
Zmluvné strany:

obec Krajné
Krajné 52,9t616
Zastúpená:
lČo:
DlČ:

Bankové spojenie:
(ďolej len,,Nójomca")

ZMLUVA o NAJME NEHNUTEĽNoST!
Ll2OL8

lng. Peter Kubis, starosta
00 311 715
2021079698
sK11 s600 0000 0006 r.838 L001

a

Poľnohospodárske družstvo Krajné
Krajné č' t4,916 L6
V zastúpení: lng. Milan Gajar- predseda predstavenstva

štefan Mramúch - podpredseda predstavenstva
lČo:36722804
(ďo lej l e n,, p re naj í m ate ľ" )

čl. l
Predmet a účel zmluvy

t. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnutelhosti - spevnená plocha na

Parcele registra ,,C" parc. č.5545/3, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria,
zapísaných na LV č.74szvedenom pre okres Myjava, obec Krajné, k.ú. Krajné.

z. Prenajímatel'prenecháva a nájomca prijíma do nájmu za podmienok uvedených
v tejto zmluve časť nehnuteľnosti uvedenú v odseku 1 tohto článku v časti vo výmere
Lo25m2, nachádzajúcu sa V k.ú. Krajné.

3. Účelom nájmu je užívanie nehnutelhosti na vytvorenia skladovacieho priestoru pre
potreby obce.

4. Nájomca prehlasuje , že je oboznámený so stavom predmetu nájmu a v takom stave

ho do nájmu preberá.

článok ll
Vznik, doba a ukončenie nájmu

L. Nájom vznikne dňom nadobudnutia účinnostitejto zmluvy podl'a článku Vl. ods. 5

tejto zmluvy a dojednáVa sa na dobu určitú 3 roky.
2. Nájomný vzťah môže byť ukončený:

a) Uplynutím dohodnutej doby nájmu
b) Dohodou zmluvných strán
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c) Výpovedbu prenajímatel'a z dôvodu ak:

a) nájomca užíva predmet nájmu alebo jeho časť V rozpore s účelom vymedzeným

v tejto zmluve, napriek predchádzajúcej písomnej výzve prenajímatel'a na

splnenie uvedenej povinnosti s určením primeranej lehoty na odstránenie

nedostatkov,
b) nájomca prenechá predmet nájmu alebo jeho časť do podnájmu tretej osobe

bez predchádzajúceho písomné sú hlasu prenajímatel'a

d) Výpovedbu nájomcu ak predmet nájmu sa stane nespôsobilým na dohodnuté

užívanie bez porušenia povinnosti nájomcu.

e) S trojmesačnou výpovednou lehotou pre obidve zmluvné strany. Výpovedná

lehota sa bude počítať od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení

výpovede druhej strane.
f) odstúpením od zmluvy podl'a 5 48 ods. ]. občianskeho zákonníka v súlade

s príslušnými ustanoveniami oz.v súlade s ust. $48 ods. 2 občianskeho zákonníka

bolo zmluvnými stranami dohodnuté, že v prípade odstúpenia od zmluvy

ktoroukolvek zmluvnou stranou sa zmluva zrušuje dňom doručenia oznámenia

o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.

čtánok tll
Úhrada za nájom

L. Ročné nájomné za predmet nájmu vo výmere Lo25m2je dohodou vo výške 120EUR

ročne.
Nájomné hradí nájomca na základe faktúry vystavenej prenajímateľom.

2. Nájomné a ostatné finančné plnenia podl'a tejto zmluvy sa považujú za uhradené

dňom pripísania na účet prenajímatel'a.

článok lv
Práva a povinnosti nájomcu, sankcie

1. Nájomca je povinný užívať predmet nájmu v súlade s právnymi predpismi, ktoré

sa vzťahujú na predmet nájmu a v rozsahu a na účel dohodnutý v tejto zmluve.

2. Nájomca sa zaväzuje riadne sa starať o predmet nájmu, najmä zabezpečovať na

vlastné náklady všetky úpravy a údržbu ako aj znášať zo svojho náklady spojené

s neprimeraným užívaním predmetu nájmu.

3. Nájomca je oprávnený vybudovať na vlastné náklady technické zariadenia
potrebné na prevádzku účelu nájmu a jeho ochranu pred neoprávneným
vniknutím do priestoru nájmu (oplotenie, odvodnenie, zastrešenie a iné).

4' Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu alebo jeho časť do podnájmu alebo

inej dispozície tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu
prenajímatel'a, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak.

5. V prípade skončenia nájmu je nájomca povinný vrátiť predmet nájmu v stave

zodpovedajúcom dojednanému užívaniu, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.

6' Nájomca sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímatelbvi každú

zmenu prevodu vlastníckeho práva k stavbám na pozemkoch a pod., ktoré by

mohli ovplyvniť nájom.
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dánok v
osobitné ustanovenia

L. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak prenajímatel'bude mať v budúcnosti
záujem predať predmet nájmu, ponúkne tento na odkúpenie nájomcovi ako
prvému.

čtánok vl
Záverečné ustanovenia

t. K zmene dohodnutých podmienok nájmu môže dôjsť len na základe vzájomnej
dohody zmluvných strán formou písomného dodatku alebo ak to vyplýva zo zmien

a doplnkov platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Pre právne vzťahytouto zmluvou zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia

občianskeho zákonníka a ostatných platných všeobecne záväzných právnych
predpisov.

3. Zmluva sa vyhotovuje v 3 rovnopisoch, 1pre prenajímatel'a,2 pre nájomcu.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni za

nápadne nevýhodných podmienok, prečítaliju, porozumelijej a nemajú protijej
forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

L.9.2018 v Krajnom L.9.2OL8 v Krajnom

lng. Peter Kubls
starosta obce

lng. Milan
predseda

tng. štefan Mramúch

nstva

Pol'nohospoĺlá rskc (i l'; ; ;]]: l

Krajné
916 16 Krajné J 4

l

podpredseda p venstva
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