
Nlá.iorrnná ;znlniluva rla poz-erno[,r

Zmluvné strany:

,t/ Názov: Obec Chrtrrinianske Jakubovarry

Bydlisko: Chmin. Jakubclvany 82, 082 33 Ch, Nová Ves, Slovenská republika

tčo: ooszzt sa

DlČ: 2020543173

(d'a lej len,, prrenajírnateI"' )

ét

2/ Meno a priezvisko: tseáta Kalejová rr,. F(ailejová

Bydlisko; Chmin. Jakubovany 220,082 33 Ch. Nová Ves, Slovenská republika

Dátum narodenia:

Rodné čísloi

Štetna príslušnosť: SR

(d'alej len,,nájornca")

(prenajímatel'a nájomca spolu aj ako ,,zmIuvt,!é strany" akaždý samostatne aj
ako,,zmluvrlá strana")

sa dohodli na uzatvorení tejto Nájomrlej zrnluvy na pozeťmok (d'alej len ,,zmluva") v
zmysle ust. § 663 a nasl. zákon a č, 4Ql1964 Zb, Občiansky zákonník v platnom zneni, za
nasledovných podmienok: i

Člárrcr0q li.

[Predmet zrrl!uvy

Prenajímatel' je v5i,lučrrýrrr vlastníkom nehnutel'nosti, zapísanej v katastri
nehnutel'ností Slovenskej repulclii<y, ve<lenom ()kresným uradom Prešov,
l<atastrálnym odborclm, zapísant1 na liste vlastníctva č. 969, vydanom pre
katastrálne územie Chnrin. Jakubovany, crbec Chmin. .Jakubovany, okres Prešov,
a to pozemku - parcela regisira t,(N-C č. 115312- orná póda o výrnere 100 m, (d'alej
len,,nehnutel'nost"' alebo,,predmet nájmu"),
Touto zmluvou sa prenajímatel'zavázuje prenechat' pretlrnet nájmu nájomcovi, aby
ho cloČasne užíval a nájomca sa zavázuje prenajírnatel'ovi zatplatit' odplatu, teda
nájornnó, ktclré je bližšie špecifil<ovaná v čl, lll. tejto zrnluvy.
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Článor trl.

Učel nár.lrnu

1. Účelom nájmu je využitie pozenrku ;la účelom Ltmie;stne nia predajne.
2. Dohodnutý účel nájmu móže nájorrrca rnenit'len s predchádzajúcim písomným

súh lasom prenaj ínratel'om.

Čiárnok l[l,

Nájorrrné

1, Zmluvné strany sa dohoclli, že nájornca je povirrný 1rlatit'prenalínratel'ovi za nájonr
predmetu nájmu nájclmrré vo výške 100,- Eur (slovorn: sto eur) mesačne.

2. Nájomca sa zavázuje platit' prenajímatel'ovi nájorrrné z,a daný mesiac vždy do
pátnásteho (15) dňa prísltlšnélro mesiaca, za ktorý sa rrájomtré uhrádza, pričom
nájomné sa uhrádza v l^rotclvosti do i,úk prenajímatell'ir.

Č§ánok lV.

Dobia nájrnut

1. Nájom vzniká dňom platnosti a ťrčinrrosti tejto zmluvy,
2. Prenajímatel'a nájomca sa dohodli na nájnre na dobu S rokov,
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1. Vo veciach neupravených zmluvott sat zmluvrrý vzt'ah spravuje Občianskyrn
zákonníkom a príslušnými ustarroveniarni všer:bet;ne závázných právnych
predpisov.

2. Zmluva je vyhotovelná v dvoch (2) rovnopisocír, jeclen (1) rovnopis obrjrží
prenajímatet, jeden (,l) rovnopis obc|rží nájomc;r,

3. Zmluva nadobúda platnost'a účinnost'dňom jej podpisu zmluvnými stranami,
4, Zmluvné strany vyhlasuiťr, že si zrnluvu riarlne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je

zrozunritel'ná a určitá a vyjadrLrje ich skutočnú, slobodnťt a vážnr"t vól'u, nie je
uzatvorená v tiesni za nápadne nevýl,rodných podrlrienok a na znak súhlasu ju
vlastnoručne podpísali.

Chmin. Jakubovany dňa 26,10.2021 Chmin. Jakubclvany dňa 26,1o.2021

Prenajímg|el': ,;f.Qr, Nájclnrc:a:


