NAJOMNA ZMLUVA
o nájme lesných pozemkov na hospodárenie v lesoch, zatvorcni po dla zlkona č. 501/03 Z.z,
o ná.jme poi'nohospodárskych pozemkov, polhohospodárskeho podniku a lesných pozemkov
a o zmene niektor,í,ch zákonov

Prenajímaiel : Mesto Spišské Vlachy, so sidlom ul. SNP 34,053 61 Spišské Vlachy,
IČo: 00329657 , v zastúpeni lng. Ladislala Šterbinskeho, primátora mesta
Nájomca:

í
I
I

,

I

Mestské lesy a majetky, spol. s r.o., so sídlom ul. sNP 34, 053 61
spišskévlachy, ICo : 36574627,ý zastúpeníIng. Ladislava Šterbinského,
konaíel'a spoločnosti,

uzatvorili v any§le ust. § 1 a nasl. ust. Citovaného ákona / ďalej len ,,zikon"/ a ust, §§ 663 až
684 Občianskeho zikonníka v platnom znení, tuto zmluvrr o nájme lesných pozemkov:

I
I

,

Čl,inok I.

I

Predmet a účelnájmu

,

l

I

1.

I

t
2-

Prenajimatel' na zráklade tejto nájomnej zínluly prenecháva do rr.ájmu nájomcovi lesné
pozemky vo svojom qýlučnom vlastníctve, ktoré sú zapisané na liste vlastnictva čislo
l, katastrálneho územia SpišskéVlachy, druh pozemku - lesné pozemky, a to podl'a
stavu v katastíi nehnutel'ností, zapisaného u KatastŘílneho úťaduv Košiciach, správa
katastra Spišská Nová Ves, o celkovej výmere 2023 la 4742 m2, pá\,ny stav
v katastri nehnutel'ností.

Účelom nájmu lesných pozemkov na hospodrá,renie v lesochje uživanie predmetných
lesných pozemkov v súúadeso zapisanlým predmetom činnosti níjomcq Ltorý je
zapisaný v obchodnom registri Okesného súdu Košice I. oddiel: SŤo, vložka číslo
14404/V. Ide najmá o tento Pledmet činnosti: spracovaaie drerrrrej hmoty, výIoba
polotovarov z drevnej hmoty a le§níctvo \Ťátarrie nespracovaných lesných v]hobkov,

Ak v priebehu nájomného vďahu

u prenajímatef vmikne vo vlastníckych vďahoch
k prenajatým lesným pozernkom alebo v jeho identifikačných údajoch z,mena"
prenajimateť sa zav?izuje bezodkladne ti€to skutočnosti písomne oalámiť nájomcoli.

1.

V pripade, že p.enajímatel počas doby íújmuzíska v tomto katastnílnom územi
vlastnictvo k ďalšim lesným pozeínkom, na Lloré nie je pdstup, zavžuje sa ich
prenajat' nájomcovi v závislosti od dohody minimáne buď do konca doby nájmu

alebo do doby v;,konarria
n§tátnÝch Drenaiaaych lesnýuh pozemLov
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pnpadoch riešenédodatkami k tejto
vyššie uvecené zmeny budú v týchto
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8.

AkrtáiomcaváujmeučelnejŠiehoaefeldívnejšiehovyu]žívaniaprenajatýchlesných
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Doba nájmu
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čas, na dobu 6 rokov
Náiomná zmlu!a sa uzatvfua na určitý
01.01.2006 do ]t,]].20l 1,
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Výška nájmrr ajeho plamosť,
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1,

Zmluvné stŤany sa dohodli na nájomnom Za prenajaté lesné pozemky, ktoré sú uvedené
v čláól(u I. tejto zmlu\y, v swne 100.000,- Sk /slovom: stotisícsv ročne,

],

Dohodnúéročnénájomné lesných pozernkov prenajatých na hospodiirenie v iesochje
nrájomca povinný zaplatit' v dvoch platbách nájornného a to k, že suínu 50,000,- Sk
zaplatí prenajímatel'ovi k 30.06. prislušného kalendámeho roka a sumu 50,000,- Sk
zaplati nrájomca prenajímatel'ovi k 31.12.prislušného kalendámeho roka,
nijomca v pňpade mimoriadnych okolností, klore De§pósobil a nemoho1 ich ani
od\Ťátit' alebo prekonať, nemohol prenajaté lesné pozemky používat'na dohodnutý
účelv prislušnom kalendrirnom roku, nájomné za takto postibnuté lesné pozeiiůy platiť
nebude, Ak z qýchto ddvodov úžitkyz prenajatých lesných pozemkov klesli pod
polovicu bežnéhol"ýnosu, má nájomca právo na primeranú zfavu z rr,ájomného. To isté
platí, ak činnosťou prenajímatel'a, či iného v súlade s osobitn:ými predpismi o ochrane
pódneho fondu a ochlane prirody a krjirry bolo užívanieprenajatých lesných
pozerrůov sťažené,či obmedzené alebo bola zničená intenzitajeho užívarria.

Al<

Člrinot<

v.

spoločnéa áverečné ustanovenia.
1.

2.

Vďahy neupravené touto Tniuvou

sa dadia zákonom č, 504/2003 Z.z. v platnom
znení a prislušnými ustanoveniarni Občianskeho zíkonníka v platnom znení. ako aj
ostatnými všeobecne áviiznými právnyrni predpismi,

V zmysle platných daňových z.íkonov nájomca
voči správcovi dane z nehnutel'nosti.

má daňovú a oznamovaciu

poviínosť

3,

Táto zínluva móže byť zmenená len formou písomných dodatkov k nej po vzájomnej
dohode oboch znlurŤých strán.

,l.

Znluva je rl,holovená
jednom rlhororení,

),

Zmlu\ a nadobúda platnosť a účinnost'dňom podpísania oprávnených ástupcov oboch
zr urných stnin.

r, 2

exempl&och, z ktoďch každ,íŤnluvrrá stana obdrži po

utŤréstrany si tulo zínluw prečítali,jej obsahu poronrneii a na znak súhlasq že
sajedná o práwy úkon ruobený slobodne a viážne, určite a zrozuínitel'ne, túto

Zrr

znlur.rr vlastnoručne podpísali.
Spišské vla.hy, 01,01.2006
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