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Zmluva o náime obecných pozemkov.

strany:

1. Prenajímatel':

Obec Hostie
Síd]o: 957 94 Hostie č. 1
zastúpená: Mgr, Peter Štepianský
bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko
číslo účtu; SKBB 5600 0000 0022 3868 1001
Ičo.: ooso7980

(d'alej len,,prenaj ímatel"')

2, Nájomca:

Miroslav Horváth
bydlisko: 95794 Hostíe č,434
bankové spojenie:
číslo účtu:

-

(d'alej len,,nájomca")

uzavreli túto nájomnú zmluvu:

I. Predmet náimu

1. Predmetom nájomného vzťahu sú pozemky:
- parc. č,21,37 /1", register,,E", trvalé trávne porasty, výmera 4661, mz
- parc. č.2l"37 /2, register ,,E", trvalé trávne porasry, qýmera 1,493 m2

- parc, č.2I3B/7, register ,,E", orná póda, výmera 302B m2

- parc. č.2139 /I, register ,,E", trvalé trávne porasty, výmera 34BB m2

- parc. č, 2246/L, register ,,E", ostatná plocha, výmera 635 m2

v k.ú, Hostie, zapísané na LV č. ]"01]., obec Hostie, okres Zlaté Moravce.

2. Prenajaté pozemky budú využité ako pastviny pre niekol'ko kusov hovádzieho dobytka.

Il, Doba nájmu

Prenajímatel' prenajíma predmet nájmu na dobu určitú od L.4.202Z aoit.g.2027.



III. Cena nájmu

i.H,x;'H"li:il''ffi,|.ffiS';j,"::Tll::'i;iíl"i M11o,1*: ::::,.: 
,iost\ dřra,,l

prerokovaný aschválený na 3].. zasadnutí OZ vHostí dňa 15,3,2O22, uznesením č,

T::::i$;

Prenaii'
Obec H

4LBl31,12022.
2. prvénájomné bude uhradené nájomcom pri podpise nájomnej zmluvy.

NájomnéZad,alšieobdobiezap|atínájomcanazákladefaktúry,ktorúvyhotoví
prenajímatel,vždy do 31,.I2,príslušného roka v zmysle platných právnych predpisov,

3. pre prípad omeškania s platením dohodnutého nájomného sa nájomca a prenajímatel,

dohodli,ženájomcazapiatíprenajímatel,oviúrokzomeškaniavovýške0,07o/ozdlžného
nájomného zakaždý omeškaný deň,

4, prenajímatel, si vyhradzuje právo úpravy cien v prípade zmien platných právnych

predpisov. Takto vykonanú Úpravu ceny nájmu oznámi prenajímatel'nájomcovi písomne,'

IV. Podmienky náimu

1.Nájomcabudeuhrádzaťnájomnévzmyslezmluvnýchdojednaní.
2. predmet nájmu bude nájom cavyuživať za účelom určeným v čl, L, bodu 2 tejto zmluvy,

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

nachádzapri podpise tejto zmluvy,

\^gí

V. Skončenie nájmu

1.Zmluvnéstranymóžunájomnývzťahzaloženýtoutozmluvouskončiťkedykol,vek
dohodou zmluvných strán,

2. odstúpiť od zmluvy móže tak nájomca ako aj prenajímate],zdóvodov uvedených v § :_
679 0bčianskeho zákonníka,

3. Prenajímatel,móže vypovedať nájomný vzťahkedykol,vek, a to v prípade opakova:(,ch

porušení zmluvných do|ednaní v jednomesačnej výpovednej lehote, pričom yi,rovedná

lehota začínaplynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručenírýpovede,

y |. záv erečné ustanovenia

1.Pokial,niejevzmluveuvedenéinak,riadiasavzájomnévzťahyúčastníkor,Občianskym
zákonníkom.
2. Túto zmluvu možno meniť

oboma zmluvnými stranami,

3. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva

prejavenú vól'u, bola uzatvorená po vzájomnom

podpísali.

alebo doplniť iba písomnými dodatkami podpísanými

obsahuje ich slobodne, určite a vážne

prerokovaní a na znak s jej obsahom ju
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4. Táto nájomná zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná
strana obdrží 1 vyhotovenie.

H osti dňa,,1t..$$.,.,ffi.?.,..

Prenajímatel': Nájomca:
0bec Hostie

,,,.,,.,L/,l....,
Mgr.Pater Št"fti ansk

starofa 
l

l


