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Nájomná zmluva na pozemok

medzi:
Nájomca:
Firma:

IČO:
IČ DPH:

VEGa MARKETING, s.r.o.
Zvolenská cesta 29
97405 Banská Bystrica
45672695
SK2023083667

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu: 0305483488/0900
IBAN: SK47 0900 0000 000305483488
(ďalej len "nájomca)

a

Prenaj ímateľ:
Obec Oponice
Zastúpená starostom Petrom Markom
IČO:00310875
DIČ:2021315527
Oponice č. 105,956 14 Oponice
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 8624192/0200
IBAN: SK93 0200 0000 0000 0862 4192
(ďalej len "prenajímateľ)

sa dohodli na uzatvorení tejto Nájomnej zmluvy na pozemok (ďalej len "zmluva") v zmysle
ust. § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Obč zákonníka

Článok l.
Predmet zmluvy

1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, zapísanej v katastri nehnuteľností
Slovenskej republiky, vedenom Okresným úradom Topoľčany, katastrálnym odborom,
zapísanej na liste vlastníctva č. 360 vydanom pre katastrálne územie Oponice a to
pozemku - parcela registra C č. 187/2 - ostatná plocha o výmere 2 310m2. Prenajímateľ
prenajíma časť pozemku o výmere 2 m2 ( ďalej predmet nájmu).

2. Touto zmluvou sa prenajímateľ zaväzuje prenechať predmet nájmu nájomcovi, aby si
na ňom umiestnil reklamné zariadenie: rozmer výlepovej plochy 2m x 1 m (šírka a výška),
výška zariadenia 1,5 m, počet zariadení 1. Nájomca sa zaväzuje prenajímateľovi zaplatiť
odplatu, teda nájomné, ktoré je bližšie špecifikovaná v čl. III. tejto zmluvy.



Článok II.
Doba nájmu

1. Prenajímateľ a nájomca sa dohodli na nájme na dobu určitú, a to od 23.05.2017 do
19.06.2017.

Článok III.
Nájomné

1. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi za nájom
predmetu nájmu nájomné vo výške 5,- Eur (slovom: päť Eur).

2. Nájomca sa zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi nájomné pri podpise zmluvy, formou
bezhotovostného bankového prevodu na číslo účtu prenajímateľa, vedeného vo VUB a.s.

Článok IV.
Záverečné
ustanovenia

1. Vo veciach neupravených zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje Občianskym zákonníkom a
príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, jeden (1) rovnopis obdrží prenajímateľ,
jeden (1) rovnopis obdrží nájomca.

3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej zverejnenia na webovom sídle
prenajímateľa.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je
zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v
tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

Oponice, dňa 22.05.2017 Oponice, dňa 22.05.2017

Nájomca:


