájmu inému
iba s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímatela.

3) Prípadné stavebné úpravy na prenajatom pozemku je nájomca oprávnený vykonat iba po
predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímatela.

4) Nájomca je povinný umožnit prenajímatelovi vstup na prenajímaný pozemok, za úcelom
vykonania kontroly nakladania s predmetom nájmu.

Cl. VII.
Záverecné ustanovenia

1) Nájomná zmluva sa uzatvára v zmysle § 9a ods. 9 zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov v nadväznosti na Zásady hospodárenia s majetkom mesta
Zlaté Moravce, ktorú v prípade uzatvorenia nájmu na dobu urcitú do 10 rokov schvaluje
a podpisuje primátor mesta.

2) Pokial v tejto zmluve nie sú bližšie ustanovenia, riadia sa zmluvné strany platnými právny
mi predpismi.

3) Zmeny a doplnky tejto zmluvy sa môžu uskutocnovat len písomnou formou a so súhlasom
zmluvných strán.

Zmluva sa vyhotovuje v 2 vyhotoveniach, pricom každá zmluvná strana obdrží po jednom
vyhotovení.
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4) Úcastníci zmluvy si túto zmluvu dôkladne precítali, súhlasia s jej obsahom a na znak
súhlasu ju podpisujú.

V Zlatých Moravciach, dl1a 20.04. 2011

Jura,i Judin
r:P~
Ing. Peter Lednár. CSc.

primátor mesta
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