




1. PREDMET ZMLUVY

Predmetom Zmluvy je dohoda Zmluvných strán o podmienkach výpožicky
nehnutelností uvedených v PREAMBULE Zmluvy vo vlastníctve Požiciavatela
Vypožiciavatelmi.

2. VLASTNÍCTVO A VYPOŽICANIE NEHNUTELNOSTÍ

2.1 Požiciavatel je výlucným vlastníkom nehnutelností nachádzajúcich sa v katastrálnom
území Zlaté Moravce, zapísaných na listoch vlastníctva vedených katastrálnym
úradom Nitra, Správa katastra Zlaté Moravce (dalej len "Správa katastra"), a to na :

LV c 3453 - parcela registra "C" c. 2507/19 - zastavané plochy a nádvoria o celkovej
vým~re 683 m2 a vypožiciavanej výmere 21 m2 podla priloženej situácie

LV c. 5417 - parcela registra "E" c. 2324/34 - v pôvodnej kultúre orná pôda
o celkovej výmere 1066 m2 a vypožiciavanej výmere 88 m2 podla priloženej situácie

LV c. 5417 - parcela registra "E" c. 2378/49 - v pôvodnej kultúre orná pôda
o celkovej výmere 7 m2 a vypožiciavanej výmere 7 m2 podla priloženej situácie

LV c. 5417 - parcela registra "E" c. 2378/1 - v pôvodnej kultúre orná pôda o celkovej
výmere 1803 m2 a vypožiciavanej výmere 60 m podla priloženej situácie.

Vypožiciavatelia majú záujem o vypožicanie vyššie uvedených nehnutelností.

(dalej len "Predmet výpožicky")

2.2 Požiciavatel týmto prenecháva Vypožiciavatelom a Vypožiciavatelia si týmto berú do
bezplatného užívania predmet výpožicky za úcelom:

a) sprístupnenia Predmetu výpožicky ako prístupovej cesty ajej spojenia s
nehnutelnostou - pozemkom nachádzajúcim sa v k. Ú. Zlaté Moravce, zapísaným
na Správe katastra v Zlatých Moravciach:

v LV c. 3568 - parcela registra "C" c. 2517/1 - v kultúre záhrada o celkovej výmere
3374 m2 v podielovom spoluvlastníctve Vypožiciavatelov Štefana Vallu v podiele %
iny a Mariána Belianskeho v podiele Y-t-ina

(dalej len "Oprávnený pozemok")

b) vstupu a prechodu Vypožiciavatel ov, tretích osôb (stavebnej firmy, ktorá bude
stavat BD Užpvka ajej subdodávatelov) a prejazdu technickými zariadeniami
a dopravnými prostriedkami cez Predmet výpožicky za úcelom uvedeným v bode
2.2 a) vyššie

3. DOBA VÝPOŽICKY

Požiciavatel prenecháva do bezplatného užívania Vypožiciavatelom Predmet
výpožicky za podmienok uvedených v Zmluve na dobu urcitú, ktorá sa zacína dnom
zahájenia prác na Bytovom dome Užovka, a koncí ukoncením prác na tejto stavbe
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6. TRVANIE ZMLUVY

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa uzatvára na dobu urcitú, ktorá je zhodná
s dobou výpožicky uvedenou v clánku 3 Zmluvy. Žiadna zo Zmluvných strán nie je
oprávnená pred uplynutím tejto doby Zmluvu vypovedat.

6.2 Zmluvné strany sú oprávnené odstúpit od výpožicky založenej touto Zmluvou
dorucením písomného oznámenia druhej Zmluvnej strane za nasledovných
podmienok:

a) Požiciavatel je oprávnený odstúpit, ak Vypožiciavatelia napriek písomnej
výzve dorucenej od Požiciavatela užíva Predmet výpožicky iným ako
dohodnutým spôsobom (odsek 2.2) alebo pokial by užívaním Predmetu
výpožicky vznikla Požiciavatelovi škoda; a

b) Vypožiciavatelia sú oprávnení odstúpit od výpožicky, ak bude Predmet
výpožicky odovzdaný v stave nespôsobilom na dohodnuté užívanie (odsek 2.2)
alebo ak sa stane nespôsobilým na dohodnuté užívanie neskôr bez toho, aby
Vypožiciavatelia porušili svoje povinnosti.

