Zmluva o nájme nehnutel’nosti
I.
Zmluvné strany
PrenajImatel’:

Obec Breziny
Obecn~ ürad Home Breziny 141
962 61 Breziny
ICO: 00319741, DIC: 2021339287
ü~tu.: 74244 12/0200, VUB a.s. pobo~ka Zvolen
IBAN: SK33 0200 0000 0000 07424412
(d’alej len ,,prenajImatel”)
~.

a
Nájomca:

TODEX REAL, s.r.o.
Sládkovi~ova 7202 / 6A
960 01 Zvolen

H~O: 44520166
I~ DPH: SK2022749278

uzatvorili tüto nájomnü zmluvu:
II.
Uvodné ustanovenie
Obec Breziny je v~1u~n~m vlastnIkom pozemku par. KN C 42/2, o celkovej v~mere
3738 m2, zastavané plo chy a nádvoria veden~ na liste vlastnIctva
1, katastrálne üzemie
Breziny, obec Breziny.
—

~.

~.

III.
Predmet nájomnej zmluvy
Predmetom
nájomnej
zmluvy
je
do~asné
u~Ivanie
~asti
pozemku
par. KN C 42/2 a to vo v~mere 6 m2, katastrálne üzemie Breziny, obec Breziny. Predmet
nájmu je vyzna~en~ na snImke katastrálnej mapy ~ervenou farbou, ktorá je neoddeliternou
sü~ast’ou tejto zmluvy.
—

~.

Iv.
Uêel doèasného u~Ivania
Nájomca je oprávnen~ u~lvat’ predmet nájmu za ü~elom parkovania havarovaného vozidla
nájomcu.

V.

Nájomné
1) Za u~Ivanie predmetu nájmu nájomca je povinn~ zaplatit’ prenajImatel’ovi mesaëné
nájomné vo v~ke 15,00 € za ce1kov~ prenajatü plochu.
2) Nájomné v celkovej v~ke 15,00 € sa nájomca zaväzuje zaplatit’ prenajImaterovi do
pokiadne prenajImatel’a alebo na ü&t prenajImatel’a uveden~ v záhlavI zmluvy.

VI.
Podmienky do~asného u~Ivania
1) Prenechat’ predmet najmu do podnájmu
s predchádzajücim pIsomn~m sühlasom prenajImatel’a.

inej

osobe

mô~e

nájomca

len

2) Obvyklé náklady pri be~nom u~IvanI prenajatého pozeniku spojené s jeho udr~iavanIm
v stave spôsobilom na dosiahnutie ü~e1u nájmu zná~a nájomca. Najomca je oprávnen~
vyu~Ivat’ prenajat~ pozemok riadnym spôsobom, primerane druhu pozemku a v si’ilade s
osobitn~mi predpismi.
3) Nájomca sa zaväzuje starat’ o predmet nájmu spôsobom, ktor~’ neznehodnotI
a nepo~kodI predmet nájmu a ~ivotné prostredie.

VII.
Doba nájmu a v~rpovedná lehota
1) Nájomná zmluva sa uzatvãra na dobu ur~itü od 15. 11. 2017 do 15. 1. 2018.
2) Nájom podl’a tejto zmluvy sa skon~I:
a) pIsomnou dohodou zmluvn~’ch strán o zru~enI nájomnej zmluvy,
b) odstüpenIm od zmluvy prenajImaterom kedykol’vek, ak nájomca napriek pIsomnej
v~strahe u~Iva predmet nájmu alebo ak trpI u~Ivanie predmetu najmu v rozpore
s podmienkami tejto zmluvy, alebo ak najomca nezaplatI splatné nájonmé ani do 10 dnI jeho
splatnosti,
c) odstüpenhm od zmluvy nájomcom,
d) v~poved’ou najomnej zmluvy nájomcom.
e) v~’poved’ou nájomnej zmluvy prenajImaterom, ak nájomca napriek pIsomnej v~strahe
u~Iva predmet nájmu v rozpore s podmienkami dohodnutQmi v tejto nájonlnej zmluve alebo
neplnI podmienky dohodnuté v tejto nájomnej zmluve.

