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zMLUVA

o podnájme nehnutel'nosti
ětánok
Zmluvné

l.

strany

Nájomca:
-

4u/ í
' 'W,t / l/z P

Mestské lesy Košice a.s.
Južná trieda 11, Košice
zast,; lng, Tibor Róth - predseda predstavenstva
lng. Miroslav Tókóly - člen predstavenstva

tčo: gtozzgat
DlČ:2020491341
tČ opn: sK202o491341

zapísaná v Obchodnom regístri Okresného súdu Košice l
OOOiet: Sa vl. č.131ON
Bankové spojeníe: Tatra banka a.s. Košice
č.ú,:262272004411100

Podnájomca:

Kol'vek
101
nar,: 03.09.1975
Marián
Košická Belá
044 65 Košická Belá

a manž. Lýdia Kofveková rod, Lorincová
Košická Belá 319
nar.: 25.07.1977

ětánok !l.
Predmet a účelzmluvy

1.

2.

Nájomca má v užívanínehnuteťnosť v k. ú. Košická Belá zapísanúv LV č. 848, parc.
KN ,,C' č. 64011, druh pozemku ovocný sad o výmere 2 325 m', ktorej vlastníkom je
mesto košice.
Nájomca dáva do podnájmu z nehnutel'nosti uvedenej v bode ]tejto zmluvy čast',
ktorá pozostáva zo
zastavanej plochy o výmere O m2
bt ostatnej uŽívanej plochy / záhrada, spevnená plocha a pod./ o výmere 142 m2.
Prenajatá plocha je zakreslená v kópii katastrálnej mapy, ktorá je neoddelitel'nou
prílohou tejto zmluvy, ako čast' parcely KN ,,C" č,64011 k,ú. Košická Belá.
Podnájomca sa zavázuje využiťpredmet podnájmu za účelomjeho užívaniaako
pril'ahlej plochy k nehnutel'nostiam vjeho osobnom vlastníctve na parcelách KN,,C"
č. 639/1-3 a č.64012,5 k.ú. KošickáBelá,

al

3.

4.

:

Članok lll.
Výška nájmu a spósob platby

1.

2.

Roěné nájomné bolo dohodnuté nasledovne:
- EUR/m2 (- euro ) za zastavanú plochu
bt 0,17 ,EUR/m2 1sedemnást' euro centov) za ostatnú užívanúplochu, ktoré sa
podnájomca zavázuje uhradit' nájomcovi na jeho účetvedený v Tatrabanke
Košice č. ú: 262272004411100 a to do 31 .3. zakaždÝ bežný rok,
cl výška nájomného za jeden rok je 24,14 EUR,
V prípade meškania s úhradou nájomného, nájomca si móže uplatniť 0,05% úroky
z omeškania za každý deň omeškania.

al

3.

Alikvotnú časťnájomného za rok 2011 uhradí podnájomca jednorazovo vo výške
í2,06€ (dvanásť eur ašest'euro centov) nazáklade vystavenei taktúry do 15 dní
od jej vystavenia nájomcom.
4, Výšk3 nájomného je stanovená v zmysle Pravidiel prenajímania majetku mesta
, Košicb,
5. V prípade zmeny ,,Pravidiel prenajímania majetku mesta Košie', nájomca si
vyhradzuje právo na úpravu výšky nájomného.

čtánok lV.
Doba nájmu
Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitúod 1,7.2011.

ělánok V.
Spósob skoněenia podnájmu
Podnájom končí:

1.

2.

3.

Dohodou
Výpoveďou so 6 mesačnou výpovednou lehotou, ktorá
začínaplynúť1. dňom mesiaca nasledujúceho po doručení
výpovede.
Odstúpením od zmluvy z dóvodu neplnenia zmluvných
podmienok podnájomcom,

-

Čtánok vl.
povinnosti
Práva a
zmluvných strán
1.

3.

4,
5.
6.
7.

8.
9.

Podnájomca sa zavázuje využívaťpredmet podnájmu tejto zmluvy so starostlivost'ou
riadneho hospodára a to na dohodnutý účela za podmienok stanovených touto

zmluvou.
Podnájomca je povinný dodžiavať ustanovenia Zákona o lesoch, bezpečnostné a iné
platné právne predpisy súvisiace s predmetom zmluvy, najmá nezasahovať
do pril'ahlého lesného pódneho fondu a nevykonávat'výrub stromov a krovín.
Nájomca nezodpovedá za škody spósobené pádom stromov a ich ěastí na objekt
užívania.
Podnájomca zabezpečílikvidáciu a odvoz odpadkov z predmetného objektu
na vlastné náklady azavázuje sa nezakladať skládky odpadu.
Podnájomca nesmie prenajať predmet podnájmu ďalším osobám,
V prípade možnosti odpredaja predmetnej nehnutel'nosti sa nájomca zavázuje
doporuóit' odpredaj ako prvému podnájomcovi.
zavázuje na požladanie nájomcu umožnit' prístup osobám
Podnájomca
i mechanizmom zabezpečujúcich práce pre nájomcu na prenajaté pozemky z dóvodu
vykonania nevyhnutnej hospodárskej činnosti (napr. spracovanie kalamity,
skladovanie drevnej hmoty a pod. ) na nevyhnutný čas.
Podnájomca nie je oprávnený na predmete zmluvy zriadiť záložné právo ani iné
vecné bremeno, alebo predmet zmluvy inakzatažiť.
Každá zmena alebo stavebná úprava vykonaná na predmete podnájmu musí bvt'
predtým písomne povolená náiomcom.

sa

l-

ělánok Vtl.
Záverečnédojednania

4.

Na otázíy neupravené touto zmluvou sa uďahujri ustanovenia Obóianskeho
zákonníka a predpisy súvisiace.
Zmeny a doplnky k tejto zmluve je možnévykonať len na základe písomnéhododatku
po dohode zmluvných strán.
Zmluvné strany vyhlasujti, že si túto zmluvu pred jej podpísaním riadne prečítali,že
bola uzatvorená po riadnom prečítaníjej obsahu podl'a ich slobodnej vóle, urěite,
vážne a zrozumiteťne, nie v tiesni ani za nápadne uýhodných podmienok, čo
potvrdzujti vlastnoručnými podpismi.
exemplároch, z ktoných dva rovnopisy obdrží
Táto zmluva je vyhotovená v 3
jeden
podnájomca,
nájomca a

-
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Košice 18,Vl1.201,t
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lngr Tlbor Róth

prsd$de prcdrtavenstva

podnájomca

nájomca

,ry}

lng. Miroslav Tókóly
člen predstavenstva
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Mestské lesy
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