
ZMLUVA 0 PRENÁJME ČASTI POZEMKU

Prenajímateľ

Obec  Nedožery-Brezany
Družstevná 367/1, 97212 Nedožery-Brezany
IČO: 00 318 302
DIČ: 202162737
Zastúpený: JUDi-.Martin Mokrý , starosta obce
Bank. spojenie: VÚB Prievidza
Č. ú.:  SK13  0200 0000 0012 3430 7253

Nájomca

Jaroslavštrbík - ALFA TRADING
Gazdovská 10/6, 97101  Prievidza
Zapísaný v živ reg.OÚ v Prievidzi pod č.30713166
IČO:3538369l
DIČ: 1020590373 , IČ DPH:SK1020590373
Bankové spojerie:  SLSP pobočka Prievidza č.ú. SK8909000000000370269517
(ďalej len „nájomca")

1.

Zmluvné strany uzatvárajú túto 2mluvou prenájom časti pozemku na základe
Uznesenia  č.  7/2017  z 1.  zasadnutia  OZ  Obce  Nedožery-Brezany  konaného  dňa
29.3.2017.

Zmluva sa týka prenájmu časti pozemku parcela EKN č.  234 o výmere 252
m2  zapísaná  na  LV    č.   1501    k.  ú.  Nedožery  vo  vlastníctve  Obce  Nedožery-
Brezany, na ktorom je umiestnený jednostranný bilboard o ro2meroch 2,4 x 5,1 m.

11.

Učastníci   tejto   zmluvy   sa   dohodli,   Že   prenájom   podľa   tejto   zmluvy

predstavuje čiastku   200,-EUR   za jeden jednostranný bilboard ročne. Nájomca je
povimý   zaplatiť   ročné   nájomné   vždy   do   15.1.   kalendámeho   roka   na   daný
kalendámy rok.



111.

Prenajímateľ  prenajíma  časť  pozemku  na  umiestnenie  plošnej  reklamy  na
dobu sedem rokov od začatia platnosti zmluvy tejto zmluvy. Nájomca po uplynutĺ
doby   platnosti   zmluvy   má   prednostné   právo   na   uzatvorenie   novej   nájomnej
zmluvy.

Zmena    účelu    nájmu   je    možná    len    na    základe    pĺsomného    súhlasu
prenajímateľa.

Nájomca zabezpečí odbomú , kultúmu a estetickú úroveň reklamnej  činnosti
tak,   aby   neboli   poškodené   záujmy   prenajímateľa.   Nájomca   sa   zaväzuje   pri
realizácii   reklamej   činnosti   dodržiavat'   všetky   právne   normy   a predpisy   SR
týkajúce sa tejto čimosti.

V  prípade  potreby  poskytne  prenajímateľ  nájomcovi  potrebnú   súčinnosť
krealizácii    reklaimej    činnosti    -   hlavne    sa   jedná    oprístup    na    pozemok
prenajĺmateľa pri montáži reklamnej plochy a prístup k reklamnej ploche pri zmene
vizuálov .

Nájomca je povimý:
-hradiť náklady spojené s obvyklým udržiavanĺm,

-     pred   zahájením  uŽívania  predmetu  nájmu   na  vlastné  náklady   zaistit'  u

príslušných  orgánov verejnej  správy vydanie  všetkých povolení,  oprávnení,
vyjadrenĺ,   prihlášok   a odhlášok   alebo   iných   opatrení   orgánov   verejnej
správy, potrebných k realizácii účelu nájmu.

IV.

Zmluvu možno menit' a dopĺňat' iba po vzájomnej  dohode oboch zmluvných
strán pĺsomnou fomou, fomou dodatku k tejto zmluve.

V prípade,  že  v uvedenej  zmluve  nebolo  dohodnuté  inak,  platia  prislušné
ustanovenia Občianskeho zákonnĺka ako aj iných príslušných predpisov.

Zmluvné   strany   prehlasujú,že   táto   zmluva  je   ich   slobodným   prejavom
vôle,že  ju neuzatvárajú v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných podmienok.

Zmluvné    strany    na    2mak    súhlasu    stextom    zmluvy    pripájajú    svoje
podpisy,pričom  prehlasujú,  že  zmluvu podpísali  oprávnené  osoby jednať  v  mene
zúčastnených zmluvných strán.



Zinluva   bola   vyhotovená   v dvoch   exemplároch   zktorých   každá   strana
dostane po jednom výtlačku. Každý z výtlačkov má platnosť originálu.

V Nedožeroch-Brezanoch, dňa 1.1.2018

za prenaj ímateľa:JUDr.M
starosta obce

za náj omcu:               Jaroslav štrbĺk


