
ZMLUVA O PODNÁJME POZEMKU
Č.48/2010

uzavretá medzi:

NÁJOMCA:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Zastúpený:

Číslo účtu:

Variabilný symbol:

Mesto Trenčín

Mierové nám.č.2, 911 64 Trenčín

OO 312037

20210799954

Ing. Branislav Celler, primátor mesta

0600536001/5600

VS 8450023609

PODNÁJOMNÍK:

Obchodné meno: SOS FKTTS Trenčín

občianske združenie

Opatovská 99/244, 911 01 Trenčín

Mládežnícka 1, 911 01 Trenčín

34057684

Sídlo:

Adresa na doručovanie:

IČO:

DIČ:

Zastúpený: Mária Supeková, nar. 7.12.1943, bytom Nové

Prúdy 4, Trenčín, predseda združenia

Článok I

Predmet zmluvy

1.1 Na základe Zmluvy o nájme pozemku uzavretej medzi nájomcom a občianskym združením

Telovýchovná jednota Bratislava zo dňa 3.9.2010, nájomca je oprávnený predmet nájmu dať

do podnájmu podnájomníkovi.

1.2 Na základe tejto zmluvy nájomca prenecháva do užívania pozemok parcelné číslo 1127/4

ostatná plocha o výmere 10638 m2 a parc.č. 1127/70 zastavaná plocha o výmere 72 m2,

k. Ú. Trenčianske Biskupice vrátane stavieb na pozemku postavených a podnájomník sa



zaväzuje zabezpečiť úhradu nákladov spojených s užívaním predmetu podnájmu v súlade

s účelom uvedeným v čl. II tejto zmluvy.

Článok II

Účel nájmu

Podnájomník bude pozemok užívať ako futbalovú plochu - športovisko za účelom realizácie

futbalových hier, tréningov a športových súťaží.

Článok III

Doba podnájmu

Zmluvné strany sa dohodli, že podnájom pozemku sa uzatvára na dobu určitú, t.j. do 30. júna 2012,

s účinnosťou od 03.09.2009

Článok IV

Nájomné a náklady spojené s užívaním predmetu nájmu

4.1 Nájomné za celú dobu trvania nájmu je 1,-€ (slovom: jedno EURO). Podnájomca sa zaväzuje

uhradiť nájomné vo výške 1,-€ na účet nájomcu č. 0600536001/5600, VS: VS 8450023609

a to do 10 dní odo dňa podpisu tejto zmluvy oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

4.2 Podnájomca sa zaväzuje uhrádzať náklady spojené s užívaním predmetu nájmu spočívajúce

v úhrade príslušných energií. Rozpis a úhradu energií si podnájomca zabezpečí sám.

Článok V

Práva a povinnosti zmluvných strán

5.1 Nájomca sa zaväzuje:

a) odovzdať predmet podnájmu v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie,

b) zabezpečovať riadny a nerušený výkon práv podnájomníka po celú dobu trvania

podnájomného vzťahu tak, aby sa dosiahol účel zmluvy.

5.2 Podnájomník je povinný:

a) zabezpečiť úhradu nákladov spojených s užívaním predmetu podnájmu za účelom

dohodnutým touto zmluvou,

b) umožniť vstup osoby poverenej nájomcom alebo vlastníkom predmetu podnájmu za

účelom kontroly, či podnájomník užíva predmet podnájmu dohodnutým spôsobom;

E



nájomca je povinný v lehote aspoň 7 dní pred uskutočnením kontroly oznámiť

podnájomníkovi výkon kontroly; kontrolu je možné uskutočniť len za prítomnosti osoby

poverenej podnájomníkom,

c) zabezpečiť riadnu starostlivosť a údržbu predmetu podnájmu, najmä zabezpečiť kosenie,

polievanie ihriska, údržbu a opravu futbalovej plochy a stavieb postavených na predmete

podnájmu a udržiavať poriadok v celom areáli športového ihriska.

Článok VI

Skončenie podnájmu a spôsob vyporiadania vzájomných práva povinností

6.1 Podnájom sa môže skončiť len nasledovnými spôsobmi:

a) uplynutím doby, na ktorý sa dojednal,

b) odstúpením od zmluvy,

c) písomnou dohodou zmluvných strán,

d) zánikom zmluvných strán bez právnych nástupcov alebo

e) dňom skončenia nájomného vzťahu uzavretého medzi nájomcom a vlastníkom predmetu

podnájmu.

6.2 Právo odstúpiť od tejto zmluvy podľa ods. 6.1 písm. b) tohto článku majú obe zmluvné strany.

a) Nájomca je oprávnený odstúpiť od zmluvy len z nasledovných dôvodov:

ak podnájomník napriek písomnej výstrahe nájomcu alebo vlastníka predmetu

podnájmu užíva predmet podnájmu alebo trpí jeho užívanie takým spôsobom, že

nájomcovi alebo vlastníkovi predmetu podnájmu vzniká škoda alebo že mu hrozí

značná škoda alebo

ak podnájomník napriek písomnej upomienke nezabezpečil úhradu nákladov

spojených s užívaním predmetu podnájrnu.

b) Podnájomník je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak predmet podnájmu bol odovzdaný

v stave nespôsobilom na dohodnuté užívanie alebo sa stane takým neskôr bez toho, aby

podnájomník porušil svoju povinnosť alebo sa odníme taká časť predmetu podnájmu,

že by sa tým zmaril účel zmluvy.

c) Odstúpenie od zmluvy sa doručuje písomne a nadobúda účinky dňom jeho doručenia

druhej zmluvnej strane.

6.3 Písomnou dohodou podl'a ods. 6.1 písm. c) tohto článku podnájom skončí ku dňu určenému

v dohode.



6.4 Ak dôjde k predčasnému ukončeniu nájmu dohodnutého touto zmluvou, podnájomník je

povinný v lehote do 10 dní odo dňa skončenia nájmu predmet podnájmu vypratať a odovzdať

nájomcovi.

6.5 Podnájomník nemá právny nárok na predlženie doby podnájmu.

Článok VII

Záverečné ustanovenia

7.1 Písomnosti doručované podl'a tejto zmluvy sa doručujú osobne proti podpisu osoby

oprávnenej preberať poštu za zmluvnú stranu alebo poštou na adresu uvedenú v tejto zmluve,

ak odosielate!' písomne neoznámil zmenu adresy adresátovi vopred, potom sa písomnosti

doručujú na takto oznámenú adresu. Písomnosti sa doručujú doporučene a do vlastných rúk.

Za doručen ú sa písomnosť považuje aj vtedy, ak adresát túto odmietol prevziať alebo ju

v odbernej lehote neprevzal; za deň doručenia sa vtedy považuje deň odmietnutia alebo deň,

kedy došlo ku vráteniu písomnosti odosielateľovi.

7.2 Zmluvné strany sú povinné navzájom sa bezodkladne písomne informovať o zmenách svojich

údajov uvedených v tejto zmluve.

7.3 Ak táto zmluva nestanovuje inak, doplňať a meniť túto zmluvu môžu zmluvné strany len

formou písomných dodatkov odsúhlasených oboma zmluvnými stranami.

7.4 Ak táto zmluva neustanovuje inak, právny vzťah ňou založený sa riadi príslušnými

ustanoveniami Občianskeho zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.

7.5 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom tri vyhotovenia sú určené pre

nájomcu a jedno pre podnájomníka.

7.6 Ak ktorékol'vek z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným alebo neúčinným, prípadne

neúplným, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných zmluvných dojednaní. Zmluvné

strany sa zaväzujú v príslušnej forme nahradiť neúčinné ustanovenia zmluvy alebo tieto

doplniť úpravou, ktorou bude najlepšie dosiahnutý účel podnájmu.
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