
Zmluva o nájme pozemku
uzatvoľenó podľa $ 663 a nasl. zókona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v planom znení

1

medzi zmluvnými stranami :

Obec Vígl'aš
so sídlom Zvolenská 1, 962 02 Vígľaš
lČo: oo 32O 382
zastűp ená In g. Rób eľt om Z źrchenským, staro stom ob ce

ďalej aj,,prenajímatel"'

CooP Jednota Krupina, spotľebné dľužstvo
so sídlom Svätotrojičné námestie22 963 01 Krupina
IČo: oo 169 O2I
konajúca Ing. Jozefom Vahančíkom, predsedom predstavenstva a

Ing. Pavlom Koľom, členom predstavenstva

ďalej aj ,,nájomca"

takto:

článok I
Všeobecné ustanoventa

1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnutelhosti (vľátane jej súčastí a príslušenstva),
vedenej katastrálnym odborom okľesného úľadu Detva, nachádzajÍlcej sa v okľese Detva, obci
Vígľaš, katastrálnom území Vígľaš, zapísanej na LV č,.543, ato pozemku _parcely registľa "E"
s parc. č. 3 o výmeľe 260 m2,zthrada (ďalej aj ,,Pozemok").
2. Predmetom nájmu podl'a tejto zmluvy je nájom časti Pozemku o výmere 20 mŻ presne
špecifikovaná v grafickej prílohe k tejto zmluve (ďalej aj ,,Predmet nájmu").

čHnok II
Predmet zmluvy, úěel uŽívania, doba nájmu, nájomné

1. Pľenajímateľ prenecháva nájomcom do nájmu Predmet nájmu anájomca sa zavänlje
pľenajímateľovi riađne uhradiť nájomné. Nájomca je opľávnený na Pľedmete nájmu umiestniť
stavbu qýustného objektu daŽďovej kanalizźrcie zo stavby nájomcu umiestnenej na pozemku CKN
parc. č. 8/5.
2. Predmet nájmu prenajímatel'pľenajíma nájomcom na dobu uľčitu, a to odo dňa nadobudnutia
účinnosti tejto zmluvy do 3I.l2.207 1.

3. Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom Za uživanie Pľedmetu nájmu vo ýške 8,- EUR
ročne, ktoré je splatné vždy do 30.01. kalendárneho ľoka zaktoý sa nájomné platí.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že ýšku nájomného mőže upraviť prenajímateľ jednostranným
právnym úkonom o aktuálny harmonizovaný index rastu spotrebiteľských cien štátov Euľozóny
HICP vyhlásený organizćrciou Eurostat ako aj o peľcentuálnu uýšku prípadného zýšenia dane
znehnuteľností pozemkov alebo buđovy spľávcom dane. Vpľípade, ak dôjde zo strany
prenajímateľa k rozhodnutiu o änene vyšky nájomného, nájomca je povinný platiť nájomné vo

ýške stanovenej pľenajímateľom odo dňa, ktory prenajímateľ stanoví vo svojom oznámení
o Zmene, nie však spätne.

a
2.



2

článok III
Zćĺn1kzmluvy

1. Táto zmluva zan1kä uplynutím doby' na ktoru bola dojednaná.
2. Zmluvazan1ká aj písomnou dolrodou obidvoclr zrnluvných stľán k dohodnutému dňu.

Clánok IV
Záverečné ustanovenia

1. Na ostatné znluvou neupravené vzrahy sa primerane pouŽijú príslušné ustanovenia
obchodného, oběianskeho zákonníka a ostatných právnych predpisov.
2. Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, zktorych 7 obdrži prenajímateľ

a2nájomca.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnost'
v zmysle ust. $ 47a ods. 1 občianskeho zákonníka v platnom znení, tj. dňom nasledujúcim po dni
zverejnenia zmluvy na webovom síđle pľenajímateľa.
4. Túto zmluvu je možné meniť, alebo zrušovať len písomne.
5. Zmluvné strany a ich zástupcovia prehlasujú, že ti;/io zmluvu uzavreli slobodne, vážne, žiadĺa
zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, rovnako tak
nekonal žiaden zo zástupcov zmluvných stľán, zmluvu si znluvné strany a ich zástupcovia riadne
pľečítali, porozumeli jej obsahu a jednotlivým pojmom' vysvetlili si qiznam jednotliwých pojmov
a ustanovení anluvy, poľozumeli im a ĺaznak súhlasu so zmluvou ju podpisujú.
6. V prípade, ak bude podľa znluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane akukoľvek
písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu síđla uvedenú v anluve. Zmena miesta
doručovaniamôže byt'vykonaĺálen písomným oznámením doručeným druhej zrnluvnej strane, na
ktorom je osveděený podpis štatutárneho zástupcu zmluvnej stľany, inak platí, že zmena adresy
nenastala. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodrŽaní ýchto podmienok vľáti nedoručená, zrnluvné
strany si dohodli, Že účinky doruěenia nastávajú tľetím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane,

lľJrorá zźsielku doručuje a to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený konať za právnickri osobu sa o tom
nedozvie.
7. Uzatvoľenie tejto zmluvy bolo vopľed schválené uznesením obecného zasfupiteľstva obce
Vígľaš ě. 110lŻ02I zo đía lz.10.20z1.

Vo Vígľaši, dťla I5.10.Ż02I V Krupine, dňa

Nájomcovia:
)

0 //. ła.t /

Prenajímateľ:

"íň


