
'..

PODNÁJOMNÁ ZMLUVA č. 1 - 2016 - 32

1. Prenajímateľ: Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
Dolný Harmanec 51, 976 03 Dolný Harmanec
IČO: 31 642365 DIČ : 2020457142
spoločnosť zap. v Obch. reg. OS Banská Bystrica, Odd. Sro, vl.č . 3210/S
konajúca prostredníctvom: Ing. Blažej Možucha - konateľ
bankové spojenie: Tatra Banka Banská Bystrica č. účtu: 2627130445711100

/ďalej len ako "prenajímateľ"/

2. Nájomca: Iveta Halánová
Dolný Harmanec 36,97603 D.Harmanec
nar.: 19.04.1992
v zastúpení Róbert Murgaš
nar.: 03.04.1963
tel. kontakt: 0949117939

/ďalej len ako "nájomca"/

uzatvárajú túto nájomnú zmluvu:

l. Predmet a účel nájmu
1. Prenajímateľ je obchodnou spoločnosťou, ktorej zakladateľom ajediným spoločníkom je
Mesto Banská Bystrica aje založená za účelom obhospodarovania lesného majetku mesta Banská
Bystrica s cieľom zachovať a zveľadiť zverený majetok. V záujme plnenia tohto účelu je prenajímateľ
oprávnený spravovať zverený majetok vrátane uzatvárania nájomných zmlúv týkajúcich sa zvereného
majetku.
2. Prenajímateľ prenajíma a nájomca berie do nájmu plochu pod stavbou rekr.chaty Is.č.301
a prilahlú plochu p.č. KN 843 a 908/1 vo výmere 224 m2.

3. Touto zmluvou prenecháva prenajímateľ predmet nájmu za odplatu do užívania nájomcovi za
účelom jeho využívania nájomcom ako rekreačný objekt.

II. Doba nájmu
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to 1.01.2016 do 31.12.2018.

III. Nájomné
1. Nájomca sa za predmet nájmu zaväzuje platiť prenajímateľovi nájomné vo výške 0,40- EUR
ročne bez DPH/m2 (slovom paťdesiat eur ), to za celý predmet nájmu o celkovej výmere 224 m", činí
89,60 €/ročne bez DPH.
2. Nájomca uhradí k vyššie uvedenej sume DPH podľa aktuálnych zákonov o DPH.
3. Nájomné za celé obdobie trvania nájmu podľa tejto zmluvy je splatné na základe vystavenej
faktúry. V prípade predÍženia tejto zmluvy podl'a bodu 3. článku V. tejto zmluvy je nájomné splatné
dopredu na obdobie jedného kalendárneho roka, a to do 31 dní odo dňa predÍženia nájmu.

IV. Práva a povinnosti nájomcu a prenajímateľa
1. Nájomca sa zaväzuje počas trvania nájmu uhrádzať náklady spojené s bežnou údržbou
predmetu nájmu, ktorú si zabezpečí samostatne, na vlastné náklady.

V. Skončenie nájmu
1. Nájom sa končí uplynutím doby na ktorú sa dojednal.
2. Pred uplynutím doby je možné ukončiť nájomný vzťah písomnou dohodou medzi nájomcom
a prenajímateľom, alebo písomnou výpoveďou. Prenajímateľ je oprávnený vypovedať zmluvu
v prípade, ak nájomca i napriek písomnému napomenutiu mešká s úhradou splatného nájomného po
dobu dlhšiu ako 30 dní. Prenajímateľ môže kedykoľvek odstúpiť od zmluvy, ak nájomca napriek
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písomnej výstrahe užíva prenajatú vec alebo ak trpí užívanie veci takým spôsobom, že prenajímateľovi
vzniká škoda alebo že mu hrozí značná škoda. Nájomca je oprávnený vypovedať nájomnú zmluvu
z akéhokoľvek dôvodu. Výpovedná doba je 3 mesiace a plynie od prvého dňa mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom bola druhej strane doručená.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že pred uplynutím doby trvania tejto zmluvy môže nájomca
písomne požiadať prenajímatel'a o predÍženie tejto nájomnej zmluvy na dobu ďalšieho kalendárneho
roka. Ak nastane prípad podľa predchádzajúcej vety, predlžuje sa táto nájomná zmluva o ďalší
kalendárny rok.

VI. Záverečné ustanovenia
1. Túto zmluvu je možné meniť a dopÍňať len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán
formou písomných a očíslovaných dodatkov k tejto zmluve.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať a oboznámiť so všetkými právnymi
skutočnosťami, týkajúcimi sa predmetu nájmu a najmä sú povinné si písomne oznámiť akúkoľvek
zmenu adresy na doručovanie písomností a čísla účtu, na ktorý je nájomca povinný poukazovať
nájomné. Písomnosti podľa tejto zmluvy sa medzi zmluvnými stranami považujú za doručené dňom
ich doručenia, odopretia prevzatia písomnosti resp. dňom vrátenia zásielky.
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden
rovnopis.
4. Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka o nájomnej zmluve.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
6. V prípade, ak dôjde k predÍženiu tejto nájomnej zmluvy na obdobie ďalšieho kalendárneho roka,
spravujú sa práva a povinnosti oboch zmluvných strán analogicky podľa podmienok dojednaných
v tejto zmluve.
7. Účastníci zmluvy prehlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, určito a zrozumitel'ne,
nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, sú právne spôsobilí na právne úkony a ich
zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. Zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu
s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
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Prenajímateľ
Mestské lesy B.Bystrica s.r.o
v zastúpení Ing.Blažej Možucha konateľs.r.o.

Iveta Halánová
v zastúpení Róbert Murgaš

Prílohy:
l. Plná moc
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