7. SPOLOCNÉ A ZÁVERECNÉ USTANOVENIA

7.1 V prípade, že ktorékolvek z ustanovení Zmluvy bude súdom alebo príslušným
štátnym orgánom z akéhokolvek dôvodu vyhlásené za právne vadné, neplatné alebo
nedostatocné, alebo nastane iná právna skutocnost, ktorá zabráni vzniku, prípadne
spôsobí obmedzenie alebo zánik ktoréhokolvek z práv Zmluvných strán, Zmluvné
strany sa zaväzujú bez zbytocného odkladu uzavriet dodatok k Zmluve v písomnej
forme, za úcelom odstránenia takéhoto stavu tak, aby predmet a úcel Zmluvy boli
naplnené.

7.2 Zmluva nadobúda platnost dnom jej podpisu Zmluvnými stranami a úcinnost dnom
zahájenia prác na Bytovom dome Užovka za podmienky jej zverejnenia na stránke
Požiciavatela v zmysle zákona c. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

7.3 Zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku v štyroch (4) rovnopisoch, dva (2) pre
Vypožiciavatelov a dva (2) pre Požiciavatela.

7.4 Akékolvek zmeny alebo dodatky k Zmluve musia byt v písomnej forme riadne
podpísané obidvoma Zmluvnými stranami.

7.5 Prílohy Zmluvy tvoria jej neoddelitelnú súcast.
l.-

7.6 Zmluvné vztahy vyplývajúce zo Zmluvy sa riadia v castiach neupravených Zmluvou
príslušnými ustanoveniami .platných právnych predpisov Slovenskej republiky. V
prípade akýchkolvek sporov, ktoré vzniknú v budúcnosti medzi Zmluvnými stranami
alebo vo vztahu k tretím osobám pri plnení Zmluvy, sa Zmluvné strany zaväzujú
riešit ich prednostne vo vzájomnej súcinnosti a vzájomným rokovaním za úcelom
dosiahnutia zmieru v spornej otázke. V prípade, ak sa tieto spory Zmluvným stranám
nepodarí vyriešit vzájomným rokovaním, predložia ich na rozhodnutie príslušnému
súdu so sídlom v Slovenskej republike.
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7.7 Zmluvné strany sú viazané prejavmi svojej vôle urobenými v Zmluve a vyhlasujú, že

ich zmluvná volnost nie je nicím obmedzená, že majú právo nakladat s predmetom

Zmluvy, Zmluva vyjadruje ich slobodný a vážny úmysel, súhlasia s jej obsahom,

zmluvné prejavy sú im dostatocne zrozumitelné a urcité a právny úkon je urobený

v predpísanej forme.

7.8 Vypožiciavatelia zodpovedajú za všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto
zmluvy spolocne a nerozdielne.

Požiciavatel
MESTO ZLATÉ MORAVCE

Vypožiciavatelia
Štefan Valia a Marián Beliansky

Podpis: ---=::-y---~~==------:----:---:::::::-_
Meno:

Dátum' 2 2. 06. 2011.............................................

..67Podpis:
Meno:

Dátum: 2 1. 06. 2011..................................................

Podpis:
Meno:

primátor mestFunkcia:

ZOZNAM PRÍLOH:
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Vlastnícke parcely podla katastra nehnutelností:

2324/34 = parcela registra "E" o vým~re 1066 m2 v pôvodnej kultúre orná pôda, LV 5417
vlastník Mesto Zlaté Moravce - predmet výpožicky 88 m2

2378/49 = parcela registra "E" o výmere 7 m2 v pôvodnej kultúre orná pôda, LV 5417
vlastník Mesto Zlaté Moravce - predmet výpožicky 7 m2

2378/1 = parcela registra "E" o výmere 1803 m2 v pôvodnej kultúre orná pôda, LV 5417
vlastník Mesto Zlaté Moravce - predmet výpožicky 60 m2

~501L(9. = parcela registra "C" o výmere 683 m2 v kultúre zastavané plochy, LV 3453
vlastník Mesto Zlaté Moravce - predmet výpožicky 21m2
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