
 

 

Nájomná zmluva na pozemok 

   

 

Zmluvné strany   

 

Prenajímateľ :       Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa, Slovenská provincia  
Sídlo:          Zimná 201/66                     
IČO:    00586889   

DIČ:   202 0717237   

Štatutárny zástupca:  Mgr. Mária Motyková – sr. M. Dária, provinciálna predstavená   

 

Nájomca:    Obec Raslavice     

Sídlo:                          Hlavná 154, 086 41  Raslavice    

IČO :   00322521   
DIČ:  202624606   

Štatutárny zástupca:   Marek Rakoš, starosta obce   

 

 

 

 

Článok I.   

Predmet zmluvy   

1.1  Prenajímateľ je výlučným vlastníkom predmetu nájmu – parcely č. CKN 214/2, k. ú. 

Nižné Raslavice, evidovanej na LV č. 1183 s celkovou výmerou 4454 m2. 

1.2 Prenájom pozemku je za účelom výstavby Zariadenia sociálnych služieb, resp. iného 

podobného zariadenia pre potreby Nájomcu.  

1.3 Táto zmluva zakladá nájomcovi právo uskutočniť stavbu objektu uvedeného v bode 1.2 

na základe tzv. iného práva, v súlade s ustanovením § 58 ods. 2 stavebného zákona. 
 

 

Článok II.   

Cena prenájmu   

2.1.  Zmluvné strany sa dohodli na bezodplatnom prenájme. 

2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že bezodplatnosť prenájmu platí iba v prípade výstavby 

Zariadenie sociálnych služieb, resp. iného podobného zariadenia pre potreby Nájomcu. 

 

 

Článok III.   

Doba prenájmu  

3.1 Zmluvné strany sa dohodli na dobe prenájmu 20 rokov odo dňa podpisu tejto zmluvy. 

 

 

Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

4.1 Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami podpísanými 

štatutárnymi zástupcami zmluvných strán. 

4.2 Vzťahy zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonník a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov. 

4.3 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania tejto zmluvy obidvoma 

zmluvnými stranami. 

4.4 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana dostane jeden. 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.  

4.6 Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou a jej účinnosť nastane dňom   

nasledujúcim po dni jej zverejnenia.   

 

 

 

V Spišskej Novej Vsi, dňa:     V Raslaviciach, dňa: 31.5.2018   

 

 

Za prenajímateľa:           Za nájomcu:   
 

 

 

 

 

______________________         ______________________   

 

sr. Dária, Mgr. Mária Motyková      Marek Rakoš  
provinciálna predstavená          starosta obce   

 

 

 

Prílohy:   

Č. 1. Situačný nákres,   

Č. 2. List vlastníctva.   

             
 


