


2. Nájomca sa zaväzuje pravidelne "vždy do 30. novembra" príslušného kalendárneho
roka uhrádzat vycíslené nájomné za príslušný kalendárny rok na úcet prenajímatel'a.

3. V prípade, že nájomný vztah zanikne a nájomca už uhradil nájomné za obdobie,
v ktorom zmluvný vztah nebude existovat, prenajímatel je povinný vrátit nájomcovi
zodpovedajúcu alikvotnú cast nájomného za obdobie, v ktorom zmluvný vztah nebude
existovat.

cl. V.

Ukoncenie nájmu

1. Nájomný vztah založený touto zmluvou zaniká:
a) dohodou. zmluvných strán

b) písomnou výpovedou ktorejkol'vek zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu;
úcinky výpovede nastanú dnom uplynutia troch mesiacov od dorucenia písomnej
výpovede druhej zmluvnej strane, ak táto zmluva neustanovuje inak

c) odstúpením od zmluvy zo strany prenajímatel'a v prípade, že nájomca bude predmet
nájmu užívat v rozpore so zmluvou, bude v omeškaní s platením nájomného viac ako
l mesiac, alebo poruší niektorú inú zo zmluvných povinností; úcinky odstúpenia
nastanú dorucením písomného oznámenia prenajímatel'a o odstúpení nájomcovi.

2. Ak sa pri ukoncení nájomnej zmluvy zmluvné strany nedohodnú inak, bude nájomca
povinný na vlastné náklady prenajatý pozemok uviest do pôvodného stavu, a to
najneskôr:
a) ku dnu zániku nájomného vztahu, ak nájom zanikne z dôvodu uvedeného v bode l.

písm. a) alebo písm. b) tohto clánku
b) do 30 dní od zániku nájomného vztahu, ak nájom zanikne z dôvodu uvedeného

v bode l. písm. c) tohto clánku

v opacnom prípade bude nájomca povinný zaplatit prenajímatel'ovi zmluvnú pokutu vo
výške 3,00 € (slovom: tri eurá) za každý aj zacatý den omeškania.

cl. VI.

Ostatné dojednania

1. Nájomca je povinný riadne a vcas platit nájomné a plnit ostatné záväzky v zmluve
uvedené.

2. Nájomca sa zaväzuje užívat predmet nájmu výhradne na úcel dohodnutý v tejto zmluve.
3. Nájomca zodpovedá za škody, ktoré môžu vzniknút na predmete nájmu v súvislosti

s užívaním a zaväzuje sa, že škody, ktoré spôsobí sám, alebo osoby s ním spojené, dá
odstránit na svoje náklady.

4. Nájomca nie je oprávnený umiestnit na predmete nájmu stavby trvalého charakteru,
najmä stavby spojené so zemou pevným základom.

5. Nájomca nie je oprávnený dat predmet nájmu (dotknutú cast pozemku) do podnájmu bez
predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímatel'a.

6. Nájomca prehlasuje, že je oboznámený so súcasným stavom prenajímaného pozemku
a v takom stave ho preberá.

7. Prenajímatel' sa zaväzuje, že v prípade, ak príde k ukonceniu nájomného vztahu
výpovedou zjeho strany, úcinky výpovede nastanú ku dnu ukoncenia vegetacného
obdobia.



cl. VII.
Záverecné ustanovenia

1. Prenájom nehnutelnosti špecifikovanej v cl. II. ods. 1. a 2. tejto zmluvy
Schválilo nájomcovi Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach uznesením
c. 51/2011 a uznesením c. 5212011 na svojom 4. zasadnutí MsZ konanom di1a
24.03.2011.

2. Dorucením akýchkolvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti
s touto zmluvou sa rozumie dorucenie písomnosti 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 použijú
ustanovenia § 45 a nasl. OSP.

4. Táto zmluva môže byt menená alebo doplnená len po dohode obidvoch zmluvných
strán, ocíslovanými dodatkami k zmluve, ktoré budú tvorit jej neoddelitelnú súcast.

5. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých 3 preberie prenajímatel a 1
nájomca.

6. Táto zmluva nadobúda úcinpost dnom nasledujúcom po dni jej zvercjnel1la
prenajímatelom v zmysle § 47a 'Obcianskeho zákonníka v platnom znení.

7. Zmluvné strany po precítaní zmluvy vyhlasujú, že vyjadrujú ich skutocnú, vážnu
a slobodnú vôlu a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnorucne podpisujú.

V Zlatých Moravciach, dna 31.03.2011

v

!V~ sL· !~
Stanislav Šimor
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