
Zmluva o nájme 
verejného priestranstva - parkovacích plôch 

 
 

Zmluvné strany 

PRENAJÍMATEĽ :   Správa telovýchovných  zariadení 

   Za Hornádom č.15. Spišská Nová Ves 

   v zastúpení : Ján Magdoško, riaditeľ STEZ 

   IČO : 35514035 

   Bankové spojenie : Prima banka, a.s., pobočka Sp.Nová Ves 

   Čís.účtu :3478310001/5600 

 

NÁJOMCA          : BIOENERGY FOREST s.r.o. 

   Hviedzoslavova 414/2, 052 01 Spišská Nová Ves 

    IČO: 46479724 

   DIČ :2820013383       

I. Predmet zmluvy 

 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania parkovisko nachádzajúce sa pri futbalovom štadióne v 

Spišskej Novej Vsi. 

II. Účel nájmu 

 Nájomca bude verejné priestranstvo na parkovisku pri futbalovom štadióne  v Sp.Novej Vsi užívať na 

výcvik vodičov cestných motorových vozidiel občas, bez stanovenia času tak, aby strety záujmov s prípadnými 

inými užívateľmi uvedenej parcely neboli v spore.  

V prípade konania väčších akcií  na futbalovom štadióne, nie je povolené v tomto čase užívanie parkoviska pre 

účely výcviku. Nájomca bude využívať na osobnú hygienu zariadenia nachádzajúce sa v budove futbalového 

štadióna. 

III. Doba nájmu 

 Nájom verejného priestranstva sa uzatvára  na dobu neurčitú  od 1.10.2015. 

 

IV. Nájomné 

1) Výška nájomného sa stanovuje dohodou medzi prenajímateľom a nájomcom 9,96 € s DPH/mesiac. 

2) Nájomné je splatné  štvrťročne na základe vyhotovenej faktúry. 

 

V. Práva a povinnosti zmluvných strán 

Nájomca je povinný : 

a) verejné priestranstvo a jeho okolie udržiavať v poriadku a čistote 

b) užívaním priestranstva nesmie ohrozovať pohyb chodcov ani obmedzovať plynulosť cestnej premávky na 

priľahlých pozemných komunikáciách 

c) po ukončení užívania verejného priestranstva dať ho do pôvodného stavu 

d) zamedziť poškodzovaniu zelene, zelených plôch verejných priestranstiev 

e) nájomca sa zaväzuje písomne oznámiť prenajímateľovi odrieknutie prenajatých priestorov vymedzených v čl. I. 

zmluvy 

f) prenajímateľ sa zaväzuje akceptovať nájomcom odrieknutý nájom a v takomto prípade neuplatňovať nájomné 

podľa čl. IV. zmluvy. 

VI. Záverečné ustanovenia 

1) Zmluvné strany môžu meniť obsah tejto zmluvy. prípadne prijímať dodatky k tejto zmluve len písomne po 

vzájomnej dohode. 

2) Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu si prečítali, súhlasia s jej obsahom a na znak súhlasu ju podpisujú. 

3) Zmluva bola vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých dva obdrží prenajímateľ a dva nájomca. 

4) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť podľa § 47a ods.1 

Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

 

V Spišskej Novej Vsi, dňa : 30.9.2015 

 

 

 

 .............................................    ....................................... 

  prenajímateľ      nájomca 
 


