
NÁJOMNÁ ZMLUVA

Článok I
Zmluvné strany

1.1. Prenajímatel':
Urbárska spoločnosť
Pozemkové spoločenstvo bez právnej subjektivity
štatutárny orgán: Viera Dorová, predseda spoločnosti
sídlo: 04415 Nižná Myšľa
bankové spojenie: VÚB Košice
číslo účtu: 2926881496/0200

(ďalej len "prenajímate/''')

a

1.2. Nájomca:
Obec Čaňa
štatutárny orgán:
sídlo:
bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Michal Rečka, starosta obce
Osloboditeľov 22,044 14 Čaňa
OTP banka Slovensko, a.s.
8782692/5200
00324060
2021235877

(ďalej len "nájomca ")

uzavreli podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka túto
nájomnú zmluvu:

Článok II
Predmet nájomnej zmluvy

2.1. Predmetom nájomnej zmluvy je prenájom časti pozemku vextraviláne k. Ú. Nižná Myšľa
o výmere 1923 m2

, okr. Košice - okolie vo vlastníctve Urbárskej spoločnosti Nižná Mvšľa.

2.2. Špecifikácia predmetu nájmu:

Okres: Košice - okolie
Obec: Nižná Myšľa
Katastrálne územie: Nižná Myšľa
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LV č. KN-E p. č. výmera m2 druh pozemku prenajímaná
, 2

vymera v m
1626 2937/1 39984 tr. tr. p. 1923

Článok III
Účel nájmu

3.1. Účelom nájmu je realizácia odvodňovacieho kanálu.

3.2. Dohodnutý účel nájmu môže nájomca meniť len s predchádzajúcim písomným súhlasom
prenajímatera.

Článok IV
Doba nájmu

4.1. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú dvoch rokov od 1.7.2013 do 30.6.2015.

Článok V
Nájomne a spôsob jeho platenia

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ročný nájom za prenajatý pozemok je určený dohodou, a to vo
výške 1 000,00 Eur/rok. Celkové štvrťročné nájomné za predmet nájmu zodpovedá sume 250,00 €.

5.2. Nájomca sa zaväzuje platiť nájomné štvrťročne vopred na účet prenajímatera.

Článok VI
Podmienky nájmu

6.1. Nájomca je povinný prenajatý pozemok užívať na dohodnutý účel.

6.2. Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť prenajímaterovi každú zmenu, ku
ktorej došlo po uzatvorení nájomnej zmluvy.

6.3. Nájomca je povinný nedopustiť na prenajatom pozemku vznik skládky odpadu.

6.4. Nájomca je povinný pri skončení nájomného vzťahu odovzdať prenajímaterovi predmet nájmu
v pôvodnom stave.

6.5. Nájomca je povinný pri využívaní predmetu nájmu dodržiavať právne normy vzťahujúce sa na
ochranu prírody a krajiny a životného prostredia.

6.6. Prenajímater je povinný oznámiť nájomcovi údaje o jemu známych vecných bremenách alebo
iných obmedzeniach zaťažujúcich pre najatý pozemok.
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Článok VII
Skončenie nájmu

7.1. Nájom môže zaniknúť:

a) dohodu zmluvných strán,
b) odstúpením od zmluvy zo strany prenajlrnateľa v prípade, že nájomca bude predmet nájmu užívať
v rozpore so zmluvou alebo poruší niektorú zo zmluvných povinností.

7.2. Výpovedná lehota pri nedodržaní dohodnutých zmluvných podmienok je 1 mesačná a začína
plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni doručenia písomného oznámenia nájomcovi
o odstúpení prenajímateľa od zmluvy.

Článok VIII
Záverečné ustanovenia

8.1. Túto zmluvu je možné zmeniť alebo doplniť len písomne so súhlasom zmluvných strán, formou
dodatku.

8.2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom vyhotovení obdrží každá
zmluvná strana.

8.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju
podpísali.

8.4. Táto nájomná zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť 1.7.2013.

V Nižnej Myšli, dňa 28.6.2012 V Čani, dňa 28.6.2013

Prenajímater:

UIIÁISIA SPOloOtosf
,OUMM SPOloallSTVO

044 lSNltNÁ MY~[A Nájomca:
"'""?

Urbárska spoločnosť,
zast. Viera Dorová

3