PrenajImatel’:
adresa na doru~ovanie pIsomnostI:

kontaktná osoba PrenajImatel’a:

Obec Breziny
Obecn~ ürad Home Breziny 141
962 61 Breziny

Meno a priezvisko:
email:
tel. ~.:

Ondrej Frlajs, starosta
breziny@breziny.sk
045/5387124

Nájomca:
adresa na doru~ovanie pIsomnostI:

TODEX REAL, s.r.o.
Sládkovi~ova 7202 / 6A
960 01 Zvolen

kontaktná osoba Nájomcu:
Martin Hronec
Obchodn~ riaditel’ / Sales Director
email:
mobil:

martin.hronec@todex.sk
0915 993 297

1. Pre potreby doru~ovania prostrednIctvom po~ty sa pou~ijü adresy na doruèovanie
zm1uvn~ch strán v zmysle ods. 1 tohto ~1ánku Zmluvy, iba~e odosielajücej zmluvnej
strane adresát pIsomnosti preukázatel’ne oznámil novi’t adresu sIdla alebo trvalého
bydliska, prIpadne mu novü adresu, ur&nü na doru~ovanie pIsomnostI. V prIpade
akejkorvek zmeny adresy, ur~enej na doru~ovanie pIsomnostI na základe tejto Zmluvy
alebo v süvislosti s touto Zmluvou, sa prIslu~ná zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy
pIsomne informovat’ druhui zmluvnü stranu. Dotknutá strana musI, v prIpade zmeny,
pIsomn~m oznámenIm, uskuto~nen~m bez zbyto~ného odkladu, najneskôr v~ak do
siedmich (7) dnI od uskuto~nenia zmeny, druhej zmluvnej strane oznámit’ zmenu adresy
na doru~ovanie pIsomnostI a kontaktnej osoby. V takomto prIpade je pre doru~ovanie
rozhoduji~ica nova adresa riadne oznámená zmluvnej strane pred odosielanIm pIsomnosti.
2. Za den doru~enia pIsomnosti sa pokladá aj den, v ktor~:
a) zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doru~ovanü pIsomnost’ prevziat’,
b) márne uplynie po~tov~m poriadkom stanovená ü1o~ná doba pre vyzdvihnutie si
zásiellcy na po~te,
c) je na zásielke, doru~ovanej po~tou zmluvnej strane, preukázatel’ne
pracovnIkom po~ty vyzna&ná poznámka, ~e ,,adresát sa odst’ahoval”, ,,adresát
je neznámy” alebo ma poznámka podobného v~znamu.

Ix.
Závereèné ustanovenia
1) Ak nie je v tejto nájomnej zmluve v~s1ovne uvedené nie~o
ü~astnIkov Ob~ianskym zákonnIkom.

me,

riadia sa vzt’ahy

2) Obecnë zastupitel’stvo obce Predajná uznesenIm 136/2017 z 25.5.2017 schválilo
trojpatinovou vä~inou v~etk~ch poslancov podl’a § 9a ods. 9 pIsm. c) zákona 138/1991 Zb.
o majetku obcI v znenI neskor~Ich predpisov tüto nájomnü zmluvu, a to z dôvodu hodného
o sobitného zretel’a, ktor~rn je malá v~’mera predmetu nájmu.
~.

~.

3) Nájomna zmluva je vyhotovená v ~tyroch vyhotoveniach, dye vyhotovenia obdr~I
nájomca a dye vyhotovenia obdr~I prenajImatel’.

4) Táto zmluva nadobüda platnost’ dñom jej podpisu oboma zm1uvn~mi stranami
a ü~innost’ nadobüda dñom nas1eduj~icim ~0 dni jej zverejnenia.
5) Zmluvné strany vyhlasujü, ~e si zmluvu riadne pre~Ita1i, s jej obsahom bez v~’hrad
sühlasia na znak sühlasu s jej obsahom ju v1astnoru~ne podpIsali.

V Brezinách

1. 2017

prenajImater

1~~

najomca

