NÁJOMNÁ ZMLUVA
uzatvorená v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka
a zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov

Čl. I.
Zmluvné strany
Prenajímateľ:

Slovenská republika – Obvodný úrad Piešťany
Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany,
v zastúpení: Ing.František Hoos, prednosta
IČO: 45013683
DIČ: 2022449506
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000295525/8180 – nájomné
a

Nájomca:

Agentúra DUNA s.r.o
Pod Párovcami 165, 921 01 Piešťany,
v zastúpení: Dušan Drobný, konateľ
IČO: 36253324
DIČ: 2020172308
Bankové spojenie:
číslo účtu:
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sro, vložka číslo: 13979/T
Čl. II.
Predmet a účel nájmu

1. Predmetom nájmu je nehnuteľný majetok – pozemky – nachádzajúce sa
v katastrálnom území Piešťany, ktoré sú v celosti vo vlastníctve Slovenskej republiky –
v správe Obvodného úradu Piešťany, zapísané v katastri nehnuteľností na Správe katastra
Piešťany na liste vlastníctva č. 9723 ako:
- pozemok parcela č. 10169/1 – ostatné plochy o výmere 31636 m 2 ,
- pozemok parcela č. 10169/2 – ostatné plochy o výmere 25399 m 2 ,
- pozemok parcela č. 10239 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 155 m 2 ,
- pozemok parcela č. 10240 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 60 m 2 ,
- pozemok parcela č. 10241 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 62 m 2 ,
- pozemok parcela č. 10242 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 167 m 2 .
2. Prenajímateľ dáva nájomcovi do krátkodobého nájmu predmet nájmu uvedený
v ods.1 tohto článku za účelom usporiadania spoločensko-kultúrneho podujatia, hudobného
festivalu Lodenica 2012.
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Čl. III.
Doba nájmu
1. Nájom sa dojednáva na dobu určitú v termíne od 30. 08. 2012 – štvrtok od 08.00
hod. do 2. 09. 2012 – nedeľa do 08.00 hod.
2. Nájom sa skončí uplynutím doby nájmu, na ktorú bol zmluvnými stranami
dojednaný.

Čl. IV.
Výška a splatnosť nájomného
1. Výška nájomného za predmet nájmu, ktorý je uvedený v čl. II, ods. 1 tejto zmluvy
a za dobu nájmu, ktorá je uvedená v čl. III, ods. 1 tejto zmluvy bola stanovená dohodou
zmluvných strán v čiastke 1 000,- Eur ( slovom jedentisíc Eur).
2. Nájomné platí nájomca bez povinnosti fakturácie zo strany prenajímateľa, pričom
ako daňový doklad bude slúžiť táto zmluva.
3. Nájomné je splatné do 15.08.2012.
4. V prípade, že bude nájomca v omeškaní s platením úhrad podľa tejto dohody,
prenajímateľ je povinný účtovať úroky z omeškania. Výška úrokov z omeškania podľa
Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré
ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení nariadenia č. 586/2008 Z. z. je o 8
percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná
k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu.

Čl. V.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Nájomca prehlasuje, že je oboznámený so súčasným stavom predmetu nájmu a že
v takomto stave predmet nájmu od prenajímateľa preberá.
2. Nájomca je povinný predmet nájmu udržiavať a zachovať jeho pôvodný stav na
svoje náklady.
3. Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu do nájmu, podnájmu alebo
výpožičky iným osobám. Ak nájomca prenechá majetok štátu do nájmu, podnájmu alebo
výpožičky, je takáto zmluva neplatná.
4. Nájomca môže požadovať úhradu nákladov spojených so zmenou na veci len
v prípade, ak prenajímateľ dal predchádzajúci súhlas so zmenou a súčasne sa zaviazal uhradiť
tieto náklady.
5. Nájomca nie je oprávnený zriadiť stavbu na pozemkoch, ktoré sú predmetom
nájmu. Nájomca môže pozemky užívať len v rozsahu určenom touto zmluvou. Nájomca
nemôže zriadiť záložné právo na pozemky vo vlastníctve štátu. Zmluvné strany sa dohodli, že
nájomca je oprávnený počas priebehu festivalu Lodenica 2012 na predmete nájmu postaviť
pódia, stánky, altánky a iné konštrukcie v rozmeroch a počte podľa svojej potreby.
6. Nájomca zodpovedá za poškodenie predmetu nájmu konaním účastníkov podujatia
Lodenica 2012 alebo samotným nájomcom.
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7. Nájomca zodpovedá za prípadnú škodu spôsobenú účastníkovi podujatia,
návštevníkovi podujatia Lodenica 2012, pracovníkom nájomcu najmä pádom stromov (alebo
ich častí) rastúcich na prenajatých pozemkoch.

Čl. VI.
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a dodatky k tejto zmluve musia byť uzatvorené len v písomnej forme.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred podpisom prečítali, jej obsahu
porozumeli, zmluva je výrazom ich slobodnej vôle a na znak súhlasu s jej obsahom túto
zmluvu vlastnoručne podpísali.
3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach. Dve vyhotovenia sú pre
prenajímateľa, dve pre nájomcu.
V Piešťanoch, dňa 27 . 03. 2012

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

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

Prenajímateľ:
Slovenská republika –
Obvodný úrad Piešťany
v zastúpení: Ing. František Hoos, prednosta

Nájomca:
Agentúra DUNA s.r.o
v zastúpení: Dušan Drobný, konateľ
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