
Nájomná zmluva 
 o prenájme pozemku uzatvorená podľa § 663 a násl. Občianskeho zákonníka 

 

 1. Zmluvné strany: 

 

1.1  Prenajímateľ: Tóthová Mária ,Nám.Slobody 97/149,Vranov nad Topľou 093 01................                                       

                                         

  

1.2  Nájomca: Obec Kvakovce 

 so sídlom:  Kvakovce č. 97, 094 02 Slovenská Kajňa  

 IČO: 332518  

 DIČ: 2020630161 

 Bankové spojenie:  9337056/ 5200  

 Konajúca:  Mgr. Radovan KAPRAĽ, starosta obce 

 Anna JANEVOVÁ, zástupkyňa starostu obce 

 Bankové spojenie: č.ú.  9337056/5200 

 E-mail: kvakovcedomasa@gmail.com 

   

  

Prenajímateľ prenajíma nájomcovi pozemok, ktorý sa nachádza v Okrese Vranov nad Topľou, Obec 

Kvakovce, Katastrálne územie Kvakovce, zapísaný na LV č. 564CKN parc. č. 1858/22 o výmere 

132m
2.

 V podiele Tóthová Mária ¾ m
2 

Na časti predmetného pozemku sa nachádza miestna účelová komunikácia a Predmetný pozemok sa 

prenajíma za účelom rekonštrukcie tejto miestnej účelovej komunikácie. . 

 

Táto nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.2.2016  do 31.12.2023 

 

Výška nájomného za celé obdobie uvedené v predchádzajúcom bode je stanovená dohodou 

zmluvných strán bezodplatne.  

Vzťahy v zmluve neupravené sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jednom výtlačku. 

Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, všetky ustanovenia sú 

im zrozumiteľné a že ju podpísali slobodne. 

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň 

po dni zverejnenia zmluvy v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

      

V Kvakovciach, dňa 1.2.2016   

 

 

 

                     ___________________________                   __________________________ 

                   Prenajímateľ    Nájomca 

 

 

 

 

 

 

mailto:kvakovcedomasa@gmail.com


Nájomná zmluva 
 o prenájme pozemku uzatvorená podľa § 663 a násl. Občianskeho zákonníka 

 

 1. Zmluvné strany: 

 

1.1  Prenajímateľ: Peter Toth, J. Murgaša 1328/57, Michalovce 071 01                                       

                                         

  

1.2  Nájomca: Obec Kvakovce 

 so sídlom:  Kvakovce č. 97, 094 02 Slovenská Kajňa  

 IČO: 332518  

 DIČ: 2020630161 

 Bankové spojenie:  9337056/ 5200  

 Konajúca:  Mgr. Radovan KAPRAĽ, starosta obce 

 Anna JANEVOVÁ, zástupkyňa starostu obce 

 Bankové spojenie: č.ú.  9337056/5200 

 E-mail: kvakovcedomasa@gmail.com 

   

  

Prenajímateľ prenajíma nájomcovi pozemok, ktorý sa nachádza v Okrese Vranov nad Topľou, Obec 

Kvakovce, Katastrálne územie Kvakovce, zapísaný na LV č. 564CKN parc. č. 1858/22 o výmere 

132m
2.

 V podiele 1/4 m
2 

Na časti predmetného pozemku sa nachádza miestna účelová komunikácia a Predmetný pozemok sa 

prenajíma za účelom rekonštrukcie tejto miestnej účelovej komunikácie. . 

 

Táto nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 5.2.2016  do 31.12.2023 

 

Výška nájomného za celé obdobie uvedené v predchádzajúcom bode je stanovená dohodou 

zmluvných strán bezodplatne.  

Vzťahy v zmluve neupravené sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jednom výtlačku. 

Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, všetky ustanovenia sú 

im zrozumiteľné a že ju podpísali slobodne. 

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň 

po dni zverejnenia zmluvy v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

      

V Kvakovciach, dňa 5.2.2016   

 

 

 

                     ___________________________                   __________________________ 

                   Prenajímateľ    Nájomca 

 

 

 

 

 

 

mailto:kvakovcedomasa@gmail.com


Nájomná zmluva 
 o prenájme pozemku uzatvorená podľa § 663 a násl. Občianskeho zákonníka 

 

 1. Zmluvné strany: 

 

1.1  Prenajímateľ: Ing. Jaroslav Varga Csc, Slnečnicová 380/5 Malá Ida 04420 

  

1.2  Nájomca: Obec Kvakovce 

 so sídlom:  Kvakovce č. 97, 094 02 Slovenská Kajňa  

 IČO: 332518  

 DIČ: 2020630161 

 Bankové spojenie:  9337056/ 5200  

 Konajúca:  Mgr. Radovan KAPRAĽ, starosta obce 

 Anna JANEVOVÁ, zástupkyňa starostu obce 

 Bankové spojenie: č.ú.  9337056/5200 

 E-mail: kvakovcedomasa@gmail.com 

   

  

Prenajímateľ prenajíma nájomcovi pozemok, ktorý sa nachádza v Okrese Vranov nad Topľou, Obec 

Kvakovce, Katastrálne územie Kvakovce, zapísaný na LV č. 1574CKN parc. č. 1979 v podiele 1/1 

o výmere 288m
2.

  

 

Na časti predmetného pozemku sa nachádza miestna účelová komunikácia a Predmetný pozemok sa 

prenajíma za účelom rekonštrukcie tejto miestnej účelovej komunikácie. . 

 

Táto nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.2.2016  do 31.12.2023 

 

Výška nájomného za celé obdobie uvedené v predchádzajúcom bode je stanovená dohodou 

zmluvných strán bezodplatne.  

Vzťahy v zmluve neupravené sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jednom výtlačku. 

Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, všetky ustanovenia sú 

im zrozumiteľné a že ju podpísali slobodne. 

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň 

po dni zverejnenia zmluvy v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

      

V Kvakovciach, dňa 1.2.2016   

 

 

 

                     ___________________________                   __________________________ 

                   Prenajímateľ    Nájomca 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kvakovcedomasa@gmail.com


Nájomná zmluva 
 o prenájme pozemku uzatvorená podľa § 663 a násl. Občianskeho zákonníka 

 

 1. Zmluvné strany: 

 

1.1  Prenajímateľ:       KUBUS Ján a Anna r.Gajdošová,Krátka 1068/3, Poprad ,nar........ 

                                   

1.2  Nájomca: Obec Kvakovce 

 so sídlom:  Kvakovce č. 97, 094 02 Slovenská Kajňa  

 IČO: 332518  

 DIČ: 2020630161 

 Bankové spojenie:  9337056/ 5200  

 Konajúca:  Mgr. Radovan KAPRAĽ, starosta obce 

 Anna JANEVOVÁ, zástupkyňa starostu obce 

 Bankové spojenie: č.ú.  9337056/5200 

 E-mail: kvakovcedomasa@gmail.com 

   

  

Prenajímateľ prenajíma nájomcovi pozemok, ktorý sa nachádza v Okrese Vranov nad Topľou, Obec 

Kvakovce, Katastrálne územie Kvakovce, zapísaný na LV č.1642  CKN parc. č.2400 v podiele 1/1 

o výmere  160 m
2. 

  

 

Na časti predmetného pozemku sa nachádza miestna účelová komunikácia a Predmetný pozemok sa 

prenajíma za účelom rekonštrukcie tejto miestnej účelovej komunikácie. . 

 

Táto nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 4.2.2016 do 31.12.2023 

 

Výška nájomného za celé obdobie uvedené v predchádzajúcom bode je stanovená dohodou 

zmluvných strán bezodplatne.  

 

Vzťahy v zmluve neupravené sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

 

Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jednom výtlačku. 

 

Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, všetky ustanovenia sú 

im zrozumiteľné a že ju podpísali slobodne. 

 

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň 

po dni zverejnenia zmluvy v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

      

V Kvakovciach, dňa 4.2. 2016   

 

 

 

        Prenajímateľ                                                                              Nájomca 

 

 

 

 

mailto:kvakovcedomasa@gmail.com


Nájomná zmluva 
 o prenájme pozemku uzatvorená podľa § 663 a násl. Občianskeho zákonníka 

 

 1. Zmluvné strany: 

 

1.1  Prenajímateľ: Jaroslav Kozák, Košická 30, Humenné 066 01 

  

1.2  Nájomca: Obec Kvakovce 

 so sídlom:  Kvakovce č. 97, 094 02 Slovenská Kajňa  

 IČO: 332518  

 DIČ: 2020630161 

 Bankové spojenie:  9337056/ 5200  

 Konajúca:  Mgr. Radovan KAPRAĽ, starosta obce 

 Anna JANEVOVÁ, zástupkyňa starostu obce 

 Bankové spojenie: č.ú.  9337056/5200 

 E-mail: kvakovcedomasa@gmail.com 

   

  

Prenajímateľ prenajíma nájomcovi pozemok, ktorý sa nachádza v Okrese Vranov nad Topľou, Obec 

Kvakovce, Katastrálne územie Kvakovce, zapísaný na LV č. 515CKN parc. č. 2002 v podiele 1/1 

o výmere 332m
2.

