
Nájomná zmluva o prenájme voľných pozemkov uzatvorená v zmysle  § 663  zákona        
č. 47/1992 Zb. Občianskeho zákona v znení neskorších predpisov  

 medzi 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

Prenajímateľ :                    Obec  Bystrička 
Zastúpená :                          Zdenka  Maršalová – starostka obce  
IČO:                                     316 601  
Bankové spojenie:              VÚB a.s. Martin 
Číslo účtu:                            14124-362/0200 

                                    ďalej iba „prenajímateľ“ 

a 

Nájomca:                              Roman  Ďubek 
Adresa :                                  XXX                    

Rodné číslo :                          XXX          

                        ďalej iba „nájomca“ a spolu s obcou ďalej len „zmluvné strany“  

Uzavreli podľa zákona NR SR č. 47/1992 Z.z. občianskeho zákonníka  v znení neskorších 
predpisov  

Nájomnú zmluvu 

Článok II. 
Predmet nájomnej zmluvy 

Predmetom nájomnej zmluvy je  prenájom  pozemkov  parc. KN-C 680/1 o výmere 138 m²    
a  KN-C 680/2  o výmere  1505 m²  vedených na LV č. 1 ako trvalé trávne porasty  v katas-
trálnom území Bystrička (ďalej aj „prenajaté pozemky“). 

Článok III. 
Účel nájmu 

1. 

Účelom nájmu parcely KN-C 680/1  je  využitie pozemku za účelom parkovacej plochy 
automobilov pre rodinný dom  č. 496. 

Účelom nájmu parcely KN-C 680/2 je v zmysle Uznesenia č. 34/2009 vybudovanie areálu 
oddychu.  

2. 



Dohodnutý účel nájmu môže nájomca meniť len s predchádzajúcim písomným súhlasom 
prenajímateľa. 

Článok IV. 
Čas nájmu 

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nájomný pomer začína  odo dňa jej podpisu.  

Článok V. 
Nájomné a spôsob jeho platenia 

1. 

Zmluvné  strany  sa dohodli  na  bezodplatnom nájme obidvoch pozemkov, ako kompenzácií 
nákladov vynaložených na  oplotenie,  vybudovanie a údržbu areálu oddychu. 

 

Článok VI. 
Podmienky nájmu 

1. 

Nájomca na vlastné  náklady  oplotí  parcely KN-C 860/1  a  KN-C 860/2.  Ďalej  sa  nájomca 
zaväzuje, že na vlastné náklady vybuduje na parcele KN-C 860/2 areál oddychu, ktorý bude aj 
počas  prevádzky udržiavať. Areálu oddychu, bude  slúžiť pre  deti  s trvalým  pobytom  v 
 obci Bystrička  ako aj  návštevníkov obce Bystrička. Náklady spojené s prevádzkou 
a údržbou areál oddychu znáša nájomca. Nájomca má právo obmedziť a zakázať vstup 
osobám, ktoré poškodzujú vybavenie areálu alebo svojím správaním rušia okolie rodinných 
domov. 

2. 

Nájomca je povinný využívať všetky právne prostriedky na ochranu pozemkov a dbať, aby 
nedošlo k poškodeniu pozemkov.  

3. 

Nájomca je pri využívaní voľných pozemkov povinný dodržiavať právne predpisy vