
Nájomná zmluva 

 

Zmluvné strany: 

1. Prenajímateľ: 

Obec Jakubany,  

v zastúpení Ing. Ján Krajňák, starosta obce, 

065 12 Jakubany č. 555 

IČO – 00329924,  DIČ - 2020698559 

bankové spojenie: VÚB, a. s., Stará Ľubovňa,                                             

IBAN SK25 0200 0000 0000 1352 7602 

(ďalej len „prenajímateľ“) 

2. Nájomca: 

SL–ElektroMobile s.r.o. 

v zastúpení Ivan Strenk, konateľ spoločnosti,                                                

Mýtna 1269/66,  064 01 Stará Ľubovňa 

IČO – 50774832,  DIČ - 2120463147 

(ďalej len „nájomca“) 

uzavreli túto nájomnú zmluvu: 

I. Predmet nájmu 

1.  Predmetom nájomného vzťahu je priestor v areáli Ihriska v obci Jakubany, pozemok  

parcela CKN č. 2265/1 o výmere 9579 m2, zapísaná na LV č. 3339. 

 

2.  Prenajatý pozemok bude využitý na umiestnenie stánku na predajné a reklamné účely. 

 

II. Doba nájmu 

Prenajímateľ prenajíma predmet nájmu na dobu určitú – na deň 25. 06. 2017, v čase 

konania kultúrnej akcie Na šv. Jána v obci Jakubany. 

 

III. Cena nájmu 

Cena nájmu za prenajatý pozemok je stanovená na čiastku 300 €. 



IV. Podmienky nájmu 

1.  Nájomca uhradí nájomné na základe faktúry vystavenej prenajímateľom pred akciou 250,- 

€ a po akcii 50,- €. 

2.  Čistotu, poriadok a údržbu na prenajatom pozemku zabezpečí nájomca počas celej doby 

nájmu. 

3.  Nájomca bol oboznámený so stavom predmetu nájmu a preberá ho v stave v akom sa 

nachádza pri podpise tejto zmluvy. 

 

V. Záverečné ustanovenia 

1.   Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, riadia sa vzájomné vzťahy účastníkov Občianskym 

zákonníkom. 

2.   Túto zmluvu možno meniť alebo doplniť iba písomnými dodatkami podpísanými oboma 

zmluvnými stranami. 

3.  Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva obsahuje ich slobodne, určite a vážne prejavenú 

vôľu, bola uzatvorená po vzájomnom prerokovaní a na znak s jej obsahom ju podpísali. 

4.   Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia prenajímateľom. 

 

5.   Táto nájomná zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná 

strana dostane jedno vyhotovenie. 

 

V Jakubanoch,   15. 06. 2017 

 

 

 

signed          signed 

.............................       ..............................  

prenajímateľ        nájomca 

 


