Zmluva o nájme

uzatvorená podľa § 663 a nasl. zák. č 40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov

Zmluvné strany:
1. Poľnohospodárske družstvo Mestečko,
Mestečko 1, PSČ 020 52
Zastúpené: Ing. Peter Ježo PhD., predseda predstavenstva,
Ján Kalús, podpredseda predstavenstva
IČO: 00200123
DIČ: SK 2020441071
bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Považská Bystrica
číslo účtu IBAN: SK87 0200 0002 0000 0061 9372
ďalej ako "prenajímatel'''
2. Združenie obcí Púchovská dolina
Dohňany 68, 020 51 Dohňany
Zastúpené: Ing. Milan Panáček, predseda združenia
IČO: 42 280 788
DIČ:2023953987
bankové spojenie: VÚB BANKA, a.s., pobočka Púchov, SK5302000000003189185654
ďalej ako "nájomca"
(prenajímateľ a nájomca ďalej spoločne aj ako "zmluvné strany" a jednotlivo aj ako "zmluvná
strana CI).
uzatvárajú túto zmluvu o nájme
ČI.I
Predmet zmluvy a účel nájmu
1. Predmetom tejto zmluvy sú nasledovné nehnuteľnosti:
Nehnuteľnosti evidované v KN vedenom Okresným úradom v Púchove katastrálnym odborom
v katastrálnom území Lúky, obec Lúky, okres Púchov na LV Č. 31:
a) pozemok parc. Č. KN-C-294/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2116 rrr',
b) pozemok parc. Č. KN-C-296, zastavané plochy a nádvoria o výmere 365 rrr',
c) stavba súp. Č. 18, dielňa na pozemku parc. Č. KN-C-296
(ďalej len "predmet nájmu")
2. Prenajímateľ s účinnosťou od 1.6.2016 prenecháva nájomcovi do nájmu predmet nájmu.
3. Prenajímateľ prehlasuje, že je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti ktoré sú predmetom tejto
nájmu. Nájomca prehlasuje, že mu je známy stav predmetu nájmu a v takomto stave predmet
nájmu preberá.
4. Prenajímateľ sa zaväzuje prenechať nájomcovi vyššie uvedené nehnuteľnosti ako predmet
nájmu spolu s príslušenstvom na pozemkoch (napr. prístrešky, bunky apod.) do užívania ako
priestory garáže a skladov.
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Čl. II
Doba nájmu
Zmluva o nájme sa uzatvára na dobu určitú od 1.6.2016 do 30.06.2017.
Čl. III
Skončenie nájmu
1. Nájom predmetu nájmu zaniká:
a) dohodou zmluvných strán,
b) výpoveďou zo strany prenajímateľa, v prípade porušovania podmienok nájmu nájomcom.
c) kúpou predmetu nájmu nájomcom
2. Výpovedná lehota je dvojmesačná a začne plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po
doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Výpoveď musí byť písomne doručená druhej
zmluvnej strane.
Čl. IV
Nájomné
1. Nájomné je stanovené dohodou zmluvných strán na sumu 385 € mesačne bez DPH.
2. Nájomné uhradí nájomca za každý mesiac vždy do 30.-teho dňa v mesiaci na účet
prenaj ímateľ a.
3. V prípade, že prenájom nebude trvať celý mesiac, nájomné bude vo výške 1/30 mesačného
nájomného za každý deň trvania nájmu.
4. Daňová povinnosť za daň z nehnuteľnosť ostáva na prenajímateľovi.
Čl. V
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Nájomca nemôže zmeniť dohodnutý účel užívania bez písomného súhlasu prenajímateľa.
2. Nájomca má právo na vlastné náklady technicky a účelovo si vybaviť a upraviť predmet
nájmu podľa vlastných potrieb so súhlasom prenajímateľa.
3. Nájomca je povinný udržiavať v priestoroch predmetu nájmu primeraný poriadok vzhl'adom
k účelu nájmu a predmet nájmu používať takým spôsobom, aby nedošlo kjeho poškodeniu.
Nájomca sa zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi škodu, ktorú mu spôsobí iným ako bežným
užívaním predmetu nájmu v súlade s účelom nájmu.
4. Nájomca sa zaväzuje správať sa tak, že svojou činnosťou nespôsobí v predmete nájmu požiar
ani inú živelnú udalosť. Nájomca zodpovedá za dodržiavanie všetkých právnych predpisov
o ochrane pred požiarmi, hygienických právnych predpisov a právnych predpisov bezpečnosti
práce súvisiace s jeho činnosťou v predmete nájmu.
5. Nájomca je oprávnený prenechať predmet nájmu do podnájmu len s písomným súhlasom
prenaj ímateľa.
Prenajímateľ odovzdáva predmet nájmu v stave spôsobilom na stanovené užívanie.
7. Nájomca sa zaväzuje, v prípade ukončenia nájmu, vrátiť prenajímateľovi predmet nájmu v
riadnom stave, v akom ich prebral na užívanie, okrem úprav, ktoré vykonal so súhlasom
prenaj ímateľa.
8. Za poistenie hnuteľného majetku nájomcu je zodpovedný nájomca. Za škody na majetku
nájomcu prenajímateľ nenesie zodpovednosť pokiaľ ju nespôsobil.
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9.

Prenajímateľ môže kedykoľvek vykonať kontrolu predmetu zmluvy za prítomnosti nájomcu.
Nájomcaje povinný túto kontrolu v požadovanom termíne umožniť.

Čl. VII
Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou na základe vzájomnej dohody.
Táto zmluva je vyhotovená v štyroch právne rovnocenných vyhotoveniach, pričom každá
zmluvná strana dostane po dvoch vyhotoveniach.

V Mestečku

dňa 23.5.2016

Zdrulenie obd Púchovská dolina
020 S1 Dohflany 68

I{O: 42 280 788

nájomca
Združenie obcí Púchovská dolina
Ing. Milan Panáček, predseda združenia:

Poľn~d~;~:tdružstvo
Mestečko
Ing. Peter Ježo PhD., predseda predstavenstva:
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Ján Kalús, podpredseda predstavenstva:

