
Nájomná zmluva
uzatvorená podľa $ 663 zĺźkona č. 40/ I 964 Zb. a nasl. občianskeho zákonníką

v znení neskorších predpisov

a

(ďalej len ako ',unlava")

medzi

pľenajímatel'om:
oBEC cÍľnn
Nám. A. Hlinku č. 31, 9I9 43 Cifer
zastÍpená staľostom M gr. Marošom sAGANo]vĺ' PhD.
ěíslo účtu: SK66 0200 0000 0000 O2g232I2'VÚB, a.s. Tmava
ĺco: oozlzsąl
DIČ 20Ż1133697

(ďalej len ako ,,prenajímateľ")

nájomcom:
Mikľoregión 11 PLUS
Námestie A. Hlinku 3I,9I9 43 Cifęr
zast. Mgr. Maroš SAGAN PhD.
lČo: łs 738 8O7
DIČ:2023563652

(ďalej len ako ,,nájomca")
(ďalej len ako ,,zmluvné strany")

Strana I z 4



-7

čl.I
Predmet zmluvy a účel nájmu

1. Prenajímatel' je vlastníkom nehnutel'ností bližšie špecifikovaných v nasledujúcej tabul'ke:

výmera
užívanej plochy
vm2

lba smeľovníky

náučný chodník
Mobiliáľ
(smerovník) +
náučný chodník
na časti parcely

náučný chodník

Mobiliár (50 m2)

Mobiliár (50 m'Ż)

Mobiliáľ
(smerovník) +

náučný chodník
Mobiliár (30 m'z)

+ náučný
chodník

vl. podiel

vl

l/l
t/l

Ul

t/l

|ĺl
t/l

t/t

druh pozemku

zastavaná pl
nádvorie

a

omá pôda

omá pôda

zastavaná pl.

nádvoľie

zastavaná pl

nádvorie

a

ostatná plocha

zastavanä pl. a

nádvorie

zastavaná pl

nádvorie

a

výmeľa v m2

8749

t074
4484

I t3

I 430

877

1671

3915

parc. č.

12715

2678

271813

10344

4

10083t2

362

344

parc.
reg. KN

C

E
E

C

C

C
C

E

č. Lv

l ó00

2728
2728

300

300

300

300

300

kat. územie

Cífer

Cífer
Cífer

Pác

Pác

Pác

Pác

Pác

Všetky vyššie špecifikované nehnutel'nosti ďalej Spolu len ,,nehnutel'nost'

2. Predmetom tejto zmluvy je nájom časti nehnutel'nosti, v miestach wznačených a zvýraznených na kópií
katastrálnej mapy o nehnutel'nosti, (d'alej len ako ,łtozemok" alebo ,predmet nójmu"). Táto kópia
katastrálnej mapy fvorí neoddelitel'nú ěasť tejto zmluvy a tvorí jej pľílohu.

3. Nájomca vyhlasuje' že predmet nájmu bude využívať na účely:

- umiestneniajednoduchej drevostavby,
- umiestnenia ľôzneho mobiliáľu,
- vybudovania náučného chodníka,
výlučne v rámci realizácie pľojektu Pamiit' miestü v rámci pľogramu Interreg V-A Slovenská republika
- Česká republika

4. Téúo Zmluva sa Uzatvtra na dobu uľčitú v tľvaní 10 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto
zmluvy.

čl. II
Práva a povinnosti zmluvných stľán

l. Nájomca je povinný platiť nájomné riadne a včas.

2. Nájomca je povinný hradiť na vlastné náklady drobné opravy' obvyklé udržiavacie práce, ako aj náklady

vzniknuté nepľimeraným uŽívaním predmetu nájmu.
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3' Nájomcaje oprávnený vykonávať akékol'vek stavebné úpravy na predmete nájmu ajbez predchádzajúceho

písomného súhlasu pľenaj ímatel'a.

4. Nájomca je opľávnený dať predmet nájmu alebo jeho časť do podnájmu.

5. Prenajímatel' je povinný zdrŹať sa akéhokol'vek konania, ktoým by rušil nájomcu pri užívaní predmetu

nájmu.

6. Prenajímatel' je povinný udrŹiavať predmet nájmu v stave spôsobilom na užívanie, ým nie sú dotknuté

povinnosti nájomcu uvedené v bode 3. tohto ělánku

čl. ilI
Nájomné

1. Zm|uvné stľany sa dohodli na nájomnom za uŹívanie pozemku tvoriaceho predmet nájmu vo ýške:
1 €/ročne.

2. Nájomné bude hradené v jednej ěastina bankový účet prenajímatel'a, alebo v hotovosti do pokladne

prenajímatel'a.

3. Nájomca sazaväzuje hradiť nájomne zaten- ktoý kalendárny rok utívania najneskôľ do 30. decembľa
toho- ktoľého kalendáľneho roka za ktorý sa nájomné uhrádza.

ěl. Iv
Skončenie nájmu

l. Nájomný vďahnazáklade tejto zmluvy koněí:

a) uplynutím doby na ktorú bola táto zmluva Uzaýorená,
b) písomnou dohodou zmluvných strán.

čl. v
Spoločné a záperečné ustanovenia

1. Nájom nehnutel'nosti sa uskutočňuje podl'a $ 9 a) ods. 9 písm. c) zákona SNR č. l38/l99| Zb. o majetku

obcí v znení neskoľších predpisov, ako nájom z dôvodu hodného osobitného zretel'a. Nájom

nehnutelhosti schválilo obecné zastupitel'stvo obce Cífer dňa 10.6.Ż0l9 uznesením č,. 49/4lŻ0l9'
2. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podl'a $ 5a zákona č,. 211lŻ000 Z. z. o slobodnom

pľístupe k informáciám v znení neskorších pľedpisov a nadobúda účinnosť podl'a $ 47a ods. 1

občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dnijej zverejnenia v súladę s citovaným zákonom.

3. Pľávne vďahy tykajúce sa tejto zmluvy sa riadia Zákonom ć' 4011964 Zb. občiansky zákonník v znení

neskorších predpisov.

4' Zmeny a doplnky k tejto zmluve môŽu byť urobené len vo forme písomných a očíslovaných dok|adov

podpísanými oboma zmluvnými stranami.

5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktoých kaŹdá' zo zmluvných stľán dostane jeden

exemplár.

6. Zm|uvné strany obsahu porozumeli a vyhlasujú, że bola uzavretá podl'a ich pravej a slobodnej vôle

prostej akýchkol'vek omylov anaznaksúhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
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PoDPISY ZMLtIvNŕcH STRÁN

V Cíferi, dňa t1-m-ffig V Cíferi, dňa

nájomca

Príloha:

- Kópia katastrólnej mapy nehnuteľnosti s vyznačenou plochou predmetu ndjmu

i! ". tl-08-2019
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