
Z M L U V A  O  PRENÁJME  POZEMKU   č.   25/2011
                                                       uzatvorená
                                 na základe  § 663 až § 684  Občianskeho zákonníka

Prenajímateľ:                   Obec Prašice
Sídlo:                                  ul. 1.mája 142/142 
                                            956 22 Prašice   
Zastúpený:                          Erika Nemešová, starostka obce
IČO:                                    00310964
                                            /ďalej len prenajímateľ/
                                                     
Nájomca:                           MG INVEST DEVELOPMENT, s.r.o.
Sídlo:                                  Škultétyho 4720/2A
                                            955 01  Topoľčany                      
Zastúpený:                          MUDr. Michaela Macháčová, konateľka  spol.
IČO:                                    36 715 824
DIČ:                                    2022301512
                                            /ďalej len nájomca/

Čl. I.
Predmet nájmu

1/  Predmetom nájomného vzťahu je pozemok parc.č. 754 vo výmere 5 377 m2 vo
     vlastníctve prenajímateľa, zapísanej na LV č. 1526 u Správy katastra Topoľčany 
     pre k.ú. Prašice a z toho časť tejto parcely   vo výmere   5,33 m2   /4,10x1,30m/ 
     sa prenajíma.

2/  Predmetný prenajatý pozemok vo výmere 5,33 m2 prenecháva prenajímateľ nájomcovi 
     do dočasného užívania na účely osadenia billboardu  s reklamou firmy MG REAL.
     Grafický návrh reklamy tvorí prílohu k tejto zmluve.

Čl. II.
Doba nájmu

Prenajímateľ predmet nájmu prenajíma     na dobu určitú     od  1.8.2011 -  do 31.7.2016.

Čl. III.
Cena nájmu

1/  Zmluvné strany sa dohodli na cene za užívanie predmetu nájmu vo výške    200,- €
     na rok,     slovom: dvesto eur.
     Výška nájomného za užívanie predmetu nájmu je schválená Obecným zastupiteľstvom.

2/  Nájomca uhradí na rok 2011 nájomné vo výške 83,33 € za obdobie od 1.8.2011 do
     31.12.2011.     

3/  Od roku 2012 je nájomca povinný uhradiť ročný nájom vo výške 200,- € v termíne
     do 31.1. každoročne.
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4/  Nájomca môže nájomné za pozemok uhradiť v hotovosti do pokladne, alebo na účet 
     prenajímateľa v Dexii banke a.s. pobočka  Topoľčany, č.ú. 0886669001/5600, 
     v.s. číslo nájomnej zmluvy.                                                                   

5/  V prípade omeškania sa s platením dohodnutého nájomného, nájomca a prenajímateľ 
     sa dohodli, že nájomca zaplatí prenajímateľovi úrok z omeškania 0,05 % z dlžného
     nájomného za každý deň omeškania.  

6/  Pokiaľ nájomca nedodrží ustanovenia uvádzané v čl.III. bod 1/, 2/ a 3/ , prenajímateľ
     má právo odstúpiť okamžite od zmluvy.
                                                           

Čl. IV.
Podmienky nájmu

1/  Nájomca sa zaväzuje uhrádzať dohodnuté nájomné podľa čl. III. bod 1/ v termíne 
     do 31.1. každoročne.

2/  Predmet nájmu bude využívaný na účely podľa čl. I. bod 2/ tejto zmluvy.

3/  Nájomca je oprávnený vykonávať zmeny na pozemku len so súhlasom prenajímateľa.

4/  Nájomca je povinný dodržiavať Štatút obce Prašice a rekreačnej oblasti Duchonka.

 
                                                                      Čl. V.
                                                            Skončenie nájmu

1/   Nájom môže skončiť: a/ písomnou dohodou zmluvných strán
                                          b/ písomnou výpoveďou
                                          c/ uplynutím doby, na ktorý bol dojednaný.

2/   V písomnej dohode o skončení nájmu sa uvedie deň, ku ktorému nájom končí.
      Ak deň skončenia nájmu nie je v dohode uvedený, skončí sa nájom v nasledujúci 
      deň po podpísaní písomnej dohody o skončení nájmu.

3/   Výpovedná lehota je pre obe zmluvné strany jednomesačná a začína plynúť 
      od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 
      V prípade pochybnosti sa výpoveď pokladá za doručenú tretím dňom po jej odoslaní.
                                                             
4/   Po skončení nájmu je nájomca povinný odstrániť osadený billboard, najneskôr 
      do 3 dní odo dňa skončenia nájmu. V prípade nesplnenia tejto povinnosti
      je prenajímateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie osadeného billboardu na náklady 
      nájomcu.

5/   Po skončení nájmu je nájomca povinný uviesť predmet nájmu do pôvodného stavu
      s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. 
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Čl. VI.
Záverečné ustanovenia

1/  Vzájomné vzťahy účastníkov tejto zmluvy sa riadia, pokiaľ z zmluve nie je uvedené
      inak, ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

2/  Túto zmluvu možno dopĺňať, alebo meniť iba písomnými dodatkami podpísanými
     oboma zmluvnými stranami.

3/  Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva obsahuje ich slobodne, určite a vážne
     prejavenú vôľu, ktorá bola uzatvorená po vzájomnom prerokovaní jej textu a na znak
     súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

4/  Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom 
     každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia.

V Prašiciach dňa 28.11.2011
                             

_________________________________                      ____________________________  
                        Nájomca                                                 Prenajímateľ – Obec Prašice
MG INVEST DEVELOPMENT, s.r.o.                                                   v zastúpení 
                 v zastúpení                                                    Erika Nemešová, starostka obce 
MUDr.Michaela Macháčová, konateľka                    
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