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Zmluva č. | .<'/.,4,/?

bola zverejnená dňa: ,...1-. Y_ + l.........,

a nadn$[|3 riiilnnst' dňnÍ,íť a_, 1^, ',

Zmluva o nájme

uravretá V zmys]e ust, §663 a nasl občianskeho zákonníka V p]atnom znení

1. Pornoho5podárskym družstvom,,Čingov" smižany

Zastúpeié: lng. Štefanom Zekuciorn, pred§edom PD a

]ng, Danou Dominikovou, členkou predstavenstva PD

lčo:002o4251 lč DPH] sK202o5o2616

Bankové spojen]e: VÚB a.s,, pobočka spišská Nová Ve§, č, účtu: 313,592/0200

ReEistrác]ai obchodný register os Košic€ l, oddiel: Dr, vložka čísLo: 516/V
n5 stráňé jédn€j ako prenaiímatet

2, spřáva télovýchovných rariadení

zastúp€né:Jánonr Nla8doškom, í]ad tebm STEZ

]čo: 3551403 lč DPH: 5K2020504398

Bánkové spojen e: Prima banka a.s,, č, účtu|3478310001/5600
ná strane druhej ako nájomca

l. Predmet zmluvy

Plédmetom zmluvyje prená]om pózemku, kiorýjevovla§tníctve, re§p, V UžívaníPD "Č]n8ov"

smižany (d?lej len prena]imatel) za účelonr umi€stnenia reklamn€jtabu e firmy nájomc! pr ceste ř

lll535, V km 254,80 popravejsvanecestyodPopradUsnrerspiš5káNoVáVesoro.meloch2,5x5,3

ll. Podmienky !mluvy

Pred osad€ním reklamnejtabul€ mU§i mať nájomca platné §tavebné povolenie ako a] k]adné

Wjadrenie spráVneho cestného olgánU,

Reklamná tabulaje majetkom nájomct], ktorý sijU na svoje nákladY nai.šta !je na pozemok

prenajímaiel'a, RoVnako po ukončenínájnrU e povinnýju na svoje n á klady zdemontovať á pozemok

uViesť do póVodného stavU.

Pr€najímat€í nezodpovedá z3 obsah rek]amy a j€j údržbL], V píípáde, že by však prenajínrat€l p.
obrábaní pozemkov reklamnú tabulU poškodil,je povinnýj! ná 9voje náklady opravjt.

Pre najmatel' Ul"i ožn í n ájomcov] Vykon ať rnontáž, ako idemontáž íeklamnejtabulev terminoch po

Vzáionrnei dohode, tak aby došlo k min máln€mu poškodeni! plodín počas Vesetácie,

lll. Platobnépodmieflky



Prenájom pozemkU na umi€stnen]e reklamnejtabuleje odplatnýá vzmysleZákona č.526/1990
Zb,z. sa stanovuje dohodou Vo \,Ýšk€ 0,0995817€+ DPH / 1ln2 í€klamnéj plo.hv/ 1deň , prrčorn
plocha tdbu]eje 13,25 m2, Ročná VÝška n;jomnéhoje teda 481,60 EUR + DPH/13,25m2,

Prenajím.tel' obvyk e fakturuje nájomcovidohodnUtú č]astku raz ročne ku 31, 12, 3 íaktúru zaše
nájomcov poštou na adresu 5ídla nájomcu, pričonr faktúra ]e splátná do 10 dniod ukončenia
kalendárneho roku, V prípade omeškaňia úhrady íaktúry zaplatí nájomca úlok za každÝ deň
omeška|]a vo Výške 0,03 % z dlžnejčiastky až dojejúplného zap aten a. V prípad€ omeškania úhradY
faktúry Viac ako 60 dnímá prenajímat€T práVo rlušiť zň uvu aj jednostlanne, okžmžite a WzVáť
nájomc0 ná od5tíánenie reklamnei tabule,

Przmene|egslativnychaekonomickýchpodmenoksiprenajímatel'Whradz!]eajjednostranne
práVo k \,1konaniU zmenyíormou dodatkU k telto zmluve,

lv. záV€řečnédoiednánia

Zm UVa sa uzatvára na dobu neurčitú, Ukončiť]Uje možné písomnou dohodou oboch znrluvných
strán a výpoved'ou Vypovedať,m uvuje možné iba písomne, krorouko Vek zrnluvnou stranou,
výpovedná lehotaje 3 mesačná a Začína plynúlpryým dňonr mesiaca rasleduiúceho po pkomnom
oznámení o Vypovedání zmluvy druhej zmllvnej strane,

Zmluva sa Vyhotovuje v dvoch rovnocenných exemplároch, z kton/ch každá zmlUvná strana obdrži
pojednomvyhotoVenÍ,

V ostatnorn p atia prís !šné Ustánovenia obchodného a obč anskeho zákonníka a k Vec 5a

Vzťahujúce ?ákony a predpisy,

ZrniuV3 bóla Uzatvorená slobodne, doblovoln€, ob€ zmlUvné stra ny jej ro,U mejú a zavázujú 5a

v nej dohodnUté podmienky p niť, čo potvldzujú nižšie §Vojimi podpismi,

Podmienkytejtormlt]vy možno meniť]ba písomnÝm dodatkom, po Vzájomnejdohod€ obidvoch

P]atnosť a účinn05ť táto zmluva nadobúd3 dňom 6,6 2014

V sm]žanoch 6,6.2014
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ln8 Štefan Zekucia,lng, Dana Dominiková


