
ZIĺĺLUVA
o ľÁ.lľĺn PoZIlMKU

lłząĺvorená v znrylsle u.stanovení $ 663 a nasl. občianskeho zákonníkcl
v znenĺ neskoľších predpisov

ct. I

Zmluvnó strany

Ę Bqajínratel':
Názov: MESTO TURZOVKA
Sídlo: Mestský ĺlľad' Stred 178,023 54 Turzovka
Zastűpený: JUDr. Ľubomírom Golisom, primátorom mesta
lČo : 0031433l DIČ: Ż020553315
Bankové spojenie : Pľima banka Slovensko' a.s., pob' Čadca
Číslo Ĺlčtu : 020461-100Ż15600
IBAN: SK50 5600 0000 0002 0461'1002
Mesto nic je platcom DPII. ĺŕ?", Ín'/ł łtĺłlłłł,ł'
Poveľenýzaodovzdal"lieaprevzatiepozemktl:Iłłg.aľŕ
(d'ulej len ,,pl'enajínlutel"') t,n^' ľ),r,ł---7 /"'/

I{áJ9a9ą
obchodné mello:
Síĺllo:
Zastűpený:
ICO:
c-mail:
'fel. l<ontakt:

MoNSTER TIłUCK sllow
Hlivická 423, l81 00 PRAH A 8, CZ
Tomášom Zelenayon
866 169 78
monsteľtru gksIlorv@seznanr.cz

00420 715 264 436, rnobil: 004Ż1 944 027 363

čl. z
Pľcdmet zmluvy

l. Pľenajímatel' je jediným a výlučným majite|bm nelrnutel'nosti - pozemku s parcelným číslom
c-I(Nč,.233311 -tľvalétrávnatéporasty ocelkovejvýlneľe3084nŻ, vk'ú' Turzovka' nr.č.Stľecl'
veclenej na liste vlastníctva mesta č. 1 341 - pľíloha ě. l .

2. Pľenajímatel' pľenecháva rrájomcovi do nájrnu len časť pozemku - paľc. C-KN č). 233311 _- dľuh
pozemku: trvalé tľávnaté plochy o výnreľe l500 nr2, vymedzenélro podl'a pľílohy č.2, na ktoľom sa
rlachádz'a sa nachádza sĺrvislý asfaltový povrclr' za účelom uspoľiadania športovo _ kaskadérskej
akcie,,MONSI"ER TRUCK SHOW" a tento ho do nájmu prijílna.

ct.3
Podmienky prenáimu

l. Nájomca podpísaním tejto zmluvy prelrlasuje, že pľedmet nájmu je užívaniaschopný na dohodnuý
Ĺlčel adliom podpísania tejto zmluvy ho pľebeľá nájnru. Prenajímatel'zároveň súhlasí, aby nájomca
odovzdaný pľedmet nájmu zaćal užívat'.

2. Nájomca sa zaväzuje pľenajatý pozenrok využívať výlučne v súlade s vymedzeným účelom, bez
nrožlrosti tento vymelriť, zalnenit' a|ebo zmeniť dľuh kultúľy, bez predchádzajúcelro písomnélr,_l
sĹlhlasu prenaj ímatel'a.

3. Nájomcasazaväzujeumožniťpľenajímatel'ovivstupnaprenajatýpozemokzaúčelomkontľolyjeho
už'ívania.

4. Pokial' sa pľenajírnatel' s nájomoonr ncdohod|i inak, nájomca je povinný k dátumu ukončelria
pIatnosti a ílčinnosti tejto znlluvy, preclnret nájmu uvol'niť a odovzdat' prenajímatel'ovi v stave
v akom ho pľevzal s pľilrliaclntltím na obvyklé opotľebenie, avšak vyčistený od odpadov a iného
znečistenia.
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5' Nájonlca nesmie pľeneclrať pozenrok do prenájnru tretej osobe bez sĹrlrlasu pľenajímatel'a'
ć. Nájonlca sazavazuje dodrŽiavat' na pľenajatonr pozemku čistotu a poľiadok, poŽiaľne a bezpečnostIlé

pľedpisy, v pľípade škody zapľíčinenej nájonrcon, tĹlto hľadí v plnej výške.
7. Pľenajímatel' nezodpovedá zabezpeč,nosť všetkýclr divákov a osôb tam sa pohybujúcich .

8. Nájomca sa zaväzuje, Že po ukončení nájnru pozemok odovzdá prenajínratel'ovi v dohodnutonr
teľmílre, vyčistený a uvedie ho do pôvodIlého stavu.

9. Nájomca nemá voči prenajímatel'ovi náľok na nálrľadu škody, vzniknutej na jeho nrajetku požiaľom'
kľádeŽou, živelnou udalost'otl ako inenesie zodpovedlrosť za spôsobenrll ujmu na zdraví ani inĹl škodu
osobánr, ktoľé sa budĹl pohybovať po prenajínranej ploclre.

