
oBEc zÁ}toRcD L1 ll"a1
áSJ':nil"', 4(i,3,+oq

Nájomná zmluva
na prenájom pol'nohospodárskej p6dy, lzavretá podl'a § 663 a násl. Občianskeho

zákonnika, zákona č. 50412003 Z,z. v znení neskorších predpisov a zákona č.22012004
Z.z. o ochrane polhohospodárskej pódy v znení noviel.

Nájomca:
Sídlo:
Ičo:
DRČ:
( ďalej 1en ,,nájomcď')

Prenajímateť:
Sídlo:
tčo:
DIČ:
Zast,ípený:
( ďalej len ,,prenajímatel"' )

Zmluvné strany:

Ing. Branislav SABO
Obchodná 67 13, Zžhorce 991. 06
37830856
SK 1041540819

Obec 7,áhorce
Krtíšska 173198 Zžútorce , 99106 Že|ovce
00319694
2021243323
PaedDr. Branislav Kázmer, starosta obce

Zm\xné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach nájmu polhohospodárskej pódy:

článok I.
Predmet nájmu

Predmetom nájmuje pol'nohospodarska póda vo vlastníctve obce Záhorce v k.ú. Záhorce,
a to pozemkov vedených na LV 312 :

a) register E, parc ela ě. 96116, qýmera 9 660 1ď , druh pozemku orná pód4
b) register E, parcela č. 99, qýmera 20 453 lď , druh pozemku trvalý íávny porast,
c) register E, parce|aé.4I2, vrýmera 4 050 m2 , druh pozemku omá pód4
d) register E, parcelaé.4I4l2, v,ýmera 19 795 m2 , druh pozemku trvalý trávny porast,
e) register E, parcela č. 599412, -lýmera 5 821 m2, druh pozemku orná póda,
f) register C, parcela č. 1205, qýmera 1 223 fi?, druh pozemku ostatná plocha,
g) register C, parcela č. I214l1,1týmera 10 580 m2, &uh pozemku orná póda,
h) register C, parcela č. |92311, -týmera 16 782 m2 , druh pozemku orná póda,
i) register C, parcela č. 293, výmera 2 57 8 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
j) register C, parcela č. 1922, výmera 150 m2 , druh pozemku orná póda,
k) register C, parcela č. 7206, výmera 7 62 m2, druh pozemku ostatná plocha.
Spolu: 9 1854 m2.

čHnok II.
Účel a doba nájmu

1, Polhohospodárska póda, špecifikovaná v Č1. I. te;to zmlulry sa prenajíma za účelom
riadneho polhohospodarskeho využívania.

2. Zm|uvné stíany sa dohodli na prenájme nehnutelhostí, vyšpecifikovaných v Č1. I. tejto
zmluly na dobu určitú - 5 rokov ( pát'rokov ), od 01.10.2021 do 30.09.2026.

3. Zmluva nadobúda platnost' dňom podpisu oboch zmluvných strrirr, právne účinnou sa
stáva dňom 01.10.2021. Prvý hospodarsky rok sa začína dňom 01.10.2021.
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4. článok III.
Nájomné a jeho splatnosť.

1. Zmhlvné strany sa dohodli na nasledovnej výške nájmu: ročné nájomné za prenájom 1

ha pol'nohospodárskej p6dy činí: 105 €/ha( slovom stopáť eur ).
Z. Spolu vYSka .Óčného nájmu za prenájom predmetu nájmu, uvedeného v Čl. I. telto

zmluvy predstavuje 965 €. / slovom devát'stošesťdesiatpát' eur./
3. Nájomca poskytne prenajímatefovi nájomné v peňažnej forme.
4. Splatnost' nájomného zabežný hospodarsky rok je do 28. februára nasledujúceho roku.
5. Čiastka bude uhradená bankovým prevodom na účet prenajímateťa (číslo účtu

prenajímateťa: SK64 0200 0000 0000 0502 6402 vedeného v peňažnom ústave: VUB).

čHnok IV.
Práva a povinnosti prenajímatel'a.

1. Prenajímateť je povinný odovzdať nájomcovi predmet nájmu podťa Čl. I. tejto zmluly
na dohodnuté užívanie ku dňu 01,10.2021.

2, Prenajimateť nezodpovedá za škody spósobené nájomcom.
3. Prenajímateť je povinný urobiť právne opatrenia k ochrane nájomcu pre prípad, že by

k predmetu nájmu uplatňovala práva, nezlučiteťné s právami nájomcu hetia osoba.
4. V prípade zmeny vlastníctva predmetu nájmu prevodom, darovaním, resp. iným

spósobom je prenajímateť povinný okamžite túto skutočnosť oznámiť nájomcovi.

čunot V.
Práva a povinnosti nájomcu.

1. Nájomca nemóže zmenit' dohodnutý účel užívania pódy bez súhlasu prenajímateťa.
2. Nájomca je povinný sa starať o pódu podťa zásad dobrého hospodara.
3. Nájomca je povinný prenajaté pozemky riadne užívať na polhohospodiirsku výrobu a

lykonávať agrotechnické opatrenia na zachovanie jej urodnosti a ochrany pred
poškodením a degradáciou.

4, Nájomca zaistí maximálne možnú ochranu zvereného majetku v rámci predpisov o
hospodrá,rení na póde, zistené škody včas nahlási orgánom činným v trestnom konaní.

5. Nájomca v sulade s ustanovením § 5 ods. 2b) zákona číslo 58212004 Z. z. o miestnych
daniach sa zavázaje platit'daň z pozemkov príslušnej obci.

6, Nájomca nebude mať právo qýkonu poťovného práva.

č|ánok VI.
Skončenie nájmu.

1. Skončenie nájmu pred uplynutím dohodnutej dobyje možné len písomnou dohodou
zmluvných strán.
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článok VII.
osobitné ustanovenia.

Prenajímateť súhlasí so zaevidovaním nájomnej zmluly do databázy pdslušnej správy
katastra nehnutel'ností.

1.

článok VIII.
záv er eóné ustanovenia.

Táto zmluva sa móže meniť len na základe dohody oboch zmluvných strán a to formou
písomných dodatkov k tejto zmluve.
Obe zmluvné stTany sa s obsahom zmluly oboznámili, prehlasujú, že zmhlve
porozumeli, ich prejavy sú účinné a zrozumitel'né, zmluva nie je uzavretá v tiesni ani za
nápadne nevýhodných podmienok anaznak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov oboch
zmluvných strán.

Y Záhorciach 16.3.2021

2.

3.
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Ing. Branislav Sab-ó
nájomca

Obec 7,áhotce

prenajímateť


