NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 292022
uzatvorená podľa ust. § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov
Článok I.
Zmluvné strany
PRENAJÍMATEĽ :
Obec Vechec
Sídlo:

Hlavná 133/32, 941 02 Vechec

IČO:

00332925

Štatutárny orgán:

Ladislav Tóth, starosta obce

email:
Bankové spojenie:

starosta@obecvechec.sk
VUB a.s., IBAN: SK97 0200 0000 0000 2382 3632

(ďalej len „prenajímateľ“)
NÁJOMCA:
Obchodné meno:

Adventuredsports s.r.o.

Sídlo:

Hlavná 461, 094 12 Vechec

IČO:

50 105 060

Zápis v registri:

Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 32259/P

Za spoločnosť koná:

Martin Adam, konateľ spoločnosti

email:

martin.adam@spartan-ceu.com
(ďalej len „nájomca“)
Článok II.
Právny vzťah k prenajímanej nehnuteľnosti

-

Prenajímateľ je výlučným vlastníkom inžinierskych stavieb:
Športový areál pri futbalovom ihrisku obce Vechec
Športový areál pri Základnej škole Vechec, (ďalej len „predmet nájmu“).
Článok III.
Predmet nájmu

Prenajímateľ touto zmluvou prenecháva nájomcovi do odplatného užívania predmet nájmu – inžinierske
stavby špecifikované v článku II. tejto nájomnej zmluvy za podmienok dohodnutých v tejto nájomnej zmluve
a nájomca sa zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi nájomné vo výške uvedenej v článku V. tejto nájomnej zmluvy.
Článok IV.
Účel nájmu
Prenajímateľ prenecháva nájomcovi predmet nájmu do užívania za účelom organizovania pretekov –
Spartan Ultra, Trail, Sprint, Kids.
Článok V.
Doba nájmu
Táto nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú, šesť (6) dní a to od 24.08.2022 do 29.08.2022.
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Článok VI.
Nájomné a platobné podmienky
1/ Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca zaplatí za užívanie predmetu nájmu obvyklé nájomné vo výške
170,00 EUR za každý deň nájmu, čo spolu činí: 1020,00 EUR (slovom: tisícdvadsať eur).
2/ Nájomca sa zaväzuje zaplatiť nájomné vo výške uvedenej v bode 1/ tohto článku na základe faktúry
vystavenej prenajímateľom v deň podpísania tejto zmluvy o nájme na bankový účet prenajímateľa uvedený v Článku
I. tejto nájomnej zmluvy.
Článok VII.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1/ Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať nájomcovi do užívania predmet nájmu v stave spôsobilom
na dohodnuté užívanie.
2/ Nájomca sa zaväzuje, že po skončení nájmu, odovzdá predmet nájmu uprataný, bez akéhokoľvek odpadu
a v stave, v akom ho prevzal od prenajímateľa.
3/ Nájomca sa zaväzuje, že v prípade vzniku škody na predmete nájmu, nahradí prenajímateľovi škodu
v celom rozsahu a to 3 dní odo dňa prevzatia výzvy na náhradu škody.
Článok VIII.
Skončenie nájmu
Nájom sa skončí uplynutím doby, na ktorú sa dojednal alebo dohodou zmluvných strán.
Článok IX.
Záverečné ustanovenia
1/ Táto nájomná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia ( § 47a ods. 1 Obč. zák.).
2/ Právne
vzťahy,
ktoré
nie
sú upravené v tejto nájomnej zmluve sa riadia príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
3/ Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto nájomnej zmluvy je možné vykonať iba vo forme písomných,
vzájomne odsúhlasených dodatkov k tejto zmluve.
4/ Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) originálnych rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana
obdrží po jednom vyhotovení.
5/ Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto nájomnú zmluvu prečítali, tejto porozumeli, že zmluva
je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, bez omylu, pričom prejavy vôle zmluvných strán sú zrozumiteľné a určité,
na znak čoho zmluvu vlastnoručne podpisujú.
PRENAJÍMATEĽ :

NÁJOMCA:

Vo Vechci, dňa 19.08.2022

Vo Vechci, dňa 19.08.2022

......................................................................
Ladislav Tóth
starosta obce Vechec

..............................................................
Martin Adam
konateľ spoločnosti
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