
N á j o m n á z m l u v a 

uzavretá medzi 
prenajímateľom: č. 1, František Hložný, i bytom Krasňany 298, pošta 013 03 

Varín 
v 

č. 2, Zuzana Milkovicová, ,bytom 010 01 Žilina ul. J.Fándlyho 
č. 2168/8 

a 

v 
nájomcom : Obec Krasňany, zastúpená starostom Ing. Miroslavom Bielkom, ICO: 00321401 

podľa ust. § 663 a nasl. Obč.Z. V platnom znení. 

ČLI. 
PREDMET ZMLUVY 

1. Prenajímatelia sú podielovými spoluvlastníkmi v l/2 nehnuteľnosti, parcely CKN č. 845/382 
vedenej ako orná pôda o výmere 258 m2 v k.ú. Krasňany. Vlastníctvo majú v podiele % každý 
zapísané na LV č. 983 k.ú. Krasňany, vedeného Správou katastra v Žiline. 

2. Prenajímatelia prenechávajú uvedenú parcelu CKN č. 845/382 celú do dočasného užívania 
/ nájmu/ na účel uvedený v čl. II tejto nájomnej zmluvy a nájomca sa zaväzuje platiť 
prenajímateľom nájomné dohodnuté v čl. V tejto zmluvy, 

čl. II. 
ÚČEL NÁJMU 

1, Nájomca predmet nájmu uvedený v čl.I prenajíma za účelom protipovodňovej ochrany obce a to 
úpravou vodného toku Jedľovina v celkovej dĺžke 315 m stavbou „Úprava potoka Jedľovina-
výstavba ochrannej hrádze" realizovanej v obci Krasňany. 

2, Uvedená stavba sa uskutoční za podpory nenávratného finančného príspevku z Operačného 
programu Životné prostredie v rámci prioritnej osi č. 2 Ochrana pred povodňami, operačného 
cieľa 2.1 Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami. 

čl. III. 
DOBA TRVANIA NÁJMU 

1, Nájomná zmluva sa dojednáva na dobu určitú 10 rokov odo dňa podpísania tejto zmluvy 
nájomcom. 

2, Doba nájmu sa môže dohodu zmluvných strán predĺžiť. 
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čl. IV. 
SKONČENIE NÁJMU 

1, Nájomná zmluva končí uplynutím doby na ktorú bola uzavretá 

2, Táto zmluva je po dobu nájmu nevypovedateľná ani jednou zmluvnou stranou. Po tomto 
termíne je možné zmluvu vypovedať : 
- ak bude na toto územie vydané právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu v súvislosti s 

jeho ďalším využitím, 
- ak nájomca napriek písomnému upozorneniu užíva predmet nájmu na iný účel ako bol v tejto 

zmluve dohodnutý. 
3, Nájomnú zmluvu možno písomnou dohodou zmluvných strán zmeniť. 

čl. V. 
CENA A ÚHRADA NÁJOMNÉHO 

1, Nájomné sa stanovuje dohodou vo výške 1 € ročne. Túto sumu uhradí nájomca vždy do konca 
apríla bežného roku a to každému prenajímateľovi sumu 50 centov spôsobom aký si sám zvolí. 

2, Pokiaľ dôjde k zmene podmienok alebo legislatívy, prenajímatelia sú oprávnení prehodnotiť 
výšku nájomného primerane s ohľadom napr. pri zvýšenej inflácii alebo spoločenského významu 
prenájmom dotknutého pozemku. V prípade, že nájomca nebude akceptovať zvýšenie nájom-
ného, prenajímateľ má právo jednostranne ukončiť tento nájomný vzťah. 

čl. VI. 
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

1, Prenajímatelia prenechávajú nájomcovi predmet nájmu v stave spôsobilom na určené užívanie a 
nájomca ho takto aj preberá. 

2, Nájomca je oprávnený užívať predmet nájmu spôsobom určeným v zmluve a to primerane 
povahe a určeniu veci, pričom je povinný počínať si tak, aby v zmysle §46 O,Z. neprichádzalo ku 
škodám na zdraví, majetku, prírode a životnom prostredí. 

3, Nájomca je povinný oboznámiť prenajímateľov s podmienkami vyplývajúcimi zo zmluvy o 
poskytnutí nenávratného finančného príspevku na vybudovanie protipovodňovej ochrany 
realizovanej na predmete nájmu. 

ch VIL 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1, Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými účastníkmi 

2, Účinnosť tejto zmluvy je podmienená schválením žiadosti o nenávratný finančný príspevok. 
Zmluva nadobudne účinnosť dňom podpísania zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku. /NFP-/. 

3, V prípade nepodpísania Zmluvy o poskytnutí NFP medzi nájomcom a poskytovateľom NFP 
počas doby nájmu, táto zmluva stráca platnosť. 



4, Táto zmluva je vyhotovená v 6 - tich exemplároch. Prenajímatelia obdržia po jednom exemplári a 
nájomca obdrží 4 exempláre. 

5, V súvislosti s prípadnou novou právnou úpravou týkajúcou sa predmetu nájmu bude táto zmluva 
doplnená dodatkom ku zmluve. 

6, Ostatné vzťahy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obč.Z. 

7, Zmluvné strany súhlasne konštatujú, že si túto zmluvu prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom 
ju spolu za účasti všetkých účastníkov naraz podpisujú. 

V Krasňanoch dňa S0-1 MtV 

Prenajímatelia: Nájomca: 

Ing. Miroslav Bielka 

Zu Milkovičová 
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