
Zm|uva o nájme
1 .P renaj ímatel': In g.Rudolf Kvaš ňovský ľod.Kvaš ňovs ký naĺ

, byom Staškov č.

2.Náj o mca : o bec Staškov, zastupentł starostom Ing. Ladisl avom Š imčiskom,
tČo:oo: 14293

Uzatvárajú trĺto nájomnrĺ zmluvu:

Prenajímateľ je spoluvlastníkom nehnuteľností v k.ú. Staškov' pozemku parce1e
E-KN 5Ż2 ostatné plochy o výmere 3778m2 a E-KN 526lI ostatné plochy
o výmere 1768m2 zapísaných na LV 7798pod B 6 v podiele IlI17, pod B Ż7
v podiele ll117, pod B 30 v podiele 1/l 17, pođB 17 v podiele IlI17.

il.
Prenajímatel'dáva nájomcovi do nájmu v k.ú. Staškov pozemok, paľcele E_KN
522 ostatné plochy o výmere 3778m2 a E_KN 526lI ostatné plochy o výmeľe
1768m2,ktoľé sú totožné s parcelou C-KN 125611.

III.

Nájomca bude tieto pozemky využívať ako ostatné plochy- verejné priestranstvo
tak' ako ich užíval ďoteraz.

IV.

Zaprenájom parciel E-KN 522 ostatné plochy o ýmere 3778m2 a E-KN 526ll
ostatné plochy o výmere l768m2,bo1a schválenáIJznesením obecného
zastupitel'stva obce Staškov číslo uznesenia 4l20Il z25.3.201 1 náhrada vo
výške:0,30 Eur za lmzlrok.

Celková Suma zaprenájom parcielje vypočítaná podľa výmery pripadajúcej na
sp_oluvlastnícky podiel uvedený na LV 7798.Yýmera na podiel činí 47,40
m2,celková suma na podiel je t4,2TEurolľok.

I.



v
Počas trvania nájomného vďahu všetky náklady spojené s bežným užívanim
pozemkov bude hradiť nájomca.

VI

Nájomca sa stal vlastníkom podielu pod B 17 v podiele 1/1 I7 dřn29.l0.2020
z titulu nadobudnutia Kúpn a zm|uvav 4257 12020 zo dř.- 29 .10. Ż020-503120.
Nájomcovi bude doplatená vyška nájmu z podielu pod B 17 v podiele 1/l 17 za
obdobie od 01 .Il.2020 do 31 .IŻ.2020 vo ýške 237 e. V d'alších rokoch bude
vypltĺcaný nájom z podielu pod B 17 v podiele 1/l17 podl'a podpísanej nájomnej
zmluvy.

Nájomná zmluva sauzatvárana dobu neurčitú.

VII.

Túto zmluvu moŽno zmeniť len po vzźljomnej dohode zmluvných strán
písomným dodatkom.

Podl'a zákona č. l22l20l3 Z .z. o slobodnom prístupe k informtrciám a o Zmene
a doplnení niektoých zákonov V znení neskorších predpisov podlieha tźúo
zmIuv a povinnému zverej neniu.
Zmluv a bo l a účastníkmi preč ítaná a na znak súhl asu vl astnoručne podp ísaná.

Zmluva bola vyhotovená v đvoch vyhotoveniach s platnosťou originźiu. Z nich
jedno vyhotovenie obdrží pľenajímateľ ajedno kažďý nájomca.

V Staškove dňa: 19.05. 2021

Prenajímatelia: ,Y"uĄ

Ing. Ladislav ŠimčiskoIng.Rudolf Kvašňovský
starosta obce


