Príloha č. 4
NÁJOMNÁ

ZMLUVA

uzavretá podľa ust. §§ 663 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi :

Prenajímateľ

Nájomca :

:

Roľnícke družstvo TERCHOVÁ
so sídlom Nová Farma Krasňany, 013 03
zast. Justína Šimková – predsedníčka RD
Ing. Helena Slováčeková – členka predstavenstva
IČO: 00210994
DIČ: 2020443524

Obec Belá
IČO: 00 321 168
so sídlom Oslobodenia 183, 013 05 Belá
zast. starostom obce: Ing. Matúš Krajči

ktorí súhlasne prehlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že sú k právnym úkonom spôsobilí a oprávnení a
uzatvárajú túto nájomnú zmluvu za nasledujúcich podmienok :

I.
Prehlásenie o vlastníctve
1.1 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v kat. úz. Lysica, a to pozemkov
parc. č. 1937/19 C-KN – zast.pl. a nádvoria, o výmere 27248 m2, parc. č. 1937/15 C-KN – zast. pl. a
nádvoria o výmere 646 m2, parc. č. 1937/16 C-KN – zast. pl. a nádvoria, o výmere 596 m2 a parc. č.
1937/17 – zast.pl. a nádvoria o výmere 49 m2, vrátane stavby č. 533 postavenej na pozemku parc.č.
1937/17 C-KN.
1.2 Vyššie označené skutočnosti sú zapísané u Katastrálneho úradu v Žiline, Správa katastra Žilina pre kat.
úz. Lysica na LV č.717.
II.
Predmet nájmu
2.1 Predmetom nájmu podľa tejto zmluvy sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v kat. úz. Lysica, a to časť
pozemkov parc. č. 1937/19 a 1937/16 vrátane časti stavby súpisné číslo 343 vyznačenej v polohopise,
ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy, modrou farbou; o výmere 2300 m2.

III.
Účel nájmu
3.1 Prenajímateľ prenajíma nájomcovi predmet nájmu vymedzený v čl.II tejto zmluvy za účelom jeho
využívania ako technického dvora.
IV.
Doba nájmu a predkupné právo
4.1 Táto nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 15 rokov od jej uzavretia.
4.2 Doba nájmu uvedená v čl. IV., bod 4.1 tejto zmluvy sa predlžuje o dobu 15 rokov, ak nájomca toto
právo písomne uplatní najmenej tri mesiace pred uplynutím dohodnutej doby nájmu.
4.3 Prenajímateľ a nájomca sú oprávnení odstúpiť od zmluvy v prípadoch upravených v ust. § 679
Občianskeho zákonníka.

