Zmluva o nájme nehnutel'nosti - stavby

uzavtetá podťa ustanovenia 663 a nasl. Občianskeho zákonrtíka
medzi:
Prenajímatel':
Podielnicke družstvo ONDAVA Stropkov
Šarišskáulica, 091 01 Stropkov
lčo z 31708 722

DIč z 2020526508

lč uprr:

SK2020526508
Zast tpeny: Ján Kušniro predseda predstavenstva
rrrg. Jozef Michalovčíko člen predstavenstva
Bankové spojenie : VÚB fl.s.9 exp. Stropkov
Císlo ríčtu:3617 61210200
IBAN:SK08 0200 0000 0000 0361 7612
Zapísané v obchodnom registri OS Prešov, Oddiel: Dr. Vložka 290IP
(ďalej ako prenajímatel)
a

Nájomca:

obec zámutov

Zámatov č. 4341 094 15 Zámutov

rČo: 00 332 968
DIč: 2020631943
Zast pená: Stanislav Duda, starosta obce
Bankové spojenie: VÚB' &. ..
Císlo ríčtu:1632463210200
IBAN: SK50 0200 0000 0000 1632 4632
(ďalej ako

,,

nájomca")

Zmluvné strany po vzájomnej dohode urzafuáraj trito

nájomn

zmluvu

čl. I.

Predmet zmluvy
1.1.Prenajímateť
a) Stavby

-

a

čel nájmu

je v lučnYm vlastníkom nehnuteťnosti:

,rZámutov

-

12 b.j.

Bežn štandard", sripisné číslo698, druh stavby bytov

domo na parcele č. 94415, katastrálne rizemie

Zámutov,

zapísany na LV č. 2770 vedenom Okresn; m radom Vranov nad Toplbu, KatastráInym
odborom, Obec Zámatovo Okres Vranov nad Topl'ou, katastrálne rizemie Zámutov na
mene prenajímatel'a v podiele 1l1,.
b) pdslušenstva stavby:

Vodovodná prípojka pre stavbu sríp.č.ó98, Prípojka splaškovej kanalizácie pre stavbu
srip. č. 698, Prípojka dažďovej kanalizácie pre stavbu srip. č. 698, Odberné plynové
zariadenie (OPZ) pre stavbu stíp.č.698o Odberné elektrické zariadenie (OEZ} Spevnené
plochy a parkoviská stíp. č. 698 ( ďalej len technická vybavenost"')
pozostávaz l2bYov, spoloěnych časti domu a spoločn}ch zariadení.
1.3.Prenajímateť prenecháva nájomcovi predmet nájmu popísany v bode 1.1. a1.2. tohto
článku do dočasnéhoužívania.
l.4.Prenajímateť odovzdáva nájomcovi predmet nájmu v stave spósobilom na dohodnuté
užívanie.O odovzdani predmetu nájmu bude vyhotoven} o'Protokol o odovzdani", ktory bude
podpísan;f obidvoma zmluvn}mi stranami a bude obsahovať popis jednotliv}ch bYov a
spo lo čn;f ch zariadení.
l.5.Predmet nájmu uveden, v tomto článku bude nájomca využivaťna čely, na ktory je
1.2. Predmet nájmu

stavba určená, tj. ričel byvania.

1.6.Služby spojené s užívanímpredmetu nájmu si zabezpečuje nájomca priamo s dodávateťmi
služieb( elektrika, voda, kanalizácia).
1.7. Nájomca sa zavázuje uzatvoriť a po celri dobu nájmu udržiavaťna vlastné naklady v
platnosti poistnri zmluvu, ktorá bude pokr;ivať rizlkapoškodenia prenajatej nehnuteťnosti.

V

čL II.
ška nájomného a spósob platenia nájomného.

2.1. Zmluvné strany sa dohodli na nájomnomza užívanienehnuteťnosti vo vyške 10,00
zarok. Nájomné je splatné vždy 31.12. bežnéhoroka.

EUR

čL ilI.

Doba nájmu
3.1. Nájomná zmluva sa uzatvétra na dobu určitri, do prevodu vlastníctvapredmetu nájmu
z prenqímateťa na náj omcu.
3.2. N pred uplynutím dohodnutej doby móžu ričastnícizmluvy ukončiťnájomn;i vzťah
dohodou, ktorá musí bť urobená písomne. Prenajímateť móže nájomnri zmluvu aJ
vypovedať, v}lučne však iba v prípade, ak nájomca bude predmet nájmu užívaťv rozpore
s dohodnut;im ričelom.

čL Iv.

Práva a povinnosti
prenajím atel' a a náj omcu
4.1. Prenajímateť sa zavázuje odovzdať nájomcovi predmet nájmu v stave spósobilom na
dohovoren;i ričel. Prenajímateť nenesie zodpovednosť za poškodenie majetku nájomcu
v predmete nájmu.
4.2. Nájomca je oprávnen} užívaťpredmet nájmu v rozsahu dohodnutom v zmluve.
4.3. Nájomca je oprávnen} prenechať predmet nájmu alebo jeho časti do podnájmu tretím
osobám.
4.4. Nájomca je povinny bez zbYočnéhoodkladu oznámiť prenajímateťovi potrebu váčších
opráv, ktoré má prenajímateť urobiť a umožniťprenajímateťovivstup do priestorov nájmu na
vykonanie t;ichto a in ch nevyhnutnych opráv.
4.5.Nájomca zodpovedá prenajímateíovi za škody, ktoré vznikli na prenajatom majetku v
prípade nesplnenia tejto jeho oznamovacej povinnosti.
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4.6. Nájomca sa zavázuje prenajímateťovi uhradiť škodu alebo ju inak odstrániť, ktorá
z akéhokoťvek dóvodu vznikla prenajímateťovi priamym zavínením nájomcu, prípadne
osobami s ktoqimi uzavrel podnájomnri zmluvu.
4.7. Nájomca je povinny umožniť zástupcom prenajímateťa vstup do prenaj atych priestorov
zauěelom vykonaniakontrol na okolnosti vyplyvajrice zíejto zmluvy.
4.8. Nájomca sa zavázuje na svoje náklady dodržiavaťpovinnosti a prevziať zodpovednosť
zpohÍadu plnenia ustanovení zák. č. 12412006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdraviapri práci,
zákonaě. 12612006 Z. z. overejnom zdravotníctve, zákona č. 31412001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi a ďalších s visiacich predpisov a takisto zabezpečiťvykonávanie protipožiarnych
prehliadok a odstraňovať zistené nedostatky. Nájomca je povinn} o povinnostiach
vypl;ivajricich z citovanych právnych noriem poučiťa informovať aj tretie osoby, s ktor;imi
uzavrie podnáj omnri zmluvu.
4.9. Nájomca je povinn;i zabezpečovať poriadok, čistotu a prevádzku v predmete nájmu v
srilade so všeobecne platn;fmi predpismi a takisto je povinn} starať sa o čistotu pred
predmetom nájmu.
v

Cl. v.
záverečnéustanovenia

5.1. Účastnícitejto zmluvy beru na vedomie, že zmluva o nájme stavieb a ich príslušenstva
popísan; ch v čl. I. bode 1.1. tejto zmluvy nadobridaplatnosť dňom jej podpisu zmluvn;imi
stranami.
5.2. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch. Každy zričastníkovzmluvy obdržípo 2
rovnopisoch. Zmluvu možno meniť len písomn;imi dodatkami, podpísan:ímioboma
zmluunymi stranami.
5.3. Učastnícitejto zmluvy prehlasuju, že s plne spósobilí naprávne rikony a ich právna
spósobilosť nie je obme dzená.
V prípade ak sa niektoré ustanovenia zmluvy stanri časom právne neričinn;fmi, pričom to
neovplyvní celkov platnosť zmluvy, zavázuju sa zmluvné strany nahradiť neričinné
ustanovenia tejto zmluvy in; mi, ktoré svojím zmyslom a obsahom budri najlepšie odpovedať
póvodnému obsahu neričinnéhotextu, a to bez zbyočného odkladu.
5.4. Učastnícivyhlasuji, že zmluvu vzavreli slobodne, zmluva nebola vzavretá v tiesni, za
nápadne nevyhodn; ch podmienok, zmluvu si prečítali,jej obsahu porozumeli a na znak
srihlasu ju vlastnoručne podpisujri.
5.5. Právne yďaw touto zmluvou neupravené sa riadia príslušn; mi ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a s visiacimi právnymi predpismi.

V Stropkove, dňa:

/{ t:*.q{4

Prenajímatel':
Podielnicke družstvo ONDAVA Stropkov

lh

Ján Kušnir, predseda predstavenstva

Ing.

Jozef

ovčík, len predstavenstva

Y

Zámutove,

dňa:

/í

7,

/0Z/

