
ZÁMER

priameho prenájmu nehnuteľného majetku obce

ObecZáhorskáVes, vlastník nehnuteľnosti uvedenej ako predmet prenájmu, zverejňuje zámer
priameho prenájmu podľa §9a, ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších
predpisova v zmysle platných Zásadhospodárenia s majetkom obce ZáhorskáVes /čl. 11 ods. 9 písm.
cl.
Predmet prenájmu: Časťnehnuteľnosti - pozemku v k.ú. ZáhorskáVes, vedenej na LV č. 1097, parc.
č. 767/54 o výmere 10 m2 za účelom skladovania pneumatík na spätný zber. /v areáli Zberného
dvora/.

Nájomca: Bartalský Peter - SPP, Hlavná 455, 90065 ZáhorskáVes, IČO: 32633327

Doba prenájmu: od 17.05.2021 do 31.07.2021

Cenaprenájmu: 1 Eur (Nájomca nájomné uhradí jednorázovo za celé obdobie najneskôr do
31.05.2021). Cena je určená z dôvodu osobitného zreteľa, že službaje poskytovaná aj pre občanov
obce ZáhorskáVes a zabezpečuje sa tým ochrana životného prostredia.

Podpísanédňa: 29.04.2021

JUDr. Boris Šimkovič
starosta obce v.r.

Zverejnené na úradnej tabuli obce dňa: 29.04.2021

príloha: Návrh Zmluvy o prenájme



Zmluva o nájme pozemkov
uzatvorená podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka (ďalej len ako ,,zmluva")

Článok l.
Zmluvné strany

1. Prenajímatel': Obec Záhorská Ves
Hlavná 29
90065 Záhorská Ves
IČO: 00305219
Bankové spojenie:
IBAN: SK56 7500 0000 0040
2866
V zastúpení: JUDr. Boris Šimkovič - starosta obce
(ďalej len ako .prenajtmcaeťŕi

2. Nájomca: Bartalský Peter - SPP
Sídlo: Hlavná 455
90065 Záhorská Ves
IČO: 32633327
(ďalej len ako "nájomca")

(prenajímateľ a nájomca ďalej spolu tiež ako "zmluvné strany" alebo jednotlivo "zmluvná
strana")

Článok II.
Predmet nájmu

l. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v 1/1 k celku, nachádzajúcej sa v kat.
území obce Záhorská Ves, okres Malacky, zapísanej na LV č. 1097, parc. č. 767/54.

2. Predmetom nájmu je prenájom pozemku uvedenom v ods. 10 celkovej výmere 10 m2, ktoré
nájomca bude využívať (ďalej len ako "pozemok" alebo "predmet nájmu").

Článok III.
Predmet zmluvy

1. Prenajímateľ na základe tejto zmluvy prenecháva za odplatu nájomcovi predmet nájmu za
účelom jeho užívania na uskladnenie pneumatík na spätný odber, ktorý si zabezpečuje
nájomca, za podmienok uvedených v tejto zmluve. Nájomca sa touto zmluvou zaväzuje
uhrádzať prenajímateľovi dojednanú odplatu (nájomné).



Článok IV.
Doba nájmu

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 17.05.2021do 31.07.2021.

Článok V.
Výška, splatnosť a spôsob úhrady nájomného

1. Zmluvné strany sa dohodli, že výška nájomného za užívanie predmetu nájmu predstavuje
sumu vo výške 1,- eur (slovom jedno eur) za dobu nájmu. Nájom za užívanie predmetu
nájomca uhradí najneskôr do 31.05.2021 bezhotovostným prevodom na bankový účet
prenajímateľauvedený v Článku l. v bode 1. tejto zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej pokute vo výške 0,05 % denne z dlžnej sumy, ktorú
je nájomca povinný zaplatiť v prípade omeškania s platením nájomného za každý, aj začatý
deň omeškania;nárok na náhradu škody a nárok na zákonný úrok z omeškania, resp.
poplatok z omeškania týmto nie sú dotknuté.

Článok VI.
Všeobecné ustanovenia

1. Nájomca sa so stavom predmetu nájmu oboznámilpred podpísaním tejto zmluvy a
potvrdzuje, že predmet nájmu preberá do užívania bez akýchkoľvekzávad.

2. Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu inej osobe bez
predchádzajúcehopísomného súhlasu prenajímateľa.

3. Nájomca zodpovedá za škodu, ktorú na predmete nájmu spôsobí a je povinný odstrániť
závady a poškodenia, ktoré spôsobil na predmete nájmu. Rovnako zodpovedá nájomca za
osoby, ktorým umožnil do predmetu nájmu prístup. Ak nájomca závady neodstráni a
neuvedie poškodené veci do pôvodného stavu, resp. ak to nie je možné, má prenajímateľ
právo požadovať od nájomcu náhradu vzniknutej škody.

4. Prenajímateľje oprávnený vstupovať do predmetu nájmu kedykoľvek za účelom kontroly, či
nájomca užíva predmet nájmu na stanovené účely v súlade s podmienkami upravenými v
tejto zmluve.

Článok VII.
Skončenie nájmu

1. Zmluvné strany sa dohodli, že nájom dohodnutýtouto zmluvou skončí dňa 31.07.2021.

2. Prenajímateľ môže kedykoľvek odstúpiť od zmluvy, ak nájomca napriek písomnej výstrahe
užíva predmet nájmu alebo ak trpí užívanie predmetu nájmu takým spôsobom, že
prenajímateľovivzniká škoda alebo že mu hrozí značná škoda.



3. Nájomca je povinný na vlastné náklady vypratať predmet nájmu, a ten odovzdať
prenajímateľovi v stave zodpovedajúcom obvyklému opotrebeniu, a to ku dňu skončenia
nájmu, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Ak nájomca predmet nájmu
nevyprace alebo neodovzdá prenajímateľovi ani v lehote desiatich kalendárnych dní odo dňa
skončenia nájmu alebo v lehote piatich kalendárnych dní odo dňa skončenia nájmu, ak
nájomný pomer skončil odstúpením od nájomnej zmluvy, je prenajímateľ oprávnený na
účely zabezpečenia pohľadávok vzniknutých podl'a tejto zmluvy, zadržať hnuteľné veci
nájomcu nachádzajúce sa v/na predmete nájmu.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že ak nájomca po skončení nájmu predmet nájmu neopustí, resp.
nevyprace, má prenajímateľ nárok na náhradu za užívanie, vrátane nároku na zmluvnú
pokutu vo výške 200 Eur.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva sa stáva platnou dňom podpisu obidvomazmluvnýmistranami a účinnou
nasledujúcimdňom po jej zverejnení.

2. Zmluvaje vyhotovenáv dvoch rovnopisoch,po jednom pre každú zmluvnú stranu.

3. Túto zmluvu možno meniť a doplňať iba písomnýmidodatkami,podpísanýmiobomi
zmluvnýmistranami, pokiaľ v tejto zmluve nie je ustanovené inak.

4. Práva a povinnosti z tejto zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä
príslušnými ustanoveniami zákona Č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov.

5. Akýkoľvek nárok prenajímateľa na zmluvnú pokutu podľa tejto zmluvy vzniká
prenajímateľovipopri nároku na náhradu škody spôsobenú nájomcom v plnej výške, pričom
táto zmluvná pokutaje splatná okamžite ako na ňu vznikne nárok.

6. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto
zmluvy vyjadruje ich skutočnú a slobodnúvôľu, ju podpísali.

V ZáhorskejVsi, dňa . V Záhorskej Vsi, dňa .

Prenajímateľ: Nájomca



Kataster 871826: Záhorská Ves
Len pre vnútornú potrebu. Nepoužitel'né pre právne účely.
Označený objekt: Parcela č.: 767/54

Dátum 29.4.2021
Mierka 1 :500
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