  

 

Na časti predmetného pozemku sa nachádza miestna účelová komunikácia a Predmetný pozemok sa 

prenajíma za účelom rekonštrukcie tejto miestnej účelovej komunikácie. . 

 

Táto nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.2.2016 do 31.12.2023 

 

Výška nájomného za celé obdobie uvedené v predchádzajúcom bode je stanovená dohodou 

zmluvných strán bezodplatne.  

Vzťahy v zmluve neupravené sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jednom výtlačku. 

Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, všetky ustanovenia sú 

im zrozumiteľné a že ju podpísali slobodne. 

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň 

po dni zverejnenia zmluvy v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

      

V Kvakovciach, dňa 1.2. 2016   

 

 

 

                     ___________________________                   __________________________ 

                   Prenajímateľ    Nájomca 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kvakovcedomasa@gmail.com


Nájomná zmluva 
 o prenájme pozemku uzatvorená podľa § 663 a násl. Občianskeho zákonníka 

 

 1. Zmluvné strany: 

 

1.1  Prenajímateľ: Miroslav Pažur, Osloboditeľov 64, Kamenica nad Cirichou, 067 83 

  

1.2  Nájomca: Obec Kvakovce 

 so sídlom:  Kvakovce č. 97, 094 02 Slovenská Kajňa  

 IČO: 332518  

 DIČ: 2020630161 

 Bankové spojenie:  9337056/ 5200  

 Konajúca:  Mgr. Radovan KAPRAĽ, starosta obce 

 Anna JANEVOVÁ, zástupkyňa starostu obce 

 Bankové spojenie: č.ú.  9337056/5200 

 E-mail: kvakovcedomasa@gmail.com 

   

  

Prenajímateľ prenajíma nájomcovi pozemok, ktorý sa nachádza v Okrese Vranov nad Topľou, Obec 

Kvakovce, Katastrálne územie Kvakovce, zapísaný na LV č. 420CKN parc. č. 2004/1 v podiele 1/1 

o výmere 293m
2.

  

 

Na časti predmetného pozemku sa nachádza miestna účelová komunikácia a Predmetný pozemok sa 

prenajíma za účelom rekonštrukcie tejto miestnej účelovej komunikácie. . 

 

Táto nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.2.2016  do 31.12.2023 

 

Výška nájomného za celé obdobie uvedené v predchádzajúcom bode je stanovená dohodou 

zmluvných strán bezodplatne.  

Vzťahy v zmluve neupravené sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jednom výtlačku. 

Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, všetky ustanovenia sú 

im zrozumiteľné a že ju podpísali slobodne. 

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň 

po dni zverejnenia zmluvy v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

      

V Kvakovciach, dňa 1.2.2016   

 

 

 

                     ___________________________                   __________________________ 

                   Prenajímateľ    Nájomca 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kvakovcedomasa@gmail.com


Nájomná zmluva 
 o prenájme pozemku uzatvorená podľa § 663 a násl. Občianskeho zákonníka 

 

 1. Zmluvné strany: 

 

1.1  Prenajímateľ:       Jozef Penksa r.Penksa, SNP 2512/38.,066 01 Humenné, nar.7.8.1964...... 

  

1.2  Nájomca: Obec Kvakovce 

 so sídlom:  Kvakovce č. 97, 094 02 Slovenská Kajňa  

 IČO: 332518  

 DIČ: 2020630161 

 Bankové spojenie:  9337056/ 5200  

 Konajúca:  Mgr. Radovan KAPRAĽ, starosta obce 

 Anna JANEVOVÁ, zástupkyňa starostu obce 

 Bankové spojenie: č.ú.  9337056/5200 

 E-mail: kvakovcedomasa@gmail.com 

   

  

Prenajímateľ prenajíma nájomcovi pozemok, ktorý sa nachádza v Okrese Vranov nad Topľou, Obec 

Kvakovce, Katastrálne územie Kvakovce, zapísaný na LV č.558  CKN parc. č.1990/2 v podiele 1/2 

o výmere  139 m
2. 

  

 

Na časti predmetného pozemku sa nachádza miestna účelová komunikácia a Predmetný pozemok sa 

prenajíma za účelom rekonštrukcie tejto miestnej účelovej komunikácie. . 

 

Táto nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.2.2016 do 31.12.2023 

 

Výška nájomného za celé obdobie uvedené v predchádzajúcom bode je stanovená dohodou 

zmluvných strán bezodplatne.  

 

Vzťahy v zmluve neupravené sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

 

Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jednom výtlačku. 

 

Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, všetky ustanovenia sú 

im zrozumiteľné a že ju podpísali slobodne. 

 

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň 

po dni zverejnenia zmluvy v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

      

V Kvakovciach, dňa 1.2.2016 2016   

 

 

 

        Prenajímateľ                                                                              Nájomca 

 

 

 

 

mailto:kvakovcedomasa@gmail.com


Nájomná zmluva 
 o prenájme pozemku uzatvorená podľa § 663 a násl. Občianskeho zákonníka 

 

 1. Zmluvné strany: 

 

1.1  Prenajímateľ: Mgr.Helena Tecaková, Sídl. Juh 1057/11 Vranov nad Topľou nar................ 

  

1.2  Nájomca: Obec Kvakovce 

 so sídlom:  Kvakovce č. 97, 094 02 Slovenská Kajňa  

 IČO: 332518  

 DIČ: 2020630161 

 Bankové spojenie:  9337056/ 5200  

 Konajúca:  Mgr. Radovan KAPRAĽ, starosta obce 

 Anna JANEVOVÁ, zástupkyňa starostu obce 

 Bankové spojenie: č.ú.  9337056/5200 

 E-mail: kvakovcedomasa@gmail.com 

   

  

Prenajímateľ prenajíma nájomcovi pozemok, ktorý sa nachádza v Okrese Vranov nad Topľou, Obec 

Kvakovce, Katastrálne územie Kvakovce, zapísaný na LV č. 624 CKN parc. č. 2200 v podiele 1/1 

o výmere 222 m
2.

  

 

Na časti predmetného pozemku sa nachádza miestna účelová komunikácia a Predmetný pozemok sa 

prenajíma za účelom rekonštrukcie tejto miestnej účelovej komunikácie vo výmere približne 25 m2.  

 

Táto nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.2.2016 do 31.12.2023 

 

Výška nájomného za celé obdobie uvedené v predchádzajúcom bode je stanovená dohodou 

zmluvných strán bezodplatne.  

 

Vzťahy v zmluve neupravené sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

 

Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jednom výtlačku. 

 

Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, všetky ustanovenia sú 

im zrozumiteľné a že ju podpísali slobodne. 

 

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň 

po dni zverejnenia zmluvy v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

      

V Kvakovciach, dňa 3.2.2016   

 

 

 

                     ___________________________                   __________________________ 

                   Prenajímateľ    Nájomca 

 

 

 

mailto:kvakovcedomasa@gmail.com


Nájomná zmluva 
 o prenájme pozemku uzatvorená podľa § 663 a násl. Občianskeho zákonníka 

 

 1. Zmluvné strany: 

 

1.1  Prenajímateľ: Lenka Dolhá r.Dolhá,Ing., Zamutov 253, 09415 

  

1.2  Nájomca: Obec Kvakovce 

 so sídlom:  Kvakovce č. 97, 094 02 Slovenská Kajňa  

 IČO: 332518  

 DIČ: 2020630161 

 Bankové spojenie:  9337056/ 5200  

 Konajúca:  Mgr. Radovan KAPRAĽ, starosta obce 

 Anna JANEVOVÁ, zástupkyňa starostu obce 

 Bankové spojenie: č.ú.  9337056/5200 

 E-mail: kvakovcedomasa@gmail.com 

   

  

Prenajímateľ prenajíma nájomcovi pozemok, ktorý sa nachádza v Okrese Vranov nad Topľou, Obec 

Kvakovce, Katastrálne územie Kvakovce, zapísaný na LV č. 2544CKN parc. č. 1858/71 v podiele 

1/1 o výmere 199m
2.

  

 

Na časti predmetného pozemku sa nachádza miestna účelová komunikácia a Predmetný pozemok sa 

prenajíma za účelom rekonštrukcie tejto miestnej účelovej komunikácie. . 

 

Táto nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.2.2016  do 31.12.2023 

 

Výška nájomného za celé obdobie uvedené v predchádzajúcom bode je stanovená dohodou 

zmluvných strán bezodplatne.  

