
Císlo: P-9/2782/2011

Prenaj ímatel:

Nájomca:
Miesto podnikania:

NÁJOMNÁ ZMLUVA
o docasnom užívaní pozemku.

Cl. I.
Zmluvné strany

M EST O Z L A TÉM O R A V C E,
zastúpené Ing. Petrom Led nár o m, CSc. - pril1látorol1ll1lesta

953 33 Zlaté Moravce, ul. 1. mája c. 2
ICO: 308 676

Bankové spojenie: VÚB Zlaté Moravce,
c. ú. 33422-162/0200

/ dalej len prenajímatel /

Ing. Juraj M ik lcr - BYRON
953 01 Zlaté Moravce, Nám.A.Hlinku 30

ICO: 33 401 799

zapísaný v ŽR Obvodného úradu Nitra pod císlom 407-2005

/dalej len nájomca/
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Cl. II.

Predmet zmluvy

1/ Predmetom zmluvy je prenájom
p o zem k u, cast parc. KN registra "E" , parcelné císlo 5602 ( celková

výmera 7 323 m2 , druh pozemku: ostatné plochv), kat. územie Zlaté Moravce, zapÍsanej
na LV c. 5417 vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce, na ktorom je umiestnený stánok o
výmere 13 m2 •

Cl. III.
Úcel užívania

1/ Nájomca sa zaväzuje, že bude predmetný pozemok užívat na podnikatelské úcely
( umiestnenie predajného stánku - za úcelom predaja zmrzliny.)

Cl. IV.
Doba platnosti a zánik

1/ Pozemok, uvedený v cl. II. tejto zmluvy sa prenajíma na dobu u r c i t ú:

a to od 01. 01. 2011 do 31. 12.2011.

2/ Nájomný vztah môže zaniknút pred uplynutím doby, uvedenej v ods. l 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 vztahuje nájomca povinný vrátit nehnutelnosti
v stave zodpovedajúcom riadnemu užívaniu.

Cl. V.

Výška a splatnost nájomného

1/ 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.

za 1 m2 uŽÍvaného pozemku 10 € r o c n e.

2/ Rocné nájomné sa vypocítava násobkom prenajatej výmery pozemku
13m2x10€=130€

a predstavuj e sum u: 130 € r o c n e.
3/ Úhradu nájomného bude nájomca vykonávat na úcet mestského úradu

c. 33422-162/0200 vo VÚB Zlaté Moravce.
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Cl. VI.

Vzájomné vztahy zmluvných strán

II Nájomca prehlasuje, že je oboznámený so súcasným stavom prenajímancj casti
pozemku a že v takomto stave cast pozemku aj preberá.

21 Nájomca je oprávnený užívat nehnutelnost uvedenú v cl. II. tejto zmluvy v roz-
sahu, dohodnutom v tejto zmluve.

Nájomca nie je oprávnený dat prenajatú cast pozemku do prenájmu inému.

31 Zmeny na nehnutelnosti je nájomca oprávnený vykonat len so sÚhlasom prenají-
matela. Prípadné stavebné úpravy je nájomca oprávnený vykonat iba po predchádza
jÚcom písomnom súhlase prenajímatela.

41 Nájomca sa zaväzuje bez zbytocného odkladu oznámit prenajímatelovi potrebu
opráv, ktoré má vykonat prenajímatel.

Nájomca je povinný umožnit prenajímatelovi vykonanie týchto opráv, inak nájom
ca nezodpovedá za škodu, ktorá nesplnením povinnosti vznikne.

Cl. VII.
Záverecné ustanovenia

II Pokial v tejto zmluve nie sú bližšie ustanovenia, riadia sa zmluvné strany platnými
právnymi predpismi.

21 Zmeny a doplnky tejto zmluvy sa môžu uskutocnovat len písomnou formoll a so sÚ-
hlasom zmluvných strán.

31 Zmluva sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, pricom každá zmluvná strana obdrží
po dvoch vyhotoveniach.

41 Úcastníci zmluvy si túto zmluvu dôkladne precítali, súhlasia s jej obsahom a na znak
súhlasu ju podpisujú.

V Zlatých Moravciach, dna 28.02.2011
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