ZMLUVA
ktorú dňa 28. 3. 2014 v Medzanoch uzavreli v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
tieto zmluvné strany:
Zmluvná strana 1:
Meno :
sídlo:
IČO:
v ktorej mene koná:

Obec Medzany
Medzany 152, 082 21 Medzany,Slovenská republika
17149002
Ing. Radko Ander, starosta obce

(ďalej len „Obec Medzany“)
Zmluvná strana 2:
Meno :
sídlo:
IČO:
v ktorej mene koná:
zapísaný v
č. 20823/P

Agrofarma – K. s.r.o.
Medzany 168, 082 21
44 466 641
Ing. Peter Kijovský, konateľ
Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove v odd. Sro vo vl.

(ďalej len „Agrofarma – K. s.r.o.“)
Čl. I.
Predmet a účel zmluvy
1. Obec Medzany sa zaväzuje, že poskytne Agrofarme – K. s.r.o. autobus na prepravu
osôb a to za podmienok uvedených v tejto zmluve.
2. Agrofarma – K. s.r.o. sa zaväzuje, že bude pravidelne udžiavať(kosba) trávnatý
porast pri Obecných nájomných bytoch podľa tejto zmluvy v rozsahu a za podmienok
dohodnutých v tejto zmluve.
3. Predmetom tejto zmluvy, je nehnuteľnosť, ktorá je zapísaná na LV č. 518 vedenom
Katastrálnym úradom v Prešove, Správa katastra Prešov, okres: Prešov, obec: Medzany,
katastrálne územie: Medzany, na parcele č. 1724/3, o výmere 5894 m2.
Čl. II.
Trvanie zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1. 4. 2014 do 31. 10. 2014.
2. Pred uplynutím doby, na ktorú je táto zmluva uzatvorená, môže byť jej účinnosť ukončená
vzájomnou dohodou vyššie uvedených zmluvných strán, alebo ak nedôjde k dohode
prenajímateľa s nájomcom, písomnou výpoveďou. Výpovedná lehota sú tri mesiace a začína
plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola podaná výpoveď.

Čl. III.
Platobné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli, že obec Medzany bezodplatne poskytne Agrofarme – K.
s.r.o. autobus na prepravu osôb z Medzan do Ostrovan a späť v celkovom počte 12
krát v mesiaci september - október v roku 2014.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Agrofarma – K. s.r.o. bezodplatne zabezpečí obci
Medzany pravidelne kosenie trávnatého porastu pri Obecných nájomných bytoch v
období apríl 2014 – september 2014.
Čl. IV
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa v zmysle ust. § 262 ods. 1 a 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) dohodli, že právne
vzťahy upravené touto zmluvou, ako aj vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené, ale z nej
vyplývajúce, sa spravujú Obchodným zákonníkom.
2. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy si vyžadujú súhlas oboch zmluvných strán a budú
uskutočnené formou písomných dodatkov k tejto zmluve.
3. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych
predpisov.
4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana
obdrží jedno vyhotovenia.
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.
V Medzanoch dňa 28. 3. 2014

…..........................................
Ing. Radko Ander
starosta obce

….........…..................................
Ing. Peter Kijovský
Agrofarma - K. s.r.o.

