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PODNÁJOMNÁ ZMLUVA
č.2-2016-32

uzatvorená v zmysle § 663 a nasl. zákona Č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov

medzi:

prenajímateľ:
Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
v zastúpení: Ing.Blažej Možucha - konatel s.r.o.
sídlo: Dolný Harmanec 51,976 03 D.Harmanec
IČO: 31642365
mč: 2020457142 lČ DPH: SK2020457142
bankové spojenie: Tatra banka B.Bystrica
IBAN: SK38 11000000002627130457

a
nájomca:
Slovenský vodohospodársky podnik š.p, Odštepný závod Banská Bystrica
v zastúpení: RNDr.Marián Siekela - riaditeľ

sídlo: Partizánska cesta 69, 97498 Banská Bystrica
IČO: 36022047
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, odd. PŠ, vl.č. 7133/S
DIČ: 2020066213
lČ DPH: SK2020066213
bankové spojenie: VUB.a.s.
číslo účtu: SK49 0200 0000 0029 6008 0553

Článok l.
Predmet a účel nájmu

1. Predmetom nájmu je časť nehnuteľností o celkovej výmere 36 m2_ pozemok parc. Č. C KN 999/3 -
lesné pozemky o výmere 30 rrŕ', parc. Č. C KN 90112 - ost.plocha o výmere 5 m2 a parc. Č. C KN
902/2 - ostatné plochy o výmere 1 m-, kat. územie Dolný Harmanec, vedené na LV Č. 342.

2. Pozemky sa prenajímajú za účelom úpravy prameňa toku Bystrice.

Článok II.

Výška a splatnosť nájomného
1. Výška ročného nájomného za prenajaté pozemky je stanovená na 10€ Irok +DPH slovom:

Desať euro 1 rok + DPH.
2. Platbu sa nájomca zaväzuje uhrádzať na účet prenajímateľa každoročne do 31.1. na základe vystavenej

faktúry
3. Nájomné za rok 2016 bude vo výške 7,00 € splatné do 14 dní od vystavenia faktúry.

Článok III.
Doba a ukončenie nájmu

1. Nájomná zmluva a uzatvára sa na dobu neurčitú.
2. Prenajímateľ a nájomca môžu vypovedať zmluvu písomne bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je

jeden mesiac a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po písomnom doručení výpovede.
V prípade vrátenia písomnej zásielky zo strany doručovateľa odosielateľovi z akýchkoľvek dôvodov
nemožnosti doručenia, považuje sa zásielka za doručenú v deň jej vrátenia odosielateľovi.
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Článok IV.
Ostatné ustanovenia

l. Nájom pozemkov bol odsúhlasený Mestom Banská Bystrica.
2. Nájomca prehlasuje, že predmet nájmu je v stave, ktorý zodpovedá jeho požiadavkám na užívanie pre

dohodnutý účel. Po skončení nájmu vráti nájomca prenajímateľovi pozemky v stave umožňujúcom ich
využívanie na účel, ako pred začatím nájmu, ak sa s prenajímateľom nedohodne ináč.

3. Nájomca je oprávnený predmet nájmu zhodnotiť a to na vlastné náklady, bez povinnosti prenajímateľa
na vrátenie finančných prostriedkov vynaložených na zhodnotenie predmetu nájmu.

4. Nájomca nesmie využívať predmet nájmu na iné účely, ako je dohodnuté v čl. l ods. 3 nájomnej zmluvy.
5. Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu.
6. Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi každú zmenu, súvisiacu s nájomnou zmluvou, a to bez

zbytočného odkladu po tom, čo ku zmene došlo.

Článok V.
Záverečné ustanovenia

l. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma oprávnenými zástupcami zmluvných
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 5a Zákona o slobodnom prístupe
k informáciám v spojení s § 47a Občianskeho zákonníka na webovej stránke prenajímateľa.

2. Pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak, vzťahujú sa na tento zmluvný vzťah ustanovenia Občianskeho
zákonníka.

3. Každú zmenu tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť očíslovaným písomným dodatkom k tejto zmluve.
4. Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, s

určením 2 vyhotovenia pre prenajímateľa a 2 vyhotovenia pre nájomcu.
5. Zmluvné strany potvrdzujú svojím podpisom, že sa oboznámili so znením tejto zmluvy, súhlasia s ním a

prehlasujú, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, čo
potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Dolnom Harmanci dňa 26. 04. 2016 V Banskej Bystrici dňa
SLOifENSKi VOiJOfj(j$Pt;D .r<;"Kf F()[lí~).

N á j o c: štátny po ik
d epný závod anskáBystric»

Parlizánsa cesta 69
7 BA KA BYSTRICA
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26. 04. 2016

Prenajímateľ:

Ing.Blažej Možucha
Konateľ s.r.o.

RNDr.Marián Siekela
riaditeľ OZ
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