
NÁJOMNÁ ZlnLUVA
uzavretápodťa § 663 a nasl. Občianskeho zakonníka

Prenajímateť: GS EUROTHERM s. r. o.

Sídlo: Benkovce 166,094 02

tČo: ++ 402316
DIČ:2022687018
tČ ppH: SK20226870l8
Zapisaný:obch. Register oS Prešov, oddiel: Sro, Vložka é_:20676lP

Zastúpený: Milan Nus, konatel'

obec Benkovce
Sídlo: Benkovce 22,094 02

lčo oollzzsl
DIČ:2020640875
tČ OPH:nie je platcom
Zasttryený: tng. Viera Pavlišková, starostka obce

Nájomca:

Cl. I
Predmet nájmu

1 . 1 . Prenaj ímateť vyhlasuj e a zodpov edá zapravdivosť svojho vyhlásenia , v" 
j" výlučný

vlastník pozemku: parcela C-rN é. 52120 _ zástavané plochy a nádvoria o výmere 754 m2,

parcela C-KN č. 52122 _ zastavané plochy a nádvoria o výmere 556 m2, parcela C-KN č,

52123 _ zastavané plochy a nádvoria o v;;Áere 1000 m2 a parcela C_KN č, 54 _ zastavané

pt.tv a nád1,oria 
-o 

uy,á"re 257 m2, spolu o celkovej výmere 2 561 m2.

I.2 Nájonrca je obec _ jednotkaúzemnej samosprávy,.zňadenázákonom ě,369l|990Zb,

o obecnom zriadení.Na parc. č. 54 _ zastavanéplocúy a nádvoria _ prenajímanom pozemku je

postavená stavba _ sklaďbez súpisného čísla, ktbrej rnýlučným vlastrríkom je nájomca,

Nájomca uyt tur,r;" ,uo.1e výlučné vlastnictvo t< tejto sia,be-bez súpisného čísla a spósobilosť

aká aj právny,titul na uzavretie tejto nájomnej zmluvy,

čl. il
Doba nájmu

2.1 Prenajímateť prenecháva do užívania _ nájmu pre nájomcu pozemok : parcelu C_KN

ě. 52120 _ zastavané ilochy a nádvoria o výmere Í54 *), 
_ 

parcela C-KN é, 52122 - zastavané

plochy a náclvoria o uyŇre 556 mz, parceta C_KN é,sŽln _zastavané plochy a nádvoria

o výmere 1000 mz u pur"ela C_KN e s+ _ zastavané plochy a nádvoria o výmere 257 m2

Ceíkova plocha prenajímaného pozemku je 2 56'/ mz,

2.2 označené pozemky prenajímateli prenajíma, nájomcovi výlučne za úěelom úpravy

právneho vzJahu 
-medzi 

ulu.t.ríko* |or.-t u"1 vlastníkom stavby postavenej na pozemku,

a to na zabezpeěente prístupu k stavbe postavenej na pozemku p, č, 54 počas prestavby skladu



na požiaťnu zbrojnicu. Nájomca je výlučným vlastníkom stavby - skladu bez súPisného

čísia, postavenej na tomto prenajatom pozemku už pred podpísaním tejto nájomnej zmluvy.

2.3 Nájomca je povinný zaplatiť prenajímateťovi nájomné vo výške 6,-- EUR roěne, Čo

predstavuje v plopočte nájomné vo výške 0,50 EUR mesačne za 2 567 m2 Prenajatého
pozemku, po vystavení faktúry prenajímatel'om. Celú sumu ročného nájomného je nájomca

povinný zap|atíť vždy najneskór do 31. 12. a to bežného kalendárneho roka, a to prevodom

na bankový účet prenajímateťa vedený v banke VÚB, a. s., Vranov nad Topťou, ČÍslo ÚČtu

2512498059.

2.4 Nájomný vzťahsa uzatvara na dobu rrrěitú, a to 10 rokov od uzavretia tejto nájomnej

zmluvy.

C l. ilI
Cena nájmu

3.1 Nájomca je oprávnený prenajatý pozemok lživať ibanaúČeldohodnutývzmluve.
Bez predc-h ádzqiceho písomného súhlasu prenajímatel'a nie je nájomca oprávnený Prenechať
prenajatý pozemok do podnájmu ďalšiemu podnájomcovi.

3.2 prenajímateť je oprávnený kontrolovať nájomcu pri spósobe uŽÍvania Pozemku,
žiaďen iný spósob ,riíu*iu prenajatého pozemku však nie je ani reálne možný, nakoťko

prenajímaný pozemok je už od začiatku nájmu umiestnený pod stojacou stavbou a iná

alternatíva lžív anía pozemku neprichádza racionálne do úvahy.

čt. ry
Predkupné právo

4.| Prenajímat eí sa zav'ánlje, že v prípade svojho zámeru predať nehnuteťnosť alebo ěasť

nehnuteťnoú uvedenej v bode 1.1 zmluvy, túto prednostneponúknenapredaj nájomcovi,
ponuka musí bý' vykonaná písomnou formou, a to doporučeným listom doruČeným

nájomcovi. Nesplnenie tejto povinnosti prenajímateťa bude mať za následok nePlatnosť

právneho úkonu, ktorým bude prevod vlastníctvarealizovaný. Nájomca je povinný na ponuku

prenajímatefa písomne odpovedať do 30 dní od doručenia ponuky. V prípade, Že nájomca

v určénej lehote nebude akceptovať ponuku na lzavretie kúpnej zmluvy, je prenajímatel'

oprávnenY pcrnuku na kúpnu zmluvu predložiť tretej osobe. V tomto PríPade zaniká
piedkupné právo nájomcu a prenajímateť je oprávnený podať návrh na jeho výmazzkaíastra
nehnuteťností. Prenajímatel' sa zéroveí zavázuje uzavrieť s nájomcom kúpnu zmluvu na

nehnuteťnosť do 15 dní od doručenia odpovede nájomcu, že ponuku prijíma.

4.2 Rovrraké predkupné právo, ale navyše s charakterom zmluvnej povirrrrosti

prenajímateť a uzaviieť príslušne očakávanú kúpnu zmluvu na predmetný pozemok na jeho

p.edaj nájomcovi, je dohodnuté v prípade riadneho ukončenia trvania tejto nájomnej zmluvY
_t"aá pó uplynutí dohodnutej dóby trvania nájmu. Žiadosťovykonaniepredaja(podaná
nájomcom) Ňsí byť vykonaná písomnou formou, a to doporučeným listom doruČeným

prónajímateťovi. Prenajímateť je povinný na žiadosť o predaj zo strany nájomcu PÍsomne
odpovedať dcl 30 dní od doručenia žiadosti.



4.3 Toto predkupné právo sa dojednáva ako vecné právo viažuce sa k vlastníctvu
nehnuteťnosti : stavba - sklad bez súpisného čísla azavázuje rovnako všetkých prípadných
právnych nástupcov prenajímateía. Zmhxné strany sa zároveň dohodli na tom, že cena za
predaj prenajatého pozemku v prospech nájomcu, bude určená ako úradná (vyhlášková) cena,

určená podťa všeobecne známych hodnót tohto typu pozemkov v príslušnom katastrálnom
území a na jej 1lresné určenie je potrebné zabezpečiť znalecký posudok na ocenenie hodnoty
pozemku. Náklady spojené s určením ceny pozemku budú znášať rovnakým dielom obidve
zmluvné strany.

4.4 Zmluvrr,é strany splnomocňujú nájomcu, aby podal v prospech nájomcu návrh na vklad
predkupného práva do katastra nehnuteťností. Naklady spojené s vkladom predkupného práva
do katastra nehnuteťností znáša nájomca.

4.5 ZmluvnLé strany navrhujú, aby bol Okresným úradom Vranov nad Topťou, odborom
katastrálnym, na príslušnom novozaloženom liste vlastníctva (C-KN č. 52120 - zastavané
plochy a nád1.oria o výmere 754m', parcelaC-KN č.52122-zasíavanéplochyanádvoria
o výmere 556 m2, parcela C-KN č. 52123 - zastavané plochy a nádvoria o výmere l000 m2
a parcela C-KN ě. 54 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 257 m2, spolu o celkovej
výmere 2 567 m2), v časti C vykonaný zápis vecného predkupného práva nasledovne:
Časť C : Na podiel pod B_ zapisuje sa vecné predkupné právo v prospech : Obec
BeŇovce, Benkovce 22,094 02, IČO: 00332267.

čl. v
záverečné ustanovenia

5.1 Táto zmluva sa v prípade pochybností spravuje ustanoveniami OZ, najmá ustanovením

§ 663 a nasl. OZ.

5.2 Meniť alebo dopiňať obsah tejto zrrrluvy bude možné len po vzájomnej dohode formou
písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán,

Nájomrrá zmluva móže zaniknúť:
a) uplynutím dohodnutej doby rrájmu,
b) písomnou výpoveďou nájomcu alebo prenajímatel'a

Výpovedná doba je 3 mesačná azaéinaplynúť prvým dňom mesiaca po doručení qýpovede.

5.5 Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých si každá zmluvná strana
ponechá po jeclnom rovnopise.

5.6 V prípade zvýšenia sadzby dane v zmysle YZN é.212016 o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady, časť II., § 5, vzťahujúca sa na predmetné parcely C-KN č. 52/20

ovýmere 754 m2, C-KN é.52122 oýmere 556 m2, C-KN 52123 o výmere 1000 m'a C-KN ě.54
o výmere 257 m2 zastavané plochy a nádvoria sa nájomca zavázuje, že vzniknu!ý rozdiel medzi
súčasnou qýškou dane znehnutelhosti z vyššie uvedených pozemkov a prípadnou zvýšenou výškou
dane z nehnutelhosti počas doby nájmu, doplatí na nájomnom.

5.7 Táto zmluva bola obidvoma stranami preéítaná,porozumenáana znak súhlasu s jej

obsahom slobodne, vážne,beznátlaku a nie v tiesni podpísaná.

5.3

5.4



V Benkovciach. dňa 01 .02.2018

Prenajímateť:

ffi§[t!ftfiT}itB
ů9tl tlZ Be,
iť0:44 {tl? t?§

THERM s. r. o.

§.í.0"'e r§8

obec Benkovce

ru


