
NłĺoNrnvÁ ZMLĺJV A
uzaIvoręná v zmysle $ 663 zákona č. 40/1 964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorŠích

pľedpisov medzi zmluvnými stľanami:

l) Prenajímatel':
Zastupená:
Adľesa:
IČo:
DIČ:
Bankové spojenie
Čĺslo účtu:

2) Nájomca:
Zastupená:
Adresa:
IČo:
DIČ:2020235516
Bankové spojenie
Císlo účtu:

Obec Miloslavov
Milan Baďanský, starosta obce
900 42 Miloslavov l8l
00304948

2020662182

Primá banka Slovensko a.s.

sK37 s600 0000 0018 7740 6001

LAZA s.r.o.
Jozef Sturm' konateľ
Laurinská 3' 811 0l Bratislava
35 799 820

sK58 7500 0000 00402086 6379

čHnok I
Pľedmet zmluvy

Predmetom zmluvy je závazok prenajímatel'a prenechať nájomcovi pľedmet nájmu
dočasne na účel uvedený v č1. II ods. 2 azávazok nájomcu zap\aÍit'prenajímatel'ovi nájomné
podľa čl. III tejto zmluvy. 

'-- 
-Clánok II

Predmet a účelnájmu

1. Predmetom nájmu je časť nehnuteľnosti zapísanej okĺesným úradom Senec -

katastrálny odbor pre obec Miloslavov, k.ú. Miloslavov na LV č. l780 a to pozemok: par' č

13516, druh kultĹlľy:ostatné plochy;o výmere 4377 mz, evidencie KN..C''
ktorých výlučným vlastníkom pľenajímatel'.

2. Nájomca je oprávnený użívať pľedmet nájmu za účelom výstavby dopravnej a
technickej infraštruktúry obytná zőnaRZI91III. etapa, podľa projektovej dokumentácie stavby
vypľacovanej autoľizovaným inŽinieľom Ing. ottom Tokárom a na zák|ade ktorej bolo miestne
príslušným stavebným úradom Miloslavov vydané uzemné rozhodnutie čj. : SU- lI53l20l2-
Ż)l3lFl a ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.9.2013

3. Na základe tejto zmluvy je Nájomca oprávnený użívat'pozemok v takom rozsahu,
ktoný je potrebný na výstavbu predmetnej stavby, konkretizovanej v predchádzajúcom odseku'
a to vľátane skolaudovania stavby.

4. Nájomca je oprávnený dať pľenajatú vec do podnájmu' iba na základę písomného
sĺrhlasu prenaj ímatel'a.
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5. UŽivaním predmetu nájmtr v súlade s touto zmluvott. nesmie byt' nijakým
spôsobom obmedzené užívanie pril'ahlej časti pozemku ani prístup tretím osobám na ich
pozemky.

6. Ak nájomca vykoná Zmeny na pozemku pril'ahlonr k predmetu nájmu bez sťrhlasu
pľenajímatel'a' je povinný po skončení nájmu uviest' pril'ahlý pozemok na svoje náklady do
pôvodného stavu.

7 ' Nájomca vyhlasuje, Že sa so stavom pozemku preberaného do nájmu oboznámil'
povaŽrrje ho za spôsobilý na dohodnuté užívanie, a pľeto ho v takomto stave bezvýhľadne od
prenaj ímatel'a prenaj íma.

Článok III
Nájomné

Zmluvné Stľany sa dohodli na nájomnom Za dočasné uŽívanie pozemku vo výške 1._ Euro
(slovom: jedno euro) za celú dobu nájmu, pričom nájom bude zaplatený prenajímatel'ovi v
lęhote 10 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy' a to v hotovosti alebo bankđvým pľevodom v
pľospech bankového účtu prenajímatel'a, vedeného v článku 1 tejto zmluvy

článok IV
Doba nájmu

Táto zmluva sauzatvára na dobu 36 mesiacov.

Clánok V
Osobitné ustanovenia

l. Pred uplynutím doby nájmu zmluva zaniká
l.1 . písomnou dohodou zmluvných strán s uvedením dôvodu ukončenia' dátumom ukončenia

a usporiadania vzájomných vzt'ahov vyplývajúcich z tejto zmluvy, najmä podmienok
spätného odovzdania pľedmetu nájmu;

l.2' písomným odstúpením v zmysle ods' 2 a 3 tohto článku.

2.1

Ż'2

2' Pľenajímateľ je opľávnený odstúpit'od zmluvy :

ak nájomca napriek písomnej výzve neuživapredmet nájmu,
ak nájomca užíva predmetu nájmu takým spôsobom, Že prenajímatel'ovi hľozí alebo
vzniká škoda.

3. Nájomca je oprávnený odstúpit'od zmluvy :

3.1 . ak mu predmet nájmu bol odovzd aný v stave nespôsobilom na dohodnut é uŽívanie,
3 '2. ak sa pľedmet nájmu stane po odovzdaní nájomcovi nespôsobilým uŽívania bez toho, aby
nájomca porušil svoju povinnost' vyplývajúcu z tejto zmluvy alebo príslušného pľávnehä
pľedpisu.
3'3' 

ČHnok VI
Zverejnenĺe a účinnost' zmluvy

1) Účastníci zmluvy berú na vedomie, Že táto zmluva je povinne zverejňovanou
zmluvou podl'a $5a zákona č,.21Il200O Z' z' o slobodnom pľístupe k informáciám v
zneni neskorších predpisov.

2



2) Pľenajímateľ vyhlasuj e, že zmluvu zverejní na svojom webovom sídle -
www.miloslavov.sk. Zmluva musí byt' zverejneĺádo troch mesiacov od jej
uzavtetia, inak platí f,rkcia, žekuzavrętiu zmluvy nędošlo.

3) Táto zmluva nadobúda platnost'dňom jej podpísania opľávnenými zástupcami
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia. Prenajímateľ sa
zavazuje, žebezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy oďovzdá
nájomcovi na jeho poŽiadanie potvrdenie o zverejnení tejto zmluvy v súlade
s bodom 1 tohto článku zmluvy

čHnok VII
Záxerečné ustanovenia

l. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktoých po dvoch
vyhoto veni ach ob dr ží každźĺ zo zmluv ných strán.

2. Ttúo zmluw je možné meniť len na základe dohođy zmluvných stľán uzavretej
formou písomných dodatkov.

3' Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony a sú oprávnęní s
predmetom tejto zmluvy nakladať' ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že práiny úkon je
ur9bený v predpísanej foľmg. Zm|wa bola spísaná podľa iih skutočn ej a vźtžĺej uol. u ňu
základę pľavdivých údajov. Účastníci si zmluvu po'o*" pľečítali, jej obšahu poľozumel i a na
znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. Zmluvn.é stľany súčasne piehlasujú, Že táto zmluva
nebola uzavretá v tiesni, ani za iných nevýhodných podmienok a ie prijej podpisovaní nebol
na nich vyvíjaný nátlak v Žiadnej forme.

4' Yn'ahy neupľavené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami občianskeho zákonníka.

V Miloslavove dňa: il 0.g. &0/ľ V Miloslavove dňa: /ĺ, üt 'Íł/ř

Zanźýomcu: Za prenajímateľa:

a

a
ęÉ

L OS

Jozęf Sturm
konateľ

Mľraĺhŕ{anský
starqď/a obce
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