Zmluva o prenájme verejného priestranstva
č. 1/2020
Zmluvné strany:

1. Prenajímateľ:
Názov:
So sídlom:
v zastúpení:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:

Obec Hajnáčka
Hajnáčka č. 484, 980 33 Hajnáčka
Ivan Poprocký – starostom obce
00318736
2021230145
SK2021230145

SK44 0200 0000 0000 2372 7392

2. Nájomca
Názov:
So sídlom:
v zastúpení:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:

ZONEX s. r. o.
Okružná 25, 934 01 Levice
Ing. Zoltán Névery – konateľ firmy

31436137
2020401636
SK2020401636
SK32 7500 0000 0040 0791 1139

Čl. 1
1. Prenajímateľ ako vlastník nehnuteľnosti parcely č. 1413/2, vo výmere 2 879 m2
v katastrálnom území obce Hajnáčka, zapísaný na LV č. 1 prenecháva nájomcovi do
nájmu verejné priestranstvo na parkovisku pred čističkou odpadových vôd o rozlohe
328 m2 za účelom parkovania vozidiel, podľa Všeobecného záväzného nariadenia č.
4/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady. Jedná sa o krátkodobý prenájom na dobu 30 dní .

Čl. 2
1. Nájomca sa zaväzuje:
- užívať verejné priestranstvo len na dohodnutý účel nájmu,
- udržiavať poriadok na predmete nájmu
- dodržiavať predpisy zabezpečujúce ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu
na nehnuteľnosti na ktoré sa vzťahuje zmluva,

-

po ukončení podnikateľskej činnosti odovzdať prenajaté verejné priestranstvo
prenajímateľovi v pôvodnom stave.

Čl. 3
1. Táto zmluva o prenájme verejného priestranstva sa uzatvára na dobu určitú, a to od
21.2.2020 do 21.3.2020.
2. Nájom za užívanie verejného priestranstva je 0,50 EUR/m2/1deň. Spolu nájomné
predstavuje 328 m2 x 0,50 EUR x 30 dní = 4 920,- EUR.
3. Nájomca uhradí nájomné prenajímateľovi na základe prenajímateľom vystavenej
faktúry, ktorá je splatná 14 dní od jej vystavenia. Nájomca uhradí nájomné prevodom
na účet prenajímateľa.

Čl. 4
1. Zmluvu o prenájme verejného priestranstva je možné meniť a dopĺňať len na základe
písomných, vzájomne odsúhlasených dodatkov k zmluve.
2. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží
jedno vyhotovenie zmluvy.
3. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, tejto porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom
ju vlastnoručne podpísali.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
5. Zmluva je zmluvou povinne zverejňovanou v zmysle § 5a a nasl. zákona č. 211/2000
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
( zákon o slobode informácií ) v znení neskorších predpisov.
6. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

V Hajnáčke dňa 21.2.2020

Prenajímateľ:

Nájomca:

.................................................

............................................

Ivan Poprocký – starosta obce

Ing. Zoltán Névery - konateľ

