Zm|uva o nájme parkovacieho miesta

Prenajímateť
Sídlo :
Štatutárny orgán
:

tČo

DIČ

:

:
:

Bankové spojenie:
čísloúčtu
:

obec Letničie
908 44 Letrričie 35
Marián Dvorský - starosta obce
00309699
202106576I
prima banka
269567500215600

Autodoprava Ondrušek Igor
908 45 Gbely, Halaštava 1427
Igor Ondrušek
908 44 Letničie 197
33040788
La20292922

VUB

a.s.

179204618210200
0905 856949

čt. t
Prenajímateť je vlastníkom pozemku naparc. č.27414 v k.ú. Letničie,
zapisanej na Katastrálnom úrade, Správe katastra Skalica naLY 327.
2. Na parcele č.27414 bude parkovať vozidlo DAF )(F 105 s ŠPZ
1.

SI759 BB.

3. Nájomca bude užívaťpriestor len na účelurčený touto zmluvou.

čt. z
1. Zmluvné strany sa dohodlinanájme vo výške 30,00 Eur za jeden
kalendárny rok do pokladne Obecného úradu Letničie v termíne
do 15. februara v kalendárnom roku.

Cl.

3

1. Nájomný vďah sauzatvára na dobu určitu v twaní 5 rokov,
so začiatkom 01 .02.2014.

CI. 4

Priestor, ktoý je predmetom tejto zmluvy odovzdáva prenajímateť
nájomcovi v stave spósobilom na dohodnutéužívanie.
2. Prenajímateť včas oznámi nájomcovi skutočnosti, ktoré móžu
ovplyvniť plynulosť náj omnéh o vď ahu.
a
J. Nájomca sazavánlje ďoďržať účel,na ktoý bol prenajať} priestor.
4. Nájomca je povinný prenajaý priestor udňiavať v čistote.
1.

Cl.5
1. Platnosť a účinnosťtejto zmlur.y sa končínasledovne:
ď uplynutím doby, na ktoru bola dojednaná
b/ písomnou dohodou zmluvných strán, nájomný vďah skončídňom
uvedeným v dohode
c/ výpoved'ou

Cl. 6
Táto zmluva sa vyhotovuj e v 2 rovnopisoch,
2. Zmluva nadobúda účinnosťdňom podpisu oboma zmluvnými
stranami.
J- Akékoťvekzmeny alebo dopln§ tejto zmluvy je možnévykonať
len so súhlasom oboch strán formou písomnéhododatku.
4. Zmluvné strany podpisujú tuto zmluiru ako prejav slobodnej vóle,
poznajúcjej obsah a dósledky z nej vyplývajúce.
1.

V
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