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Zmluva o nájme nehnutel'nosti

I.
Zmluvné strany

Prenajímatel': OBEC DONOV ALY, 976 39 Donovaly Č. 3,
v zastúpení: Miroslavom Daňom, starostom obce

IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Č. účtu:

00313386
202 111 5800
Prima banka Slovensko, a.s. Banská Bystrica
120923 3002/5600

a

Nájomca: GOIMPEX Bratislava, a.s. Prešovská 39,821 02 Bratislava
v zastúpení: Evou Drgoňovou, členka predstavenstva

IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Č. účtu:

35758015
2020253752
Tatra banka, a.s. Bratislava
262208 1991/1100

uzatvorili túto nájomnú zmluvu:

II.
Predmet nájomnej zmluvy

Predmetom nájomnej zmluvy je dočasné užívanie pozemku par. Č. 351811zastavané
plochy - parkovisko o výmere 8 348 m2 zapísaného na liste vlastníctva Č. 511 katastrálne
územie Donovaly obec Donovaly, okres Banská Bystrica, ktorého je výlučným vlastníkom
obec Donovaly.

III.
Účel dočasného užívania

Nájomca je oprávnený užívať prenajatý pozemok uvedený v bode II. tejto zmluvy na
prevádzkovanie parkoviska pre motorové vozidlá.



IV.
Nájomné

1) Za dočasné užívanie predmetu nájmu sa stanovuje nájomné v celkovej výške
35.000,00

2) Nájomné sa nájomca zavazuje platiť prenajímatel'ovi v jednotlivých mesiacoch
v nasledovných úhradách:

• prvá úhrada do 02.01.2013 vo výške 3.400,00 €
• druhá úhrada do 15.01.2013 vo výške 5.000,00 €
• tretia úhrada do 31.01.2013 vo výške 5.000,00 €
• štvrtá do 15.02.2013 vo výške 5.000,00 €
• piata úhrada do 28.02.2013 vo výške 5.000,00 €
• šiesta úhrada do 15.03.2013 vo výške 5.000,00 €
• siedma úhrada do 31.03.2013 vo výške 5.000,00 €
• osma úhrada do 30.04.2013 vo výške 1. 600,00 €

3) Nájomné je splatné na základe vystavenej faktúry na účet prenajímatel'a Prima banka
Slovensko a.s. Banská Bystrica, číslo účtu 120 923 3002/5600 alebo v hotovosti do pokladne
oú.

4) Za deň úhrady sa považuje deň pripísania prostriedkov na účet prenajímatel'a.
5) Zmluvné strany sa ds hodli na zmluvnej pokute, ktorá sa stáva súčasťou nájomného,

a to vo výške 1% mesačného nájomného za každý deň omeškania so zaplatením tohto
nájomného.

V.
Podmienky dočasného užívaní a

1) Prenechať predmet nájmu do nájmu tretím osobám móže nájomca len
s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímatel'a.

2) Nájomca sa zavazuje starať sa o predmet nájmu, tak aby slúžil účelu nájmu.
3) Nájomca sa zavazuje nevykonávať terénne úpravy a stavebné práce na predmete

nájmu bez písomného súhlasu prenájírnatel'a.
4) Nájomca sa zavazuje vykonávať údržbu spósobom, ktorý neznehodnotí a nepoškodí

predmet nájomnej zmluvy a životné prostredie.

VI.
Doba nájmu a výpovedná lehota

1) Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01. 12.2012 do 30. 04.2013. Platnosť
a účinnosť nadobúda zmluva dňa 01.01.2013.

2) Zmluvné strany sú oprávnené nájomnú zmluvu vypovedať písomne s jednomesačnou
výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť nasledujúcim dňom po dni doručeni a
výpovede.

3) Prenajímatel' je oprávnený nájomnú zmluvu vypovedať okamžite v prípade, ak by
nájomca užíval premet zmluvy v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto zmluve
a v prípade nezabezpečenia prevádzkyschopnosť parkoviska.



4) Ak sa nájom skončí, je nájomca povinný vrátiť predmet nájomnej zmluvy v stave,
v akom ho prevzal.

VI.
Záverečné ustanovenia

1) Ak nie je v tejto nájomnej zmluve výslovne uvedené niečo iné, riadia sa vzťahy
účastník ov Občianskym zákonníkom.

2) Nájomná zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveni ach, dve vyhotovenia obdrží
nájomca a dve vyhotoveni a obdrží prenajímatel'.

V Donovaloch 12. 12.2012
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