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ZMLUVNÉ STRANY

1. Nájomca:

MESTO PREŠOV, Hlavná 73,08001 Prešov
zast. Ing. Andreou Turčanovou, primátorkou mesta
IČO: 327 646
DIČ:202l225679
Bankové spojenie:
IBAN: SKOS 1111 0000006619911008
Číslo účtu:
SWIFT: UNCRSKBX
(ďalej aj ako "nájomca")
a

2. Prenajímateľ:

l. 1. Mária Hatalová mrl T-T" hm,,,

2. Irena Košalková rod. Šebejová
r

3. Mgr. Elena Fleischhandlová rod. Kul'ková
V

4. Erik Centko rod. Centko

(ďalej len "prenajímatelia")
uzatvorená v súlade s § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
predpisov,
(ďalej len "Zmluva")
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PREAMBULA
Prešovský samosprávny kraj (ďalej len "PSK") je investorom stavby "Ill/3440 (Ill/068 002)Prešov
most cez Sekčov (ul. Solivarská) (ďalej len "stavba"), stavebníkom je Správa a údržba ciest PSK
(ďalej len "SÚC PSK").
Na stavbu bolo Mestom Prešov, ako príslušným stavebným úradom, vydané Rozhodnutie
o umiestnení stavby Č. SÚ/10366/2017- Mk zo dňa 16.01.2018, právoplatno st' nadobudlo dňa 23. 2.
2018. PSK spoločne s Mestom Prešov majú záujem o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pre
plánovanú stavbu. Sledovaním tohto cieľa bola dňa 27. 8.2018 medzi PSK, SÚC PSK a Mestom
Prešov uzavretá "Dohoda o spoločnom postupe" 27.8.2018 (ďalej len "Dohoda"), ktorá určuje
základné princípy spoločného postupu investičnej prípravy pre zabezpečenie majetkovoprávneho
vysporiadania pozemkov pod plánovanou stavbou.

I

l

i

I

I

I

l.

PREDMET A ÚČEL ZMLUVY
1. Prenajímatelia sú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti - pozemku v lc. ú. Prešov, obec
Prešov, okres Prešov vedeného na LV Č. 11268:
- parc ela registra KNC 14821/36 o výmere 2583 m2, orná pôda.
ťarchy: bez tiarch
2. Prenajímatelia prenechávajú do užívania nájomcovi pozemok bližšie špecifikovaný v bode l
Zmluvy nasledovne:
- parcela registra C KN 14821/36 o výmere 2583 m2, orná pôda, v lc ú. Prešov, obec Prešov, okres
Prešov, vedeného na LV Č. 11268
ťarchy: bez tiarch
(ďalej len "Predmet nájmu").
3.

Nájomca je oprávnený Predmet nájmu užívat' za účelom prípravy, realizácie a užívania stavby.
Nájomca je oprávnený prenechat' Predmet nájmu do podnájmu investorovi, v mene ktorého bude
konať stavebník, a to za účelom realizácie vyššie uvedenej stavby.

II.
TRVANIE ZMLUVY A DOBA NÁJMU
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, t. j. od učinnosti Zmluvy.
Zmluva zaniká:
a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán s uvedením dňa, ku ktorému sa nájom
končí. Pokiaľ nie je v dohode uvedený deň, skončí sa nájomný vzťah dňom
nadobudnutia účinnosti dohody,
b) výpoveďou,
c) zánikom Zmluvy bez ďalšieho úkonu, a to dňom kedy nastanú účinky odpredaja Predmetu
nájmu v súlade s § 28 ods. 3 zákona Č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise
vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších
predpisov.
d) okamžitým odstúpením od zmluvy zo strany nájomcu v prípade, ak:
ak účel zmluvy uvedený v jej Preambule sa nebude realizovat'
==========~aalld>redmet:nájmtryrestane-byt:-sp-ôsob1-lý:na:ťrčd;i(tOTému-S'l-ťtži-'V-=zmys-le-czmltwy'=======;;o;:
3. Zmluva je nevypovedateľnou po dobu 5 ( päť)rokov od ukončenia realizácie aktivít projektu, pričom
doba 5(piatich)rokov začne plynút' odo dňa preukázateľného finančného ukončenia projektu.
1.
2.
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nr,
CENA NÁJMU
1.

Výška nájmu je určená dohodou zmluvných strán na sumu 4,60 EUR/mz/ročne, čo činí pri výmere
Predmetu
nájmu 2583 m2 ročný nájom spolu 11 881 € (slovom: jedenásťtisíc
osemstoosemdesiatjeden eur), (ďalej len "nájomné").

2.

Nájomné uvedené v bode 1., čl. III bude nájomca uhrádzať v zmysle Zmluvy vždy do 15.1.
bežného roka bezhotovostným prevodom na bankový účet prenajímateľov vo výške prislúchajúceho
podielu.

IV.

PO~OSTIZMLUVNÝCHSTRÁN
l. Prenajímateľ sa zaväzuje zabezpečiť Nájomcovi plný a nerušený výkon práv spojených s Predmetom
nájmu. Prenajímatelia sa zaväzujú odstrániť nedostatky brániace riadnemu užívaniu Predmetu nájmu.
2 . Prenajímatelia sa zaväzujú protokolárne odovzdať Predmet nájmu Nájomcovi najneskôr v deň začatia
nájmu, pričom termín odovzdania oznámia Nájomcovi písomne aspoň 3 pracovné dni vopred.
Nájomca vyhlasuje, že je so stavom Predmetu nájmu oboznámený a že ho za podmienok dohodnutých
v tejto Zmluve do nájmu prijíma a v odovzdávacom protokole potvrdí, že Predmet nájmu je v stave
spôsobilom na dohodnuté užívanie a v takom stave ho do nájmu preberá.

.,,~
._

3. Prenajímatelia sa výslovne zaväzujú po dobu platnosti a účinnosti Zmluvy nenakladať bez
predchádzajúceho písomného súhlasu Nájomcu s Predmetom nájmu akýmkoľvek spôsobom a zdržať
sa akéhokoľvek konania, ktorým by vylúčil, obmedzil alebo akýmkoľvek iným spôsobom sťažil, alebo
zmaril výstavbu stavby a jeho následnú prevádzku. Predovšetkým nie sú Prenajímatelia oprávnení
Predmet nájmu, alebo jeho časť scudziť, predať, darovať, zaťažiť, zriadiť na ňom záložné právo, vecné
bremeno, predkupné právo, služobnosť, obmedzenie prevodu nehnuteľnosti, alebo iné právo alebo
nárok tretej osoby, prenajať Predmet nájmu tretím osobám alebo akýmkoľvek iným spôsobom zaťažiť
Predmet nájmu, priamo, alebo nepriamo, právne alebo fakticky, a to bez predchádzajúceho písomného
súhlasu Nájomcu s výnimkou, ak úkony podľa tohto bodu vykonajú Prenajímatelia v prospech
nájomcu. Rovnako nie sú Prenajímatelia oprávnení uskutočniť na Predmete nájmu alebo jeho časti
stavebné úpravy alebo akékoľvek iné zmeny bez predchádzajúceho písomného súhlasu Nájomcu.
4.

Prenajímatelia sa zaväzujú zabezpečiť počas trvania doby nájmu neobmedzený prístup na Predmet
nájmu pre Nájomcu, Investora stavby a stavebníka.

5.

Nájomca bude uhrádzať nájomné v zmysle článku III. bod l a 2. Nájomca sa zaväzuje Predmet nájmu
využívať na zmluvne dohodnutý účel uvedený v Preambule Zmluvy.

6.

Nájomca je povinný, počas doby trvania nájmu, riadne sa starať a udržiavať Predmet nájmu,
zabezpečovať potrebné úpravy a údržbu na vlastné náklady a primerane predmet nájmu chrániť pred
vniknutím cudzích (nepovolaných) osôb na pozemok, s prihliadnutím na všeobecné záväzné predpisy.
(zabezpečí stráženie predmetu nájmu primeraným spôsobom).

7. Nájomca je oprávnený Predmet nájmu vybaviť svojimi tabuľami, logom, značkou, známkou,
======;;;;r;;'>e!uamou -mymI zariadeniami, príeem z'fría1:l-e-rrta-znstävajú::VO~"8.-stni'ctve--Nájomcu~erraj-ímatehoaa~-===-=
týmto udeľujú Nájomcovi všetky potrebné súhlasy, ktoré sú potrebné pre umiestnenie uvedených
zariadení na Predmete nájmu.
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Prenajímatelia týmto udeľujú súhlas so zriadením stavby uvedenej v Preambule Zmluvy a zároveň
dávajú nájomcovi súhlas, že Nájomca je oprávnený dať Predmet nájmu alebo jeho časť do podnájmu
resp. výpožičky tretím osobám.

9.

Nájomca v spolupráci s investorom a stavebníkom zriadi na Predmete nájmu stavbu, v zmysle § 43
zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších zmien a doplnení. Táto zmluva je pre nájomcu dokladom preukazujúcim tzv. iné právo
podľa § 58 ods. 2 a § 139 ods.1, písm. a) zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom.
poriadku (stavebný zákon) v platnom znení pre účely vydania stavebného povolenia, ktoré nájomcu
oprávňuje zriadiť na Predmete nájmu požadovanú stavbu. Prenajímatelia týmto udeľujú súhlas s
realizáciou stavby.

10. Nájomca má v prípade predaja Predmetu nájmu predkupné právo.

IV.
DORUČOVANIE
l.

Doručovanie písomností medzi zmluvnými stranami týkajúcich sa zmluvného vzťahu na základe
tejto zmluvy je možné realizovať poštou s doručenkou alebo osobným doručením druhej zmluvnej
strane.

2.

Pre potreby doručovania sa použijú adresy zmluvných strán uvedené v identifikácii zmluvných strán
v záhlaví tejto zmluvy, s výnimkou prípadov, keď jedna zo zmluvných strán písomne oznámila
druhej zmluvnej strane novú adresu trvalého bydliska, miesta, podnikania, sídla, či inú adresu určenú
na doručovanie písomností, v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca táto nová adresa
riadne oznámená odosielajúcej zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti.

3.

Pri zaslaní písomnosti poštou na adresu určenú v zmysle bodu 2 tohto článku sa písomnosť považuje
za riadne doručenú dňom jej riadneho prevzatia adresátom, dľíom odmietnutia prevzatia písomnosti
adresátom, sa písomnosť považuje za doručenú po uplynutí troch dňoch od vrátenia nedoručenej
zásielky v prípade, ak zásielku nebolo možné doručiť. Nájomca berie na vedomie, že odbemá lehota
na prevzatie písomnosti je 7 pracovných dní.

,

V.
ZÁVEREČNÉ

USTANOVENIA

l.

Zmluvné strany môžu meniť obsah tejto zmluvy, prípadne prijímať dodatky k tejto zmluve len
písomne po vzájomnej dohode.

2.

Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzatvorená po
vzájomnom prerokovaní podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni za
nápadne nevýhodných podmienok.

3.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda v zmysle §
47a zákona Č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, t. j. dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia na webovom sídle nájomcu.
.

4~

Práva a povinnosti vyp1ývaJuce i tejto zmluvy prechádzajÚ na-právnych'11':rstupcov

5.

Ostatné náležitosti
zákonníka.
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6.

Zmluva je vyhotovená v 6 vyhotoveniach,
vyhotovenia obdrží nájomca .

. . 6 -07V'Prešove
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l-iária Hatalová
...............

Mesto Prešov

prenajímatelia

17 -06- 2OZO

( . ~ ~,,;~;t
;

obdržia

V Prešove

~

Nájomca:

z ktorých 4 vyhotovenia

:

Irena Košalková

•
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__. - --

Mgr. Elena Fleischhanc11ov~

_ •••••••••••••••••••••••

Erik Centko
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