NÁJOMNÁ ZMLUVA č.2011/210/AS


Článok I.
Zmluvné strany

Prenajímateľ:		Pozemkové spoločenstvo urbár Ďurďové
sídlo:                              Ďurďové   018 22
štatutárny orgán:            Jozef Ondrásky-predseda
                                       Rozkvet 2043/84,  017 01
bankové spojenie:          UniCredit  Bank Slovakia
číslo účtu:                       1104039000/1111
IČO:                                36130761

                        (ďalej iba „prenajímateľ´)

Nájomca: 		Obec Ďurďové
sídlo:                             Ďurďové čs.27, 018 22
štatutárny orgán:           Pavol Janík- starosta obce
bankové spojenie:         Dexia banka Slovensko, a.s.
číslo účtu:                     2813463001/5600
IČO:                              00692492
IČ DPH alebo DIČ:      2020694038

                          (ďalej iba „nájomca“)

uzavreli podľa §663 a nasl. Občianskeho zákonníka túto

n á j o m n ú   z m l u v u:

Článok II.
Predmet nájomnej zmluvy
	Predmetom nájomnej zmluvy je prenájom pozemku s parcelným číslom registra  KNC 410/10 zastavaná plocha o výmere 10m2, vytvorenej GP č.49/2011 z KNE č.504 lesný pozemok.

Vlastníctvo je preukázané LV č.848 v k.ú. Ďurďové.

Článok III.
Účel nájmu

	Účelom nájmu je nepoľnohospodárske využitie pozemku, verejný záujem a to výstavba novej autobusovej zastávky na KNC 410/10 v k.ú. Ďurďové z Programu rozvoja vidieka opatrenie 3.4.1.Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo.

Dohodnutý účel nájmu môže nájomca meniť len s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímateľa.

Článok IV.
Doba nájmu

         1. Nájomná zmluva sa uzatvára na určitý čas a to 20 rokov.
         2.  Prenajímateľ sa zaväzuje písomne oznámiť nájomcovi každú zmenu týkajúcu sa                 	predmetnej nehnuteľnosti a to spôsob jeho využitia.

Článok V.
Nájomné a spôsob jeho platenia

	Zmluvné strany sa dohodli, že ročné nájomné bude činiť 1 €, keďže ide o stavbu autobusovej zastávky, ktorá bude slúžiť pre verejnosť.

      2. Úhrada prvého nájomného sa uskutoční na účet prenajímateľa do 15.12.2011.
           Ďalšie nájomné sa uskutoční vždy do 15.12. príslušného roka.
        


Článok VI.
Podmienky nájmu

	Nájomca je povinný prenajatý pozemok užívať na dohodnutý účel takým spôsobom, aby prenajímateľovi nevznikla škoda.

Nájomca je povinný zabezpečiť, aby počas nájmu bol tento pozemok udržiavaný v čistote a aby na prenajatom pozemku nevznilkali skládky odpadu.


Článok VII.
Skončenie nájmu

Dohodou zmluvných strán.
Uplynutím času, na ktorý bol nájom dohodnutý.
Výpoveďou zo strany nájomcu.
Ak nájomca nevyužíva prenajatý pozemok riadnym spôsobom na dohodnutý účel.
Ak dôjde k prechodu vlastníckeho práva na nájomcu po dohode s prenajímateľom.
 
Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

	Túto zmluvu je možné zmeniť alebo doplniť len písomne so súhlasom zmluvných strán, formou dodatku.


	Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých 1 dostane prenajímateľ a 2 dostane nájomca. 


	Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu podpísali. 


	Táto zmluva nadobúda účinnosť  dňom podpisu zmluvných strán.







V Ďurďovm  dňa 24.10.2011





    ….…..…........                                                                              ….......................
     Jozef Ondrásky						              Pavol Janík
      prenajímateľ   					                        starosta obce




