
ZI\ĄLI-JvA
o prenájme pozemkov

uzavretápodl'a zźtkonač,.4011964 Zb. občiansky zfüonník v zĺeni neskorších predpisov
/ ďalej len ąko ,, Zmluvą"/

čr. r
Zmluvné stľany

PRENAJÍMATEĽ:
Názov:
Sídlo:
rčo:
Zastúpený:
ďalej len ako,prenaj ímateľ"

C m c, spol. s.ľ.o.
Bottova 152Ż, 962 12 Detva
36010642
Maľtin Malatinec

ľÁĺonĺcł:
Názov: obec Vígl'aš
Sídlo: Zvolenská l'96Ż 02 Vígl'aš
rčo: 00380382
Zastúpený: Ing. Róbeľt ZáchensĘ
Bankové spojenie: sK35 0200 0000 0000 029ŻŻ4l2
ďalej len ako,,nójomca"
spolu ďalej len ako ,,zmluvné strany" resp. ,,účastníci zmltny"

čr. rr
Úvodné ustanovenia

1' Prenajímatel' je ýlučným vlastníkom nehnutelhosti špecifikovanej na Lv č. 1133, v k. ú Vígl'aš,
obec Vígläš, miestna ěasť Pstruša, okres Detva ako pozemok: parcela KN- C ě. 111I, zastavaĺá
plocha a nádvorie o qýmeľe 4859 m2.

lďa|ej len ako ,,nehnuteľnosť"/

čr. rrr
Pľedmet zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je prenájom časti pozemku bližšie špecifikovaného v ČI' II ods. 1 tejto
Zm|uvy nájomcovi o celkovej qýmere 4859 m2 podl'a geograťrckého znźnomenia na katastrálnej
mape' ěo tvorí prílohu tejto Zmluvy.

2. Vyššie uvedený pozemok prenajímatel'prenajíma nájomcovi a nájomca ho preberá do nájmu.

čr. rv
Úěel ná;mu

l. Zmluvné strany sa dohodli, že úěelom nájmu je výluěne prevádzka tribúny a okolitého
pľíslušenstva (šatne)'

Ż. Nájomca prehlasuje, že prenajímaný pozemokje na úěel nájmu vhodný, obozniĺľnil sa s ním apoznźl
jeho technický stav.

čr. v
Doba nájmu

Zm|uvné strany sa dohodli, źe Zmluva sa uzatvára na dobu - neurěitú, a to odo dňa úěinnosti Ęto
zmluvy.



čl. vr
Bezodplatnost' užívania

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Predmęt uźívaniapodl'a tejto Zmluvy bude za celú dohodnutú dobu

užívania bezodplatné'

čr. vu
Podmienky nájmu

1. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca je povinný pľenajaqý pozemok užívať na dohodnuý úěel,

staľať sa oň tak aby to zodpovedalo úěelu prenájmu.
Ż. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca je povinný akrikol'vek stavebnú ěinnosť už v štadiu

projektu, zámetuľesp. štúdie prerokovať s prenajímatelbm pod hĺozbou zmluvnej pokuty'

3. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca je povinný využívať všeĘ pľávne prostriedky na ochranu

pozemkov a dbať, aby nedošlo k poškodeniu pozemkov, alebo ich zmenšeniu.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca môže prenajaý pozemok dať do podnájmu inému, alebo

zmeniť druh prenajatého pozemku vykonávať stavebné práce, rekonštrukciu resp. inú stavebnú

ěinnosť len s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímateľa na zálk|ade písomnej žiadosti
predloženej prenaj ímatelbvi.

5. obec Vígl'aš si uplatňuje, v prípade záujmu odpľedaja daného pozemku predkupné právo na

pľedmetľlri nehnutélhosti parc_elarN- C ě. 1111, zastavaná plocha a trádvorie o qýmeľe 4859 m2.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca je povinný bez zbýoěného odkladu písomne oznámiť
prenajímatelbvi všetĘ zmeny' ku ktoým došlo po uzatvorení nájomnej zmluvy a ktoré sa ýkajú
napr. vstupu do nútenej správy.

7 . Zmluvné stľany sa dohodli, že nájomcaje povinný umožniť prenajímatelbvi kontrolu dodľŽiavania
podmienok tejto Zmluvy, a keď o to prenajímatel' poźiada, umožniť mu vstup na prenajaý
pozemok, poskýnťrť požadované doklady a vysvetlenia.

8. Zmluvné strany sa dohodli' že nájomcovi bude v budúcnosti poskytnutá možnosť odkúpenia
pozemku bližšie špecifikovaného v ČI. II ods. 1 tejto Zmluvy.

čr. vm
Skončenie nájmu

Zmluvné strany sa dohodli, že nájomný vďahzaloźený touto Zmluvou sa ukoněí aj

a. Písomnou výpoveďou tej ktoľej zmluvnej strany z akéhokol\ek dôvodu, výpovedná lehota
je 3 mesiace azaěínaplynúť pľqým dňom mesiaca nasledujúceho po dni doruěenia qýpovede
tej ktorej zmluvnej strane.

b. Písomným odstupením od zmluvy tej ktoľej zmluvnej strany v prípade jej porušenia a účinĘ
odstúpenia nastĺávajú okamihom doruěenia tej ktorej zmluvnej stranę.

c. Písomnou dohodou zmluvných strrän.

čr. rx
Osobitné ustanovenia

1. Zmlwné strany sa dohodli, že ak nájomca użiva prenajĄý pozemok na iný než dohodnuý úěel,
alebo ak dal prenajĄý pozemok (niektoqý z nich) do podnájmu inému bez predchádzajúceho
písomného súhlasu prenajímatel'a alebo zmenil druh prenajatého pozemku bez predchádzajúceho
súhlasu prenajímatelä' je povinný prenajímatelbvi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 30,- € za
kaźdý i |en zač,aý m2 qýmery pozemku, ktorého sa porušenie ýka.

Ż. Zm|uvné strany sa dohodli, že zaplatenim zmluvnej pokuty nie je právo prenajímateľa na úhradu
škody dotknuté.



cr. x
Zá.ľerečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené touto Zmluvou sa spravujú príslušn1imi ustanoveniami
zźlkona č,. 4011964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

2. Doplnky, Zmęny, ako aj odstúpenie od tejto Zmlwy vyžaduje ku svojej platnosti písomnú formu.
Všetky dodatĘ musia bý oěíslované podl'a svojho poradia, ako boli uzatvorené a musia obsahovať
dátum ich uzatvorenia věítane podpisu oprávnených zástupcov zmluvných stľán.

3. Pokial'budri niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neplatné alebo neúěinné alebo protiprávne, nebude

ým dotknutá platnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Tieto neúčinné ustanovenia musia bý
nahradené takou úpravou, ktoľá najlepšie zodpovedá zmyslu neúčinnej úpravy. To isté platí v
pľípade, že by sa objavila međzera v úpľave.

4. Doruěovanie sa podl'a tejto Zmluvy uskutočňuje vždy na adľesu zmluvnej strany uvedenej v
úvodných ustanoveniach tejto Zmluvy. V prípade zmeny adresy pre doruěovanie sú zmluvné strany
povinné sa o tejto skutočnosti bez omeškania vzájomne informovať. Pokial' nebude možné
písomnosť opakovane doruěiť na poslednú známu adresu pre doľučovanie, považuje sa písomnosť
za doručenú tretím dňom potom, kedy sa ako nedoľučitelhá vrátila odosielatelbvi.

5. Tźúo Zm|uva je vyhotovená v troch (3) vyhotoveniach' zktoých dva (2) dostane pľenajímateľ a
jeden (1) nájomca.

6. Zmluvné strany vyhlasujú' že zmluvu uzavľeli slobodne' vźtźne a bez omylu, nebola uzavretá v
tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si preěítali, jej obsahu porozumeli a na znak
súhlasu zmluvu podpisujú.

7 ' Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle nájomcu'

Detva, dť'^ .:.?'.:' ;..?:'|.l''.. Vígl'aš, dňa

za nájomcu

,Zł J . '/;ltL-

za pľenajímatel'a

a


