
NÁJoMNÁ ZMLUVA

uzatvorená V zmysle $ 663 zákona ć.4011964 Zb. občiansky zákonník v znení neskoršĺch predpisov
medzi zmluvnými stranami :

Prenajĺmatel' Obec Miloslavov
zastúpená : Milanom Bad'anským - starostom obce
sídlo : Miloslavov 181, 90o 42
lČo:oo3o4948
bankové spojenie : Prima banka Slovensko a's'
čĺslo účtu : 1877406001/5600

Nájomca VIKINELA s.r.o.
sĺdlo : Lesná 550' 900 42 AlŽbetin DVor
lČo:łoooĺzoe
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri
okresného sÚdu Bratislava l

oddiel : Sro, vloŽka číslo : 94440/8
konatel' : Viktor Rĺegel

článok l.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je záväzok prenajĺmatel'a prenechať nájomcovi predmet nájmu dočasne na účel
uvedený včlánku ll. ods.2. tejto zmluvy azáväzok nájomcu zaplatiť prenajímatelbvi nájomné podl'a
článku lll. tejto zmluvy

článok ll.
Predmet a účel nájmu

1. Predmetom nájmu je časť nehnutel'nosti - pozemku

parcela registra KN C' číslo parcely 51412, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o uýmere
1863 m2,

zapĺsaná na liste vlastnĺctva číslo 440' katastrálne Územie : Miloslavov, obec : Miloslavov, okres
Senec, na okresnom Úrade Senec, Katastrálnom odbore'

2. Nájomca je oprávnený uŽívať predmet nájmu za účelom vybudovania vodovodného potrubia DN 100
a jeho napojenia na prípojný bod existujúcej vetvy vodovodného potrubia nachádzajúceho sa na
predmetnom pozemku' podl'a predloŽeného situačného uýkresu vyhotoveného pĄektovou
kanceláriou Krajčí & Gaňo .

3. Na základe tejto zmluvy je nájomca oprávnený uŽĺvať predmet nájmu v takom rozsahu, ktoý je
potrebný na účel uvedený v predchádzajÚcom odseku, vrátane skladovania stavebného materiálu.

4' Nájomca je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu tretej osobe, iba na základe
predchádzajúceho pĺsomného súhlasu prenajímatel'a.

ctánok lll.
Nájomné

Zmluvné strany sa dohodlĺ na nájomnom za dočasné uŽívanie časti nehnutel'nosti - pozemku vo
výške: 1'- EUR (slovom:jedno euro) za celú dobu nájmu, pričom nájom bude zaplatený
prenajímatelbvi v lehote 10 dnĺ od Účinnosti tejto zmluvy, a to v hotovosti do pokladne
prenajímatel'a, alebo prevodom v prospech bankového Účtu prenajímatel'a, vedeného v Prima
banke Slovensko a.s., číslo účtu : 1877406001/5600

a



clánok lV.
Doba nájmu

Táto zmluva sa uzatvára 
!_" 9,9bu. určitú, a to na dobu 36 mesĺacov od nadobudnutia účĺnnostĺ tejtozmluvy. s moŽnost'ou jej predEenĺa n" 

'áxláo" 
Žiadosti lálń;': Üilynutĺm tejto doby v prípadenepredlŽenia domu nájmu, nájom pozemłu áu]óňaticły zaniká'' 

''' -ŕ''

článox V.
Zverejnenie a účinnosť zmluvy

1' Zmluvné strany berÚ na vedomie, że táto zmluva je povinne zveĘňovanou zmluvou podlä $ 5azákona č.21112000 Z.z' o slobodnom prĺśiupe ł inĺcŕmäciáń ;.;;ř'ňi;;šäh iläö':.,i:
2' Prenajímatel'vyhlasuje, Že túto zmluvu zverejní p svojej webovej.stránke:www.miloslavov.sk.

ŕTl:f"rälť.:il"ílT5'&"'lá do 3 m"iia"oJ oolei'ulät"äřJn'ia,'inar pláti .aLa;ffi
3' Táto zmluva nadobÚda účinnost'dňom nasledujúcim po dnĺjej zveĘnenia. Prenajímatel,sa zaväzuje,Že bezodkladne po nadobudnutí účinnostĺ téJto lňt"y il";;; nájomcovi na jeho poŽiadaniepotvrdenĺe o zveĘnení tejto zmluvy v sÚlade s cíos. i. tđńío JĚni,il'luuv

osobiľľ.látos|avn:venia

1. Pred uplynutĺm doby nájmu zmluva zaniká:

' pÍsomnou dohodou zmluvných strán 
. 
s uvedením dÔvodu ukončenia, dátumom ukončeniaa usporiadania vzájomných vzt'ahov vyplývajÚcióň . i"ľ" .ňň"v '

' písomným odstÚpením v zmysle oos' ź'a ods. 3 tohto elanru ińluuy jednou zo zmluvných strán
2' Prenajĺmatel' je oprávnený odstúpit'od tejto zmluvy :

' ak nájomca vyuŽíva predmet nájmu v rozp.ore s dohodnuým Účelom, napriek pĺsomnémuupozorneniu prenajímatelä

3' Nájomca je oprávnený odstÚpit'od tejto zmluvy :

' ak mu bol predmeł.nájmu odovzdaný v stave nespÔsobilom na dohodnuý účel nájmu' ak sa predmet nájmu stane po odôvzdaní nájomcovi ňä'po'äoiry' ná uzĺvańie oez toho, abynájomca poruŠil svoje povinnosti vyplývajúce . ĺěit" i'lú"y,'a'ĺěňä prĺslusného právneho predpĺsu'

Prechod né 
" 
:lil"r:r"# usta noven ia

1' Zmeny a doplnky tejto zmluvy je moŽné vykonať len písomnou formou a to po súhlase zúčastnenýchzmluvných strán Vo forme vzostupne očíslovaných dodatkov k tejto zmluve a podpĺsanýchzÚčastnenými zmluvnými stranami.

2' Zmluvné strany vyhlasujú, Že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebolauzatvorená v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečĺtali, jej obsahu rozumejÚ ana znak súhlasu zmluvu podpisujú'

3' Táto zmluva bola vyhotovená v 2 rovnopisoch, kaŽdý z nich má platnost' originálu, pričom po jednomrovnopise obdrŽí každý účastník zmluvy.



4. Zmluvné stľany vyhlasujú' Že majú spôsobilosť na právne úkony, ich prejaw sÚ dostatočne
zrozumitel'né a určité, ich zmluvná voľnosť nebola Žiadnym spÔsobom obmedzená a právny úkon je
urobený v predpĺsanej foľme.

5. Vá'ahy neupravené touto zmluvou sa rĺadia ustanoveniami občianskeho zákonníka.

V Miloslavove, dňa "/oł? V Miloslavove , dň, .'!."'.|9..'!o.!.ľ

Prenajĺmateľ Nájomca

NEl_Ą s.r.o. Obec M

Mktor Riegel
Konatel' obce


