
Zm|ava o nájme nehnute|'ností
uzátvor.Dá v zmys|e $ 6ó3 a trasl. občiaNk€ho zákonnftá v Dlatnom znení

Pr.najímate|' :
Kongregácia bíatov tešitel'ov z ccthsematr
Nám' 4 apí1a 20' Marianka

Náionca :
obec Mařiatrka
Školská 32, Mariaaka
IČo: 0o 304 930
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Predmetnájmu

PÍenajímalelje \"ýlučnýn vlastuikom nehnutelnosti, p'řc č. 4/r o \ýmere 1139om2 nachádzajúcej sa v
y.qŤr".. územÍ MaŤianl{a' zapisanej na list€ vlastníctva č.tzló, vedenom spřávou katasE-a
Malacky.
Prenajftnatel prenecháva nájomcoú do uáva a časť nelnutetnosti, špecifikovanej vods'l. poďa
tr.íkesB ktorý je Fílohou tejto zm]uvy, evi.lovanú pod názvom : ,,Exercičná zanada.1
!i:TJ'nTť' eT:|iuj1.Ž: tra predmete nájmu neviaau Žiadrc dlhy, vecné breme i a ani ine pra!,De
poýmloíi. klore bybráíj|i unvaniu prEdÚetu nájmu.

II.
Úč€| nájmu

Predm€t nájPu pod]h čláDkr I' tejto zmluvy bude Dájořnca \,],!Žívať za účelom Tiadenia veTejne
pr{stupnej áhmdy aDo v súlade s obmedzeniami špecifikovanými v tejto anluve- Prednet nájmu je
v užívania schoprom stave v sú]ade s úče]om tr.íjmu poďa tejŮo ,mlu\T. 

'

t-
Nájomné

Zmluvné-stmny sa dohodli na celkovej výšk€ nájomného za užívanie nebnutelhosti uvedených
v čláDku I. znluw, po dobu nájmu šp€cifikovanú v č1' lV' zmlu\')' v celkovej sune 1,' Euro' cen; je
UJčetrá lTátane dane'
Nájomnéje splatÍIé voFed, do 30' maÍca' kalendámeho Íoku' v hotovosti, do rúk pÍenajímatefa' ak sa
maluvné strany nedohodnú inak. Prenajímatel podpisom teÍo mlu\,y potvrdzuje sphtáie najomneto
v Dlnej YÝške'

ry.
Doba náimu

Nájonr je dohodnutý na dobu určitu, od 01.03' 20 l 1 do 3 1. 10.201 1'

Práva a povintrosti zmluvných strán
Nájomca sa závtlzuje užívať pr€dmet újmu v súlade so áluvorr' platiť prenaimatelovi Miomne vo
výške a leŤmínoch v súlade s touto zmlÚlou' zachoÝá\,?ť opaEelrja k ochrarc majetxu prenájhatera,
poslt'tovať potrebnú súčinnosť pri plnenl povinÍIostí prenajíúatel'a.
Nájomca sa zavázuje počas p]afuoýi tejto mluvy vykonávať údrŽbu záhrady najmá pravidelne kosiť
hál'nik' vypníz&Iovať smetné koše a udŤŽiavať h$olu
Prenajímatel je opÍárTelrý doěasn€ obm€dziť vstup verejnosti do Zíhřady, ak je to rclybÍume pre
Dlnenie ieho úlob.



7
.l' \ájomca sa ,.avázuje na s\oje nák|ady ,/abe4eČjť oodýiavanie nas|edowého Poriadtl :\a uzemI záhrad} 'ie prísne zakázatré:

. odhadzovať odpad n1jmo nádob na to urtených, alebo inak zDeiisťovať' poskodzo! a ť zeleň's lavebné pňlt l  a pr|sIu(ensr!o p|ócb Zele

. vstupovať do p €stoŤov Záhřady a na miestá kdeje vsfup zakázaný, Ýstupovat, .lo záhrady mimootváracích hodín od 8 00 hod. do 20.00 hod

. njbať dreviny' lánať koná|e, ničiťkvetinolé záhony' a]ebo yýsadbu presádzať či odcud'ť. akokoťvek zasahovať do p16ch zelene a spevnených plóch bez povolenia vlastníka

. usmÍcovať a odchýávať Živočichy, poŠkodzovať alebo plemie.movať ic} tyojove stádiá'
oripadre in]im .pósobom po(lod',ovať ich b:l'|oDv

. chovať a dJŽať ho.podarske 7vierali

.  vo|he púšPáťdomácezr i € ra lá. náimá psot

. poškodzovať zařiadenie záfuady (osvetlenie' oplotenie, lavič]q/ a pod.)

. táboriť' zakladať oheň' manipulovať s horťavinami

. vchádzať a parkovať motoro{iřn vozidlom- Tento zákaz sa rcÝďahuje na vo zi,d|á ildÍŽby'
zásobovani4 dopÍa\'Tej obsluhy' áctrranné voz{:t]á

. \,}konávat, špollové ak|ivity šitŠi€ho řozsa.hu, a]ebo iné akcie bez povolenia

. rušit'nadm€rným blukom a budit'Ýérejné pohoršenie najmá požívanín a|koholu a iných
omámnýcn |ábk' spáť na |ávičkách a lYkooáváť telesnú;orr;bu

. uďLies|ňovať ďéko|iek infomacne. rek|amne. plopagaČne /ariddeni.t a p|agá!}

. použvať petardy, záPalné te]esá, sí'e]né zbrane Wátane vz.luchoviek'

. Íájčit'

PouživaťzáhÍadu nad ob\Tklú mienl, al€bo na iný úče], pre ktoÚjeurčená' ( kátkodobá kulhÍma alebo.:9:l]:"Ti'ry*]:..l-o\í a'podobre'je .Ť}oine ioa na zď|ade povo'enia nai".." 
" 

. p*a.l"a,"';".*
suDIasom ť|enáJlma|eIaI po,,o|.IadnenÍrolsahU charalíeru po7ddo\ ane I a(c ie'
KaŽdý komu sa }ydápovol€nie k zvláštnemu !žívaniu zákadyje povin;ý:

. používať záfoadu len v povolmom rozsahu ták, aby bo]a čo najmenej odnímaná svojnru úč€lu. zbrániť poškodzovanju a znečjsťovaniu Žá.}rady ajej zariadeDí

. zábezpečiť prísfup ku kana]izačnýn l"uýom, uzáverom vody a poŽiarnyn zarladeniam

. \,ykonávať také opaL.eniá. aby bola zabezpečená be,Pečnosť uŽívate]'ov zálrady

. pouŽívď len vyhradené priestory záhřady. dodrŽiavať stanovené podmienlq' á po skoncen]
uŽivánia uviesť ábJadu do póvodného stavu na svoje náj(lády

. zachovávať pÍotipoŽiame predpisy a zabezpečiť prístupové cesly pre pípadný protipoŽEny a
bezp€čnostný ásah

. na Viditel'nom mieste umi€stniť tabBl] t s presnou adresou organiácje alebo majitera, hory p.ace
lykonáva a s uved€ním doby lrvania povolenia k zvláštneřnu uŽívaníu'

srrontele neimu

NáJom končí :

. UplynuHm doby nájmu

. písoilxrou dohodou Znluvných strán

. písomnou \.ípoved'ou pŤenajímateLa alebo nájomo1 i bez uvedenia dóvodu

. okamžitým odstúPením od zmlury zo strany prcnajÍnatel.a vpripade opako\,aného poruŠenla
Do! innos|í řp<cirúovan)cb \  . lán} 'u V. lqLoZJrIU\)

Výpowdná ]ehota je 1 nesačná a začína pl}trúť prvým dňoln nasledovného mesiaca po doručení

Po skonČen| najmu je iájomca polinný dať predmet náJmu do póvodného Stavu a odovzdať ho do
d]spozlc]e pÍenaJlmatela' Po ŠkonČenr nájmu zhodnotenie predmetu nájmu zostáva ma]eKom
pÍenajimatela
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zá"erďnJT;no'€ a
l. Zmluvnt strany móžu metriť obsah tEto mluvy, pípadne prijÍmať dodatry k tejto znluve len písomtre

po jomnej dohode.
2' Ak.Lito.aD]uva neustano\,uje itralr p]atia pÍe nájomný 'J-zťal medzi účastÍíkmi príslušné ustanovenra

UoclansKebo zakontrika v Dlahom znení
J. V pípade akéhokofv€k nedorozume a' spom alebo spomého námku sa obe strany zavázujú ešiť ichpreonosbe cesrou lz,ijomnei dobody.
4. Nájonca wkon-a1ot iadku prednetu preí.ájnu a v danom stave ho pÍebení
5. ZÚlul|né stÍany.pr€hlasujú..Že si alunrprečÍEli, sÚ.blasia s jej obsahom a tra ztrak súllaluju podpisujú'
o. Zn]] uva bola }yhotovetá v 2 exenp]ároch, z ldoÍých po jed]lon obdrží káždá zo mluvných srran'
7' zfilúvs nadohúda plátdoď s účinnosť dňom podpisu znlu\,!ými sÍŤadaúí .

V BŤatislave dňa 01 '03. 201 1

SI]PERIOR GENERALIS
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@NsoLÁmn

Fenajímatef



CKU Br{lisleva

Irrfrrrmatílrra kipia z mapy
vytÍoTenÉ Úe' krtaEtál'ry ! oťiál

9' februára 2011 10:34Okres: Malacky
Obec: IVIARIANKA
Katastrá|ne územie: Marianka
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