
Zmluva o nájme pozemku c.3319/21917/2013
uzatvorená podla ustanovení § 663 a nasl. zákona c. 40/1964 Zb. Obciansky zákonník

v znení neskorších predpisov

Z 111 I u v II é str a II y:

Prenajímatel: Mesto Zlaté l\10ravce
v zastÚpení: Ing. Peter Lednár, CSc., primátor mesta Zlaté l\iloravce
sídlo: 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
bankové spojenie: VÚB Zlaté Moravce
císlo Úctu: 33422162/0200
ICO: OO 308 676
OIC: 2021058787

(dalej len "prenqjimCfI er")

Nájomca: VEGO MARKETING s.r.o.

v zastÚpen í: Danou V ozárovou - konatel'kou

sídlo: Zvolenská cesta 29,974 05 Banská I3ystrica
ICO: 45 672 695

Zapísaná v OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Sro. Vložka císlo: 18746/S

(dalej len '1 nájomca OO)

Zmluvné strany, rešpektujÚc zákon c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších

predpisov, VZN c. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté fVloravce v znení
jeho Dodatku C. l a Dodatku C. 2 sa dohodli na uzavretí tejto Zmluvy o nájme pozemku
c. 3319/21917/2013, podla ustanovenia § 663 a nasleduj Úcich zákona c. 40/1964 Zb.
Obciansky zákonník v znení neskorších predpisov (elalej tiež .,zmluvé(') za nasledovn)'ch
podmienok:

Úvodné ustanovenie

Prenajín1atel vyhlásil dÚa 05.09.2013 priamy prenÚjom oznacen)! 8ko
"Nájom /pozemky/ - 85/2013 -. Neotvára!'!", podl'a ustanovenia § 9a ods. 9 zákona
c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v nadväznosti na Zásady
hospodárenia s majetkon1 mesta Zlaté Moravce (VZN 6/2011 v znení Dodatku C. 1 a Dodatku

C. 2) za Úcelom predloženia najv)!hodnejšej ponuky na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme
pozemkov uveden)!ch v cl. I. tej to zm luvy. Prenaj ímater pri vyhodnotení priameho prcnáj mu
"Nájom /pozemky/ - 85/2013 - NeotváratT' skonštatoval, že vyššie uveden)' nájomca splnil
všetky podmienky zadania priameho prenáj mu a z uvedeného dôvodu uzal vára s nÚjol1lcom
tÚto zmluvu



cl. l

Predlnet nájmu

1. Prenajín1ater je výlucn)!n1 vlastníkom nehnutel'nosti - pozelnku, ktor)! sa nachádz8

v katastrálnon1 Území Zlaté Moravce, vedených Správou kCltastra Zlaté Moravce
na LV c. 5417 ako:

>- pozemok parcely I(N registra "E", c. parcely 5616 (druh pozemku: ostatné plochy)

o celkovej v)!mere 6 863 n12•

2. Prenajín1atel' touto zmluvou prenecháva za odplatu (d'alej len ,.nájomné··) a za

podmienok dohodnutých v tejto zmluve nájomcovi do užívania predmet nájmu - cast"

z pozemku uvedeného v bode 1 tohto clánku nevyhnutne potrebnÚ na Úcel nájmu.

Cl. II

Úcel nájn1l1

1. Prenajín1ater sa zaväzuje prenechat nájomcovi nehnutel'nost - cast pozemku

uvedeného v cl. l ods. 1 tejto zmluvy:

• casf pozemku parcely KN registra "E'" c. parcely 5616 (druh pozemku: ostatné

plochy), ktor)! sa nachádza na Ul. Hviezdoslavova v Zlatých l\10ravci~lch lpred

odbockou do obchodného domu TESCO z Hviezdoslavovej ul.l za Úcelom

un1iestnenia 1 ks obojstranného reklamného strednoplošného zariadenia
o rozlnere 3 m x 2 m.

2. NájOll1ca je oprávnen)! užívaf nehnutel'nost - cast pozemku uvedenÚ v cl. I ods. 2.

tejto zmluvy výlucne na Úcel uveden)! v bode l. tohto clánku zmluvy.

cl. II l

Doba nájmu

1. Zmluva sa uzatvára na dobu u r ci t Ú od 01.10.2013 do 30.09.2016.

cl. 1V.

Cena nájmu

1. Zn1luvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 300,00 €/rok (slovom: tristo eur)

v zmysle VZN c.6/20 11 zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení

Dodatku C. l a Dodatku C. 2, kde je v Cl.9 ods. l. písm. e) stanovená minimfdna cena \'0
výške 150,00 €lrok za prenájom pozemku na umiestnenie strednoplošného reklamného

zariadenia do 12 m2/3 m x 2 m = 6 m2; pri pocte 2 ks reklamn)'ch plÔch o rozmcrc ] m x 2 111

výška rocného nájomného za prenájom pozemku na umiestnenie strednoplošného reklamného

zariadenia do 12 m2 predstavuje sumu 300,00 €/rok (2ks x 150.00 €/rok = 300,00 E'/rok)/.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomné za rok 2013 (01.10.2013-31.12.2013)
urcené vo výške 75,00 € sa nájomca zaväzuje uhradit jednorazovo na Úcet mesta I.laté

Moravce C. 33422162/0200, variabiln)! symbol: 45672695, do 15.11.2013.
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Nájomca sa zaväzuje v dalších rokoch platit nájomné urcené podra ods. 1 tohto clÚnku
štvrtrocne v štyroch rovnakých splátkach na Úcet mesta Zlaté Moravce c. 33422162/0200,
variabilný symbol: 45672695, nasledovne:

• za l. štvrtrok - do 15. 02.
• za II. štvrtrok - do 15. 05.
• za II1. štvrtrok - do 15. 08.
• za IV. štvrtrok - do 15. 11.

Nájomné sa považuje za uhradené di10m pripísania na Úcet prenajímatel'a.

3. Ak nájomca neuhradí nájomné podla odseku 1 a 2 tohto clánku v stanovenej v)!ške
a vcas, je povinn)! zaplatit Úrok z omeškania vo v)!ške podla ustanovenia § 3 nariadenia
Vlády SR c. 87/1995 Z. z., ktorýn1 sa vykonávajÚ niektoré ustanovenia Obcianskeho
zákonníka v platnom znenÍ.

4. Prenajímatel a nájomca sa dohodli, že výška nájomného uvedená vods. l. bude

každorocne upravovaná podla rocnej n1iery inflÚcie za predchÚdzajÚci kalendc'lrny rok
meranej indexom spotrebitel'ských cien podl'a Štatistického Úradu SR, najskôr však
od 1.1.2014. Pri urcení nájomného na další rok trvan ia náj musa bude vychÓdzaf
z nájomného za predchádzajÚci rok. Výšku mesacného nájomného oznÓmi prenajímater

nájomcovi bezodkladne po potvrdení rocnej miery inflácie za predchádzajÚci kalendárny rok
Štatistickým Úradom SR ..

5. V prípade, že nájomný vztah zanikne a nájomca už uhradil nájomné za obdobie.

v ktorom zmluvný vztah nebude existova( prenajímater je povinn)! vrátit nájomcovi
zodpovedajÚcu alikvotnÚ cast nájomného za obdobie. v ktorom zmluvn)! vztah nebude
existovat.

cl. V

Ukoncenie nájmu

1. Nájomn)! vztah založený touto zmluvou zaniká:

a) dohodou zmluvných strán

b) písomnou výpovedou ktorejkolvek zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu:

Úcinky výpovede nastanÚ dlíom uplynutia troch mesiacov od dorucenia písomnej
výpovede druhej zm Iuvnej strane

c) odstÚpením od zml uvy zo strany prenaj ímate ra v prí pade. že nÚjomca bude
predmet nájmu užívat v rozpore so zmluvou alebo poruší niektorÚ zo zmluvn)!ch
povinností; Úcinky odstÚpenia nastanÚ dorucením písomného oznámenia
nájon1covi o odstÚpení prenajímatela od zmluvy.

cl. VI.

Ostatné dojcdnania

1. Nájon1ca je povinn)! riadne a vcas platit nájomné a plnit ostatné závUzky v zmluve
uvedené.



2. Nájomca sa zaväzuje užívaf predmet nájmu výhradne na Úcel dohodnutý v tejto
zmluve.

3. Nájo111ca zodpovedá za škody, ktoré 111ÔŽUvzniknÚf na predmete nájmu v sÚvislosti
s užívaní111, n10ntážou a den10ntážou reklamn)/ch zariadení a zaväzuje sa, že škody, ktoré
spôsobí sám alebo osoby s ním spojené, dá odstránit na svoje náklady.

4. Nájomca nie je oprávnený daf predmet nájmu (dotknutÚ cast pozemku) do podnÚjmu
bez predchádzaj Úceho píson1ného sÚhlasu prenaj ímatela.

5. Nájon1ca prehlasuje, že je oboznámený so sÚcasným stavom prenajímaného pozemku
a v takom stave ho preberá.

6. Nájomca je povinný udržiavat reklamné zariadenia vo vyhovuj Úcom stave.
spílí.ajÚcom požiadavky pôvodného urcenia.

7. Nájo111ca je povinný dodržiavat príslušné právne predpisy týkajÚce sa umiestnenia
a spôsobu reklan1Y, nesn1ie U111iestlí.ovat reklamy propagujÚce násilie, fašizmus, pornografiu
a výrobky zákonom zakázané.

8. Nájomca je povinný umožnit prenajímatelovi vstup na prenaj ímané pozemky za
Úcelom vykonania kontroly nakladania s predmetom nájmu.

9. Prenajímatel sa zaväzuje v nevyhnutnej miere umožnit a strpiet vstup nájomcu a ním
poverených subjektov na svoj pozemok, za Úcelom riadnej vi/stavby predmetného reklamného
zariadenia a jeho následnej Údržby a prevádzky.

cl. VII.
Záverecné ustanovenia

1. Táto zn11uva nadobÚda platnost diíom jej podpi su obidvom i zm lu vll)/m i stranam i
a Úcinnost prV)/111dlí.on1 doby nájmu uvede11ej v cl. III ods. 1 tejto zmluvy, za splnenia
podmienky zverejnenia tejto zmluvy na webovom sídle prenajímatela t.j. na stránke lvIesta
Zlaté Moravce ~\v\vzJat~n.E~E~~s;e.~1!.

2. Dorucení111 akýchkolvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v sÚvislostí s touto
zmluvou sa rozumie dorucenie píso111nosti doporucene poštou na adresu urcenÚ v záhlaví
zmluvy, dorucenie kuriérom alebo osobné dorucenie príslušnej zmluvnej strany.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že pre dorucovanie písomnosti sa primerane použ.ijÚ
ustanovenia § 45 a nasl. aspo

4. Táto zmluva môže byt 111enená alebo doplnená len po dohode obidvoch zmluvn)'ch
strán ocíslovanými dodatkami k z111luve, ktoré budÚ tvorit jej neoddelitelnÚ sÚcast.

5. Z1111uva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktor)/ch 2 preberie prenajímatel
a l nájOlnca.
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6. Neoddelitelnou castou tejto zn1luvy je príloha - fotografické zobrazenie umiestnenia
reklan1ného zariadenia na predmete nájn1u.

7. Zmluvné strany po precítaní zmluvy vyhlasujÚ, že vyjadrujÚ ich skutocnÚ. vážnu
slobodnÚ vôlu a na znak sÚhlasu s jej obsahom ju vlastnorucne podpisujÚ.

V Zlatých Moravciach
o 3. O KT 2013 íJ í3'rJ~/lYJ /1(10. :2&1:>V .

Materiál sprac0t#i~J:-.;. -.... I
. ,;:.

Za spravnost: " .. " .

Dna: a.J. . .QKl..2013 .
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Nájomca:

;i; ..;u"a ~S', '7-d 'J~ Bánská Bysrrica~b)J~ ~ RK2023083~

VEGO MARKETING s.r.o.

v zastÚpení Danou V ozárovou - konatel'kou




