
Zm|uva o nájme obecných pozemkov.

Zmluvné strany:

1. Prenajímatel':
Obec Hostie
Sídlo: 951 94 Hostie č. 1
zastúpená: Mgr. Peter Štepianský
bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko
číslo účtu: SK88 5600 0000 0022 3868 1001
IČo.:oolozqso

(ďalej len,,prenajímatel"')

2, Nájomcovia
Stefan Krajčo, rod.
Bydlisko: 95I94 Hostie č. 381
Rod. č.:

Mária Krajčová, rod.
Bydlisko: 951 94 Hostie č. 381
Rod. č.

(d'alej len,,nájomcovia")

uzavreli túto nájomnú zmluvu:

I. Predmet nájmu

1. Predmetom nájomného vzt'ahu sú pozemky:
- parc. CKN ě. 7Il] , záhradao výmere 775 m2, v k.ú. Hostie, zapisanáv LV č. 1469, vlastník

Obec Hostie 1/1 - prenajíma sa čast'o qýmere 20,25 m2

-parc. CKN č, IIl5 , záhrada o výmere 82 m2, v k.ú. Hostie, zapisanáv LV č. 555, vlastník
Obec Hosti e 3l4 - prenajíma sa čast' o výmere 22, 5 m2 /

2. Pozemky sa prenajímajú za účelóm bezpečného prejazdu ,raeSi-i vozidlami na pozemok
s rodinným domom vo vlastníctve nájomcov. Odpredať pozemok žiadatefom nie jemožné,
nakol'ko ním prechádza potrubie na odvedenie dažďovej vody.

II. Doba nájmu

Prenajímatel' prenajíma predmet nájmu na dobu určitú - 10 rokov (1.7.2022 - 30.6.2032)

III. Cena nájmu

1. Cena nájmu zapretajatépozemkyje stanovenánalr- € / rok.



Prenájom obecných pozemkov bol na základe žiadosti Márie a Štefana Krajčových
prerokovaný aschválený rra 33. zasadnutí OZ vHostí dňa 2652022 , uznesením
č.412133l2022.

2. Prvé nájomné bude uhradené nájomcom pri podpise nájomnej zmluvy.
Nájomné za d'alšie obdobie zaplati nájomca na základe faktúry, ktoru vyhotoví prenajímatel'
vždy do 31.12. príslušného roka v zmysle platných právnych predpisov.
3. Pre prípad omeškania s platením dohodnutého nájomného sa nájomca a prenajímatef
dohodli, že nájomca zaplati prenajímatel'ovi úrok z omeškania vo výške 0,07 oÁ z dlžného
nájomného zakaždý omeškaný deň.

4. Prenajímatel'si vyhradzuje právo úpravy cien v prípade zmien platných právnych predpisov.
Takto vykonanú úprar,u ceny nájmu oznámi prenajímatel'nájomcovi písomne.'

IV. Podmienky nájmu

1. Nájomca bude uhrádzat'nájomné v zmysle zmluvných dojednaní.
2. Predmet nájmu bude nájomcavyuživat'za účelom určeným v č1. I., bodu 2 tejto zmluly.
3. Čistotu, poriadok a údržbu na prenajatých pozemkoch zabezpečí nájomca počas celej doby
nájmu.

4, Nájomca bol oboznámený so stavom predmetu nájmu a preberá ho v stave v akom sa

nachádza pri podpise tejto zmluvy.

V. Skončenie nájmu

7 . Zmluvné strany móžu nájomný vzí'ah založený touto znrluvou skončit' kedykoťvek dohodou
zmluvných strán,

2. Odstúpit'od zmluvy móže tak nájomca ako aj prenajímatef z dóvodov uvedenýclr v § 679

občianskeho zákonníka.
3. Prerrajímateť móže vypovedat' nájomný vzt'ah kedykol'vek, a to v pdpade opakovaných
porušení zmluvných dojednaní v jednomesačnej výpovednej lehote, pričom výpovedná lehota
začina plynút'pruým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede.

yI. záv erečné ustanovenia

1. Pokiaf nie je v zmluve uvedené inak, riadia sa vzájomnévzťahy údastníkov Občianskym
zákonníkom
2. Túto zmlur,u možno menit' alebo doplnit' iba písomnými dodatkami podpísanými oboma
zmluvnými stranami.

3. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva obsalruje ich slobodne, určite a vážne prejavenú
vól'u, bola uzatvorená po vzájomnom prerokovani a na,znak s jej obsahom ju podpísali.
4. Táto nájomná zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktoých každá zmluvná
strana obdrži 1 vyhotoverrie.

v Hostí, dňa 1.7.2022
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Prenajímatef :

Obec Hostie .

Mgr. Pater

Nájomcovia:

D
Mária Kralr" Štefan Krajčo

----

..........l..l...

tepi/anr
sta l


