
Prena.j ímatel' :

Nájonlca:

Nájomná Znluva

uzawetá podl'a § 663 a nasl. Občianského zákonaíka

Mesto Spišské Vlachy
SNP 34 Spišské Vlachy 053 61

v zast, p.Lubomír Fifik - primátor
Ičo| 00329657
DIČ:2o21331543

Mestské 1esy a majetky spol, s.r,o.

sNP 34 Spišské vlachy 053 61

v zast. p. vladimir Sajdák - konatel'
Ičo :36574621
DIČ 202l'169288
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Článok l

Predmet nájmu

Prenajímatel'sa zavžuje prenechať nájomcovi do uživania rekeačnťl chatu

List,vl. č, 1, parcela číslo 775416, súpisné čislo 5 80 v lokalite Zahura

Článok Il

účel ná;mrr

Prenajímatel' prenecháva rekťeačnú chatu nájomcovi za účelom poskytovania

ubytovacích služieb bez poskltovania pohostinských činnosti,

Nájorrrca sa zav?izuje, že prenajatú chatu bude využívať v súlade s dohodnutým.účelom,

Poiušenie tohoto rritanovenia sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a zakladá právo

prenajimatel'a okamžite odstúpiť od Znlluvy,

sa dohodli na tuatvorení zmluvy o nájme rekeačnej chaty za týchto podmienok

Članok IIl

Práva a povinnosti prenaj ímatefa

Prenajimatef sa Zavázuje odovzdat' rekreačnú chatu do užívania v stave spósobi]om na

dohodnuté uživanie,
Prenajímatel'je oprávnený vstúpiť do rekreačnej chaty za účelom vykonania kontroly,

ri ho nalomcá vyuZi"a dohodnutým spósobom, výlučne však za prítomnosti nájomcu
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Článok IV

Práva a poviDnosti nájomcu

Nájomca je povirLrrý počínať si počas celej doby nájmu tak, aby nedochádzalo ku

šk;dám n; predmete nájmu, V prípade zavineného porltšenia tejto povinnosti

zodpovedá nájomca za spósobené škody,

Nájomca sa zavlizuje vykonávat' všetky práce v rámci údržby a.opráv na vlastné

náklady, přeto nájomne Za užívanie rekreaónej chaty bude bezplatné,

Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu tťetej osobe,

Článok vL

závelečné ustanovenia

1 , Zmena tejto zmluvy je možná len formou pisomných dodatkov,

2. Táto zmluva nadobúáa platnosť a účinnost' dňom jej podpisu oboma §túnami,

3. Táto zmluva ie vyhotovená v dvoch lovnopisoch, jeden pre nájomcu ajeden pre

plenaj ímatel'a.

Článok V

Doba nájmu

1. Zmluvné strany sa dohodli, že nájom rekreačnej chaty sa uzatváŤa na dobu neuTčitú

2, Prenajimatel'je od zmluvy okamžite odstúpiť najmá ak|

- nájomca užíva rekreačnú chatu spdsobom, ktoqi nieje v súlade s dohodnutjm

účelom nájmu
- ne! ) konáva práce v rámc' údlžb} a oprav

Sp.Vlachy, 02,01 ,2010

prenaj ímatel'
Lubomír Fifik - primátor

nájomca
Vladimir

l\ie!r5;lé ie9y a fiajetky,
§|, !íb

05] 61 spi!lt VIachy

c0 ]65]4t2? -Jc / 2 ]l6l:8l

Sajdak - konatef
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