
1.  Pľenajimateľ:

(ďalej len "prenajímater')

2. Nájomca:

(ďalej len "nájomca")

ZMLUVA  o nájme
medzi :

Urbárske pozemkové spoločenstvo Nedožery
Družstevná 367/1, 97212 Nedožery -Brezany,
lčo: 00624462,
DIČ: 2021127724
zastúpené: Jozefom Humajom, predsedom
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Č. účtu: 0066511532/0900zastúpené:
lBAN: SK60 0900 0000 0000 6651  1532

a

Obec Nedožery i Bľezany
Družstevná 367/1, 97212 Nedožery -Brezany
IČO: 318302
DIČ:   20 21162 737
zastúpená:     JUDr. Martin Mokrý, starosta obce
bank. spoj.:    VUB Prievidza
č.  účtu:  1234307253/0200

1. Uvodnó ustanovenia

1.   Prenajímateľ je vlastníkom  nehnuteľností:
-  parcela  CKN  č.   2374/3,   k.   ú.   Nedožery,

prenecháva do nájmu vo výške 323 m2,
-parcela  EKN   č.   2374/1,     k.   ú.   Nedožery,

prenecháva do nájmu vo výške 1688 m2,
-  parcela  CKN  č.   2370/33,   k.   ú.   Nedožery,

prenecháva do nájmu vo výške 156 m2,
•  parcela  CKN  č.   2370/32,   k.   ú.   Nedožery,

prenecháva do nájmu vo výške 704 m2.

zapísaná   na  LV  č.1657,  zktorej  sa

zapísaná  na  LV  č.   1657,  z ktorej  sa

zapísaná  na   LV  č.1657,   zktorej  sa

zapísaná   na  LV  č.1657,   zktorej  sa

11. Predmet nájmu

1.  Predmetom tejto zmluvy je odplatné prenechanie častí nehnuteľností vo
vlastníctve     prenajimateľa, tak ako sú uvedené v bode 1.1   do uživania nájomcovi v
celkovej výmere 2871  m2 , za účelom vybudovania športového ihriska, pričom
prenajímateľ udeľuje súhlas ku všetkým nevyhnutným konaniam v zmysle
stavebného zákona k výstavbe športového ihriska a zároveň k vykonaniu úkonov
spojených s výrubom stromov na pozemkoch uvedených v čl.  1 tejto zmluvy,  pričom
drevná hmota ostáva vlastníctvom prenajimateľa.



111.  Doba  nájmu

1.  Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu uľčitú, t. j. od  1.1.2018 do 31.12.2022.
2. Nájomným obdobím je jeden ľok v zmysle § 676 0bčianskeho zákonníka.

lv. Nájomné
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3.   Ročné nájomné bude nájomcovi fakturované a je splatné ročne ku dňu 1. apríl
bežného roka. Nájomné sa považui.e za uhradené pripísaním na účet prenajímateľa.
4.  V prípade nezaplatenia nájomného alebo jeho časti v dohodnutom termine, bude
prenajĺmateľ nájomcovi účtovať úroky z omeškania vo výške 0,05% z ročného nájmu
za každý deň omeškania.
5. V prípade nezaplatenia nájomného alebo jeho časti v dohodnutom termíne je
prenajímateľ po predchádzajúcej pĺsomnej výzve oprávnený vypovedať nájomnú
zmluvu k začiatku nasledujúceho mesiaca po neuhradenĺ.
6. lné úpravy nájomného možno vykonat' len na základe vzájomnej písomnej dohody
zmluvných strán.

V. Ukončenie nájmu

1.    Nájomný  pomer  medzi  zmluvnými  stranami  môže  skončft'  uplynutím  dohodnutej
doby nájmu alebo dohodou zmluvných strán.

2.       Po   ukončení   nájomného   pomeru,    ak   nedôjde   knadobudnutiu   pozemkov
uvedených   včl.   I   zámennou   zmluvou   v prospech   nájomcu   a súčasne   nedôjde
kzačatiu  stavebných  prác  na  účel  uvedený  včl.11,  je  nájomca  povinný  okamžite
predmet nájmu   uviesť do  pôvodného stavu. V pripade,  že predmet nájmu  nájomca
po  skončení zmluvy  neuvedie   do  pôvodného stavu  do  30 dní  od  skončenia  nájmu
ztohto  dôvodu,  je  prenajímateľ  oprávnený    predmet  nájmu  uviesť  do  pôvodného
stavu   na náklady nájomcu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

1.    Nájomca
devastácii. áea

Vl. Pi'áva a povinnosti zmluvných strán

povinný užívať predmet nájmu tak, aby  na ňom nedochádzalo k jeho
Iej  je  jeho  povinnosťou  dodnžiavať  na  uvedenom  pozemku  zásady

občianskeho spolunažívania, všeobecne záväzné právne predpisy obce,   zákony SR
a EÚ a STN Slovenskej republiky.

2.    Nájomca je povinný užívať predmet nájmu len na dohodnutý účel.

3.    Prenajímať nehnuteľnost' alebo jej časti tretej osobe je nájomca povinný oznámiť
prenajimateľovi.   Podnikanie  tretej  osoby  na  predmete  náj.mu  podlieha  schváleniu
prenajimateľom.



4. Zmluvné strany sa dohodli, že zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté tretej
osobe  na prenajatých pozemkoch znáša v plnom rozsahu nájomca.

5.   Nájomca sa zaväzuje bezodplatne udržiavať pozemky priľahlé z východnej a
západnej strany predmetu nájmu. Nájomca je oprávnený touto starostlivosťou poveriť
aj tľetiu osobu, o čom infomuje prenajimateľa.

6.   Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať predmet nájmu v stave vhodnom na
dohodnuté uživanie.

Záver®čné ustanovenia

1.  Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia pľávnym poriadkom Slovenskej
republiky.

2.    Zmluva  sa  môže  meniť,  alebo  doplňovať  výlučne  formou  písomných  dodatkov
potvrdených oboma zmluvnými stranami, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

3.   Práva   a   povinnosti   vyplývajúce  z  tejto  zmluvy   prechádzajú   na   eventuálnych
právnych nástupcov zmluvných strán.

4. V prípade   akéhokoľvek  nedorozumenia,  sporu,  alebo  sporného  nároku  sa  budú
obe  zmluvné   strany  snažit'  dosiahnuť  vzájomnú   dohodu   na   uspokojenie   svojich
nárokov.

5.  V  prípade  súdneho  spoľu  medzi  zmluvnými  stranami  súvisiaceho  so  vzťahmi
vyplývajúcimi z tejto zmluvy, je príslušný súd podľa miesta predmetu nájmu.

6.  Zmluvné  strany  svojlm  podpisom  potvrdzujú,  že  si  zmluvu  prečítali,  jej  obsahu
porozumeli a s celým obsahom  súhlasia, na znak čoho ju podpisujú.

7.  Nájomná  zmluva  je  vyhotovená  v  troch  exemplároch,  pričom  dva  ostávajú  pre
prenajímateľa a jeden bude odovzdaný nájomcovi.

V Nedožeroch -Brezanoch, dňa 28.12.2017
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