
Zmluva o nájme nehnutel'nosti
uzatvorenĺi v zmysle ustanovení $663 a nasl' občianskeho zókonníka

v znení neskoršĺch predpisov
č,.E-2412022 - AH

Čl.l
Zmluvné strany

Prenajímatel':
Názov: LEs - INVEST, s.r.o
Sídlo: 023 57 Podvysoká, Podvysoká č. 385

ĺČo: 36 403 482
ZasÍtryený: JozefGreŽďo, konatel'
opľávnený k podpisu zmluvy: JozeťGreŽdb, konatel'
Číslo oP: EH 838 785
oprávnený rokovať vo veciach zmluvy:

Jozef Grežd'o, konatel'
Telefonichý kontakÍ: 0905 402 390
Adľesadoručovania : 02357 Podvysoká, Podvysoká č' 385
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK47 1i00 0000 0026 2950 0490
Zapisaný v obchodnom registri okresného súdu Žilina , oddiel: Sľo, vloŽka číslo: 1337ó/L
(,, d'alej len prenaj ímateľ " )

Nájomca:
Obec: MESTO TURZOVKA
Sídlo: 023 54 Turzovka, Stred č. 178, Slovenskárepublika
lČo: 0031433l DIČ:2020553315
Zastúpený: JUDľ. Ľubomírom Golisom, primátoľom mesta
opľávnený k podpisu zmluvy: JUDr. Ľubomírom Golisom, primátorom mesta
oprávnerrý ľokovať vo veciach predmetu zmluvy:

Mgr. Anna Hľtúsová, referent správy majetku mesta
Telefonic\ý kontakt: 04ll420932l, e-mail: ĺRrra.hľtusova{a}tuľzovka.$k
Adresa doručovania: Mesto Turzovka, Stred l78, 023 54 Tuľzovka
Bankové spojenie: PRIMABANKA sLovENSKo, a.s.
Číslo účtu: 020461700215600
IBAN: sK50 5ó00 0000 0002 04617002
Nĺĺjomca nĺe je platcom DPH.
(d'alej len ako,,nájomcao')

čl. n
Predmet a účel nájmu

1. Prenajímatel' pľehlasuje, že je jediným a výlučným vlastníkom nehnutel'nosti uvedených v ods.
2 tohto článku a zaväzuje sa touto zmluvou prenajať do nájmu pozemky nachádzajúce sa na ulici
NádľaŽnej v meste Turzovka, za účelom zriadenia trhového miesta na predaj výľobkov
a poskytovaných služieb počas kultúrneho podujatia: ,,Beskydské slávnosti ,, ktoré sa budú
konat' v dňoch : 13. - 14. augusta2022.
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2' Trhové míesta budú zriadené na vyhľadenej časti pozemkov v KU Turzovka, zapisané na |iste
vlastníctva č. 9023, vedený okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom pre okres Čadca,
obec Turzovka, a to na parcelách:

- c-KN č.3716/3 _ zastavané plochy a nádvoria o výmere 54 m2;
- c-KN č.3723lI - zastavané plochy a nádvoria o qŕmeľe 1674 m2,
- C-KN č,' 372317 _Zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2;
- C-KN č.372318 -Zastavané plochy a nádvoria o ýmeľe 196 m2;
- C-KN č.3723/9 _ zastavané plochy a nádvoria o výmeľe 19 m2;
- C-KN č.3723/|3 _ zastavané plochy a nádvoľia o rýmere Il7 m2;
- C-KN č.3869114 _ zastavané plochy a nádvoľia o rnýmere 775 rrLz,
- E-KN č'.3295ll2 - druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o'ĺ,ýmere 50 m2_ C_KN č.3723136 _ zastavané plochy a nádvoria o ýmere 17 m2_ C-KN č' 3723134 - zastavané plochy a nádvoria o ýmere |46 m2,
- C-KN č.3723133 _ zastavané plochy a nádvoria o výmere 148 m2,
- C-KN č.37z3l32 _ zastavané plochy a nádvoľía o r..1lmere 150 m2,_ C_KN č.37z3l3l _ zastavaté plochy a nádvoria o výmere |52 ffl2,_ C_KN é.372316 _ zastavané plochy a nádvoľia o rýmere l53 m2,

3. Celková ýmeľa pozemkov vo vlastníctve prenajímatel'a nachádzajúcich sa na. Nádražnej ulici
v Tuľzovke je vo výmeľe : 3ó56 m2. Z toho výmeľa pozemkov, na ktoľých budú zľiadené
trhové miesta činí najmenej: 500 m2. )

čl. ul
Doba nájmu a ukončenie nájmu

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, počas doby trvania kultúrneho podujatia ,,Beskydské
slávnosti,, :

- 13. augusta 2A22 od 6.00 hod do 24.00 hod
- 14. augusta 2022 ad 1.00 hod do 22.00 hod

2. Zmluw môŽe vypovedať každá zo zmluvných strán, toto musí však oznámiť dľuhej
zmluvnej strane najmenej 7 dní vopred .

3. V prípade rnipovede má nárok nájomca na vrátenie zaplateného nájomného.

Cl. ľ
Pľáva a povinnosti zmtuvných stľán

l ' Nájomca sa zaväzuje udržiavať nehnutelhosti uvedené v čl' II.l
schopnom stave po celú dobu trvania zmluvy'

tejto zmluvy v uŽívania

2. Prenajímatel'sa zaviizuje vyčleniť a poskytnúť dostatočné priestory v stanovenej výmeľe na
pozemkoch uvedených v či. II', v mieste konania kultúrneho podujatia ,,Beskydské slávnosti
", za účelom umiestnenia predajných stánkov. Pľesne umiestnenie predajných stánkov
bude určenó zodpovedným pľacovníkom mesta Tuľzovka, p. Janka Vľaňáková,
+42u41/4209359.

3. Nájomca je povinný užívať priestory rrýlučne pre činnosť vymedzenú touto zmluvou.

4. Nájomca sazaväzuje uvol'nit' priestľanstvá a odovzdať do 10.00 hod nasledujúceho dňa po
ukončení podujatia, vyčistené a v pôvodnom stave'



Čl. v
Cena nájmu a platobné podmienky

l. Nájomca je povinný zaplrattť zaužívaníe prenajatých časti nehnutelhosti nájomné. Nájomné
je stanovené po vzájomnej dohode vo výške 3.600,_ EUR, slovom: Tľitisícšesťsto eur'
Mesto Tuľzovka nie je platcom DPH.

2. Nájomca je povinný nájomné zapllatiť jednorazovo v celej sume za kultúrne podujatie, na
základe ťaktúry vystavenej prenajímatelbm, ktorá bude vystavená najneskôr do 5 dní odo
dňa účirľrosti tejto zmluvy, so splatnosťou 30 dní odo dňa jej doručenia na účet
pľenajímatelh uvedený v časti zmluvné strany tejto zmluvy.

čl vl
Záverečné ustanovenia

l. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účínnosť
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Tuľzovka'

2. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podl'a $ 5a zákona č. 2lll2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektor,ých zákonov v znení neskorších
predpisov.

3. Zmeniť alebo doplníť túto zmluvu možno len písomne na základe súhlasných prejavov
účastníkov zmluvy.

4. V prípade vďahov neupravených touto zmluvou sa účastníci zmluvy riadia ustanoveníami
občianskeho zákorrníka.

5. Zmluvné strany vytúasujú" že sú vedomé všďhých ľuásledkov vypýajúcich z tejto anluvy, že ich
znluvná volhosť nie je ničím obmďzená" ažeimnie su aĺáme okolnosti, ktore by im bnínili platne
uzaviď tuto znluvu. V prípade' Že taká okolnoď existuje, zodpovedajú m zikJade tohto vyhlasenia
za škďq ktora variknedruľrej zrrrluvnej sfarre.

6. Zmluvné stĺany vyhlasujú že sú spôsobilé na pravne úkony, Že ich zrnluvná vol'nosť nie je obmďzená
aŽetÁto zrnluva obsalruje ich slobodrrú" vážnq určitú a zrozumitel'nú vôlb ktoru prejavilí bez tiesne a
nevýhďĺrých pďmienolq čo potwdzujú svojimi podpismi rn tejto zmluve.

7. Účastníci prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, sjej obsahom bez výhrad
súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne v 2 vyhotoveniach podpísali. KaŽdý účastník zmluvy
obdrŽí jedno vyhotovenie tejto zmluvy.

v .7!k!!.r.... aĺ^ ...f.:.{: !,-ílZ' - 
Á:,#/:iŇrry s ľ, s.ľ. o.

,.Q,ĺr.*".:ý{ @-noowso K..ĺ 3 s5
Prenajímatel': 

"""'TČÓ':'364:'ď3'4šž"

Jozef GreŽdb, konatel' 
DIč: SK2020136151

LEs INVEST, s.r.o Podvysoká

MESTO TU

CIŽJ M
'25

Nájomca:
Golis

Výpis z oR
List vlasĺníctva č' 9023, snimok mapy

Príloh]l:

JUDr.
mesta Turzovka

jsk76174
Textový rámček

jsk76174
Textový rámček