10. Nájomca sazaväzuje uvol1riť a odovzdať pozenrok ĺlňa 29.08.2018 do 21:00 hod .

1 1. Pľeriajímatel' ľeklamll py veľejného
osvetlenia, ktoré sa naclládzaj Ĺl v k. ú. Turzovka v dlioch: od 23.08. 2018 do 28. 08' 201 8

l2. Nájomca sa zaväzuje, že ľeklanrné pĹltače bLldťt unriestliovaIré tak, aby vylrovovali poŽiadavkáln
bezpečlrosti a plynulosti cestnej preInávky. NeslnĹl bránit'ľozhl'ade na pľeclrodoch pre clrodcov a v
nriestaclr vjazdov avýjazdov na pozelnné komunikácie. NesmĹl byť umiestliovanie vo verejných
pľiestoľoclr ( napr. ako sú pešie ťahy, paľky, nrenšie paľkovo llpľavené plochy, aleje, nánrestia), na

I-nostoch, zábradliacl"l, dopravných značkách a pod.
l3. Nájomc a sa zaväzuje, Že reklamné pťltače riadIre odstľáni zo stĺpov veľejného svetlenia po ukončení

akcie' 
Čl. ł

Výška a splatnost'nájomného, prcvádzkoqých a rcžijných nákladov

l. Nájomné za pľellájollr pľedmetu nájmtl, tj. za pľenájom pozemku a uIniestllellie reklamnýcll
pútačov, je stanovené dohodou celkom vo výške:

l50,00 EUR / slovonr: Jednostopät'desiat euľ /.

2. Nájomné za pľenájom pľedmetu nájmu pozostáva: z nájonrllélio za prenájonr pozenrku V Sulne:
l20,00 EUI{ a z nájomnélro za unriestnenie ľeklamných pĹltačov V sllme : 30,- EtJl(.

3. Nájomné sa nájomca zaväztl-ie zaplatiť vhotovosti do pokladlle Mestskélro ťrľaclu Tuľzovka,
najneskôľ v deli lĺonalria akcię.

4. Znluvné stľany sa dohodli na znrluvnej pokute, ktoľá sa stáva súčasťou llájonrnélro lrad znrluvnŕl
cenu vo výške 0,05 0/o Irájonrnélrc zakażdý deli omeškania so zaplatenínr dohodnLltej ceny.

ct.5
Doba nájmu

1 . Znlluva sa uzatvára na dobu určitĹl, ktoľá platí :

- pľepľenájonrpozemkuuvedenélrovč,l.2tejtozmluvy, atol]adeli: 28.a29.augusta201ĺl
- pľe ulniestlrenie ľeklarnnýclr pútačov : od23.08.2018 do 28.08.20l8

2. Pľenajímatel' je opľávnený zmlttvu vypovedať okamžitę v prípade, ak by nájonrca
uŹíval pľednret zmluvy v ľozpoľe s podmienkanri dolrocĺnuýnri v tejto zrrluve.

3. Nájomný vz.ťah ztejto zmluvy zanikáokamžite:

a) NedodrŽaním zmluvných podmięnok uvedených v čl. 3 tejto zlnluvy,
b) Ak nájomca alebo osoby, ktoré s níln uŽívajú priestoľ, napľiek upozoľnelritt lrľubo porušujĹr

pokoj alebo poľiaclok'
c) Ak nájomca užíva pľiestory V ľozpore so zlnlttvott'
d) Ak nájomca prenechá pľiestoľ prenajaty pozelnok, alebo jeho časť inej osobe bez sĺlhlasu
pľenaj ínratel'a.
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Prenajímatel':
JUDľ. Ľubomíľ Golis
Pľinrátoľ mesta Tuľzovka

Nájonlca:
'ľomáš Zelenay
Monsteľ Tľuck slrow

V

ct.6
Zá'ľerečné ustanovcnia

l. Krátkoclobý pľenájom nelrnute|1rosti sa uskutočňuje podl'a $9a, ods. 9, písm. b) Zák. č,.

138/199l Zb' o najetku obcí v znení rreskoľšíclr pľedpisov a v zmysle čl. VII/ ods. 1/ písln' b/
platných Ztsad lrospodáľenia s majetkom mesta Turzovka.

2. V zmyslc $ 13 zákona č. 18/2018 Z, z. o ochľane osobných úĺlajov a o zmene a ĺloplnení
nicktoľých zákonov v zncní neskoľších pľedpisov, náiomca podpisom tejto zmluvy
vyjadľujc svoj srĺh|as so spl'acovaním osobných rĺdajov, uvedených v časti ,,Zmluvné
stľany" tejto zmluvY, Pľe potľcby ľealizácĺe účclu tcjto zmluvy. Súhlas náiomcu so
spľacúvaním jcho osobných úclaiov pľenajímatel'om platí počas celcj doby trvania
vzt'alru upraveného touto zmluvou.

3. Táto zmluva rradobúda p|atnosť dňom podpisu oboclr zmluvných stľán a účinnosť
nadobĹlda dřronr nasledrrjúcim po dnijej zveľejnenia na webovom sídle mesta
Tuľzovka.

4. Táto zlnluva sa vyhotovuje v dvoclr (2) rovnopisoclr, kaŽdý ľovnopis má platnost'oľiginálu.
KaŽdá znrluvná stľalla dostalre po jednonr (1) ľovllopise .

5. Táto znrluva je povinlle zverejňovaná podl'a $ 5a zákona č,.211lŻ000 Z.z. o slobodllolll
pľístLlpe k irrfornráciám a o Zmelle a doplnení niektorých zákonov v znení neskoľšícll
predpisov.

6. Zĺneniť alebo dophliť tĹrto zmluvtt možno len písomne na základe súlrlasných prejavov
účastníkov zmluvy.

1. V pľípade vzťalrov neupľavenýclr touto zmluvou sa účastníci zmluvy ľiadia ustanoveniami
občianskeho zákonníka.

8' Zmluvné strany vyhlasujĺl, že sú si vedomé všetkých následkov vyplýajúcich z tejto zmluvy, źe ich
zmluvná vol'nosť nie je ničím obnredzená, a Ee im nie sú znáľne okolnosti, ktol€ by im bmnili
platne uz_avľieť túto zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje, zodpovedajú na základe tohto
vyhlásenia za škodu, ktoľá vzniklle druhej znrluvnej stralre'

9. Znluvné stralry vylrlasqjrll, Že sú spôsobilé na právne úkony, Že ich znluvná vol'llosť nie je obmeclzená

atetáto zlrrluva obsahuje ich slobodnú,váŽlu, uľčitrl a zľozumitel1iú vôl'u, ktorú prejavili bez tięsnę
a nevýhodnýcl-r podmienok, čo potvrdzujĹl svojimi podpismi na tejto zmluve.

l0' Neoddelite|1rou sťlčasťou tejto zmluvy sú samostatné pľílohy:
- Snímok mapy vytvorený cez katastľálny por1ál

- List vlastníctva č,. 134I vývorený cez katastľálny poftál
- Výpis zo Živnostellského ľegistľa vytvorený poftál živnostenského registľa

V Tuľzovke , aĺu '..!'/.."'{:...ł|./.ł'
l''1ĹSTc 1iJRZOVI(A

023 54
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Únaĺt geodézie, tnrtografie a katastra Slovenslĺe| republiĘ

InfoľmatÍvna k pia z mapy
Ęrtvorené cez lĺatastĺálny poĺtál
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej ľepubliky

vÝpls z KATAsTRA NEHNUTEĽNosTí
okres: čadca
ObeC: TURZOVKA
Katastrálne Územie: Tuzovka

Vytvorené cez katastrálny pońál

Dátum vyhotovenia 14.08.2018
Cas vyhotovenia: 13:48:27

PARGELA registra "G" evidovaná na katastľálnej mape

Parcelné čĺslo Výmera v m2 Druh pozemku Spósob využ' p. tJmiest. pozemku Právny vzt'ah List mapy Druh ch.n.

2333/ 'ĺ 3084 Trvalé trávne 7 '| 544
porasty

Legenda:

Spósob využ ĺvania pozemku:
7 - Pozemok tłjky a pasienku trvalo porastený trávami atebo pozemok dočasne nevyužĺvaný pre trvalý trávny porast

Umiestnenie pozemku:
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom územĺ obce

LlsT VLASTNíGTVA ć,. 1341

Por. čĺslo Priezvisko, meno (názov) p ryiegtg trv.ą!éĘo po!1Ą1l (gjQ!!v!ąslrtla

1 Mesto Tuzovka, Jašíkova 'l78, Turzovka, PSc 023 54' sR 1/1
tco

lnformatívny výpis 1t1 Údaje platné k: í3.08.20'ĺ8 18:00



> whledání subĺektu > Seznam subiektů " Údaje subjektu

z veŕeiné části živnostenského ľejstříku

ptatnost k 14'08.2018 I3:I8:27

Subiekt

Jméno a příjmení:

Tomáš Zelenay
Datum narození

o4.06.1973
občanství

česká republika
Adresa sídla

Hlivická 423/Io, 181 oo, Pľaha 8 - Bohnice
Identifikační číslo osoby

86616978

Živnostenská oprávnění

Živnostenské oprávnění č. 1:

Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přítohách 1 až 3 živnostenského
zákona

obory činnosti

Výľoba potravinářských a škrobáľenských výrobků
Velkoobchod a maloobchod
Pľovozování kulturních, kulturně-vzdětávacích a zábavních zaŕízení,
ooiá{á_ní kultuľních pľodukcí, zábav, výstav, vetetrhů, přehlídek, p.oo";ní"ľ'
a obdobných akcí

Druh živnosti:

ohlašovací vo!ná
Vznik oprávnění:

24.O3.200'4
Doba platnosti oprávnění:

na dobu neurčitou

Uřad příslušný podle $71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha B

I

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen prostřednictvím Internetu dne 14.OB.2018.


