
Prenajímatel'; 

Nájomca: 

ZMLUVA 
o nájme nehnutel'ného majetku 

I. 
Zmluvné strany 

Mesto Krásno nad Kysucou 
Ul. 1. Mája 1255,02302 Krásno nad Kysucou 
zast. Ing. Jozef Grapa, primátor mesta 
IČO : OO] 14072 
DIČ: 202055]07] 
Bankové spojenie : VÚB Krásno nad Kysucou 
Č. účtu: 1092532210200 

Mikroregión Bystrická dolina 
Zast. Jaroslav Fekula 
I ČO: ]7905805 
DIČ: 

é. 

ll. 
ľl"l~dmet nájmu 

Prem~ií11latťľ preneclui.va náj omcovi za odplatu do nájmu ča s ť pozemku parc. Č . : 

CKN 6780/-H - ostatne plochy o v~'11lere 4 m2. zapísan)' na LV Č. 18 12. 

Predmet nájllluje vo vlastníctve Mesto Krásno nad Kysucou. 

III. 
• 

Učel nájmu 

Pren ajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu časť pozemku/ov uvedenéholých v článk u Č . II 
Zmluvy o nájme nehnuteľného majetku. Na prenaj atom/ých pozemku/och: 

CKN 6780/41 chce nájomca umiestniť informačn)' kiosk. 

Uvedené zariadenia budú umiestnené tak, aby bo li prístu pné verej nosti. 

IV. 
Nájomné 

1. V)/ška nájomného bola stanovená na základe dohody: 

Ročné nájomné vo v)'ške 0, I ° €/m
2

, t. j . 4 m
2 

x 0, l ° € = 0,40,- €. 
2. Nájomné je sphltné ročne, najneskôr do IO. decembra každého kalendárneho roka, na 

• 



účel prenaj ímatera. 
3. Ak bude nájomca meškal' s platen ím nájomného. prenajímateľ si uplatní úrok 

z omeškania v zmysle Občianskeho zákonníka. 

V. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Nájomca nemôž.c zme ni ť dohodnutý účel užívania bez písomného súhlasu prenajímateľa. 

2. Nájomca nemôže na predmel l1ájmu zri adit' záložné právo, ani inak ho zafažif. 
3. Nájomca je povinný udržiaval' predmet náj mu v dobrom stave . 
4. Nájomca nemôže na prenaj atých pozemkoch zriad i ť ďalši II stavbu. 
5. Nájomca môže užíval' predmet nájmu len spôsobom dohodnutým medzi zmluvn)'mi 

stranami . 
6. Nájomca môže vec užíval' len v rozsahu určenom nájomnou zmluvou. Nájomca nie jc 

oprávnený prenechat' prenajatý pozemok do nájmu. podnájmu alebo výpož ičk y . Ak 
nájomca prcllcchá prenajalý pozemok do nájmu, podnájmu alebo v)'požičky.j e takálo 
zmluva neplatná 

VI. 
Doba nájmu a spôsob ukončenia nájmu 

l. \:ájom pozemko\' sa uZa!\'á ra na dobu určitú , , . trnmí 20 rokova to: 
Od n 02. 2012 do n 02 . 2032. 

2. Náj om pozemkov možno ukonč i!" spôsobmi uveden)'mi \' § 676 Občiansk eho zákonníka a 
to: 
a) 
b) 

uplynutím dojednanej doby trvan ia nájmu 
dohodou ZmhlVll',"ch stran. 

VII . 
Zá\"en~čné ustanovenia 

l. Zmluvné strany môžu meni l" obsah tej to zmluvy len písomnými číslovanými dodatkami po 
vzáj omnej dohodc. 

2. Pok i aľ nie je v zmluve uvedené inak. plat ia ustanovenia § 663 Občiansk eho zákonníka. 
3. Zm luvné strany prchlaslU ú, že si zmluvu prečítali , súhlasia s j ej obsahom a na znak súhlasu 

ju podpisujú. 
4. Zmluva sa vyhotovuje v šty roch o rigin{lloch, Z kto rých každá zm luvná strana obdrží po 2 

kusy. 

V Krás ne nad Kysucou diía 23.02. 2012 

Prenajímateľ: 

Mesto Knisno nad K.ys ucou 
Jozef Grapa 

MESTO 
I\RAS'O ',n '1.\1 rO l 

V Starej 23.02.20 12 

Nájomca: 

Jaroslav Fekula 
predseda mi kro regiónu 

MI KROREG I ON 
BYST RICK Á D O LI NA 
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