Vzťahy v zmluve neupravené sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jednom výtlačku. 

Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, všetky ustanovenia sú 

im zrozumiteľné a že ju podpísali slobodne. 

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň 

po dni zverejnenia zmluvy v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

      

V Kvakovciach, dňa 1.2. 2016   

 

 

 

                     ___________________________                   __________________________ 

                   Prenajímateľ    Nájomca 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kvakovcedomasa@gmail.com


Nájomná zmluva 
 o prenájme pozemku uzatvorená podľa § 663 a násl. Občianskeho zákonníka 

 

 1. Zmluvné strany: 

 

1.1  Prenajímateľ: Ján Dolhý Zamutov 253, 094 15, narodený 4.11.1979 

  

1.2  Nájomca: Obec Kvakovce 

 so sídlom:  Kvakovce č. 97, 094 02 Slovenská Kajňa  

 IČO: 332518  

 DIČ: 2020630161 

 Bankové spojenie:  9337056/ 5200  

 Konajúca:  Mgr. Radovan KAPRAĽ, starosta obce 

 Anna JANEVOVÁ, zástupkyňa starostu obce 

 Bankové spojenie: č.ú.  9337056/5200 

 E-mail: kvakovcedomasa@gmail.com 

   

  

Prenajímateľ prenajíma nájomcovi pozemok, ktorý sa nachádza v Okrese Vranov nad Topľou, Obec 

Kvakovce, Katastrálne územie Kvakovce, zapísaný na LV č. 2545CKN parc. č. 1858/72 v podiele 

1/1 o výmere 214m
2.

  

 

Na časti predmetného pozemku sa nachádza miestna účelová komunikácia a Predmetný pozemok sa 

prenajíma za účelom rekonštrukcie tejto miestnej účelovej komunikácie. . 

 

Táto nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.2.2016 do 31.12.2023 

 

Výška nájomného za celé obdobie uvedené v predchádzajúcom bode je stanovená dohodou 

zmluvných strán bezodplatne.  

Vzťahy v zmluve neupravené sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jednom výtlačku. 

Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, všetky ustanovenia sú 

im zrozumiteľné a že ju podpísali slobodne. 

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň 

po dni zverejnenia zmluvy v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

      

V Kvakovciach, dňa 1.2.2016   

 

 

 

                     ___________________________                   __________________________ 

                   Prenajímateľ    Nájomca 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kvakovcedomasa@gmail.com


Nájomná zmluva 
 o prenájme pozemku uzatvorená podľa § 663 a násl. Občianskeho zákonníka 

 

 1. Zmluvné strany: 

 

1.1  Prenajímateľ: Meno a priezvisko: Mária Paľušová, Štúrová 291/57,Svit nar................ 

  

1.2  Nájomca: Obec Kvakovce 

 so sídlom:  Kvakovce č. 97, 094 02 Slovenská Kajňa  

 IČO: 332518  

 DIČ: 2020630161 

 Bankové spojenie:  9337056/ 5200  

 Konajúca:  Mgr. Radovan KAPRAĽ, starosta obce 

 Anna JANEVOVÁ, zástupkyňa starostu obce 

 Bankové spojenie: č.ú.  9337056/5200 

 E-mail: kvakovcedomasa@gmail.com 

   

  

Prenajímateľ prenajíma nájomcovi pozemok, ktorý sa nachádza v Okrese Vranov nad Topľou, Obec 

Kvakovce, Katastrálne územie Kvakovce, zapísaný na LV č. 2462 CKN parc. č. 2053/86 v podiele 

1/1 o výmere 11482 m
2.

  

 

Na časti predmetného pozemku sa nachádza miestna účelová komunikácia a Predmetný pozemok sa 

prenajíma za účelom rekonštrukcie tejto miestnej účelovej komunikácie. . 

 

Táto nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 3.2.2016 do 31.12.2023 

 

Výška nájomného za celé obdobie uvedené v predchádzajúcom bode je stanovená dohodou 

zmluvných strán bezodplatne.  

 

Vzťahy v zmluve neupravené sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

 

Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jednom výtlačku. 

 

Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, všetky ustanovenia sú 

im zrozumiteľné a že ju podpísali slobodne. 

 

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň 

po dni zverejnenia zmluvy v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

      

V Kvakovciach, dňa 3.2.2016   

 

 

 

                     ___________________________                   __________________________ 

                   Prenajímateľ    Nájomca 
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