Zmluva o prenájme pozemku
uzatvorená podla ustanovenia § 663 a nasl. zákona c. 40/1964 Zb. Obcianskeho zákonníka

Zmluvné strany
Prenajímatel:
Obec Nižný Krucov
Sídlo: Obecný úrad 48, 093 O1 Nižný Krucov
zastúpený: Mgr. Vladimíra Hermanovská, starostka obce
ICO: 00332615
DIC:2020630260
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobocka Vranov nad Toplou
C.ú.: 18127632/0200
( dalej len" prenajímatel'" )
Nájomca:
Ecovision n.o.
Sídlo: Mierová 1771, 09301 Vranov nad Tolou
Zastúpený: Bc. Marek Marcišin
ICO: 45741956
( dalej len" nájomca")
Cl. I
Predmet nájmu
1. Prenajímatel má vlastnícke právo na pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území
Vranov nad Toplou, parcela císlo 689 výmera 932 m2 , druh pozemku záhrada,
zapísanej na LV c. 2787 v Katastrálnom úrade Prešov - Správa katastra vo Vranove
nad Toplou.
2. Prenajímatel prenecháva nájomcovi do prenájmu pozemok vo výmere 932 m2
z vyššie špecifIkovanej nehnutelnosti.
Cl. II
Úcel nájmu
1. Nájomca bude uvedený pozemok užívat na umiestnenie unimobunky a workout
ihriska na verejnoprospešný úcel.
Cl. II
Nájomné za pozemok.
2. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade za nájom pozemku vo výške 10,- Eur za celú
dobu prenájmu pozemku do roku 2015 s podmienkami o pozemok sa bude Ecovision
n.o. starat, udržiavat ho v cistote a svojou cinnostou nebude rušit obcanov bývajúcich
na susediacich pozemkoch.
Úhrada za nájom pozemku sa uhradí prenajímatelovi de 31.8.2014.
Cl. III
Doba prenájmu
1. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu urcitú od 17.6.2014 do 31.12.2015.

2. Platnost nájomnej zmluvy koncí uplynutím dojednanej doby.
3. Zmluvné strany môžu skoncit nájomnú zmluvu písomnou výpovedou aj pred
uplynutím dojednanej doby s uvedením výpovedných dôvodov. Výpovedná doba je tri
mesiace, pricom zacína plynút prvým dnom mesiaca nasledujúceho po dorucení
písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.
Cl. IV.
Práva a povinnosti prenajímatela a nájomcu
1. Prenajímatel je povinný odovzdat nájomcovi pozemok vymedzený v cl. 1 zmluvy
v stave spôsobilom na dohovorené užívanie.
2. Po ukoncení nájmu je nájomca povinný vrátit prenajímatelovi prenajatý pozemok
.vpôvodnom stave.
3. Nájomca sa zaväzuje využívat prenajatý pozemok výlucne na úcel dohodnutý touto
zmluvou.
4. Nájomca sa zaväzuje udržiavat pozemok v stave spôsobilom na užívanie.
5. Nájomca sa zaväzuje nevykonat bez predchádzajúceho písomného súhlasu
prenajímatela zmeny na prenajatom pozemku.
6. Nájomca sa zaväzuje umožnit prenajímatelovi kontrolu využívania prenajatého
pozemku.
7. Nájomca zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorú spôsobil na prenajatom
pozemku vlastnou cinnostou.
8. Obe zmluvné strany sa dohodli, že nájomca si bude na prenajatom pozemku
zabezpecovat povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych noriem
v oblasti požiarnej ochrany, BOZP, hygieny, resp. iných špecializovaných oblastí sám
na vlastné náklady a nebezpecie.
Cl. V
Záverecné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnost dnom jej podpisu zmluvnými stranami.
2. V otázkach, ktoré nie sú výslovne zmluvne upravené sa zmluvné strany budú riadit
príslušnými ustanoveniami Obcianskeho zákonníka SR.
3. Táto zmluva je povinne zverejnovanou zmluvou podla ust.§5a ods.5 zákona c.
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
a nadobúda úcinnost podla ust. §47a ods.! zákona c. 40/1964 Zb. v znení neskorších
predpisov dnom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej
osoby - prenajímatela.
4. Nájomca súhlasí s použitím osobných údajov pre úcely tejto nájomnej zmluvy a so
zverejnením tejto nájomnej zmluvy podla zákona c. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
5. Ustanovenia zmluvy je možné menit iba formou písomných císlovaných dodatkov
k zmluve.
6. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží
jedno vyhotovenie.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu precítali, rozumejú jej obsahu a na znak
tohto, že je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, nevykonanej v tiesni a za zvlášt
nevýhodných podmienok, ju vlastnorucne podpisujú.

V Nižnom Krucove, dna 17.6.2014
Nájomca:

--

Prenajímatel:

Ecovision n.O.
Mierová

V Nižnom Krucove, dna 17.6.2014

Obec Nižný Krucov

1711

093 01 Vranov

n.T.

Slovenská republika
islon.sk
.~

,..................................

Ec9'vision n.o.
Bc. Marek Marcišin

~~
. oo

oo

oo

oo... u. oo/

Mgr. Vladimíra Hermanovská,
starostka obce

