
Zmluva č. 03/ZD/2021
o nájme priestranstva obce

/ Zberný dvor Miloslavov/ 

uzatvorená medzi

Prenajímateľ: Obec Miloslavov

Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov 

IČO: 00304948

zastúpené: Milan Baďanský- starosta obce 
Bank. spojenie: DEXIA BANKA 
IBAN: SK13 0200 0000 0018 7740 6001

( ďalej len „prenajímateľ“)

a

Nájomca : Zduženie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve so sídlom v
Šamoríne
Gazdovský rad 37/ A, 931 01 Šamorín 
zastúpené: Gabriel Bárdos - predseda IČO: 34074694 
Bank. spojenie: VUB Banka a.s.
IBAN: SK76 0200 0000 0000 2823 7122( ďalej len 

„nájomca“)

I. Predmet nájmu

Prenajímateľ prenajíma nájomcovi verejný priestor pozemok pare. reg. „C“ KN č. 170/61 kat. ú. 

Miloslavov v obci Miloslavov, výmera 3.056 mI. 2 druh pozemku: ostatná plocha, vlastnícke právo 

evidované na LV č. 440 Okresným úradom Senec odborom katastrálnym, na zberné miesto na zberných 

dvoroch obcí Miloslavov pre ďalej použiteľné predmety RE-USE vo výmere 25 m2, umiestnenie bude 

spresnené pri umiestnení predmetov RE-USE.



II. Doba nájmu

Prenájom verejného priestranstva je na dobu určitú, 5 rokov od prevzatia zberného miesta.

III. Výška a splatnosť nájomného

Cena nájmu je 1 EUR. Celková prenajatá plocha je 25 m2. Splatnosť nájomného je jednorazová vo 

výške 1 EUR, s termínom platby do 30 dní od prevzatia zberného miesta.

IV. Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Nájomca nemôže zmeniť dohodnutý účel užívania bez písomného súhlasu prenajímateľa.

V. Skončenie nájmu

Nájom prenajatého priestoru zaniká po uplynutí 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia.

V prípade ukončenia nájmu je nájomca povinný odovzdať prenajatý priestor v písomne dohodnutom 

stave a bezplatne pre prenajímateľovi.

VI. Záver

Zmluvné strany môžu meniť obsah tejto zmluvy, prípadne prijímať dodatky k tejto zmluve len 

písomne po vzájomnej dohode. Zmluvné strany prehlasujú, že s obsahom zmluvy súhlasia a na znak 

súhlasu ju podpisujú.
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Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Každý účastník obdrží 1 rovnopis tejto zmluvy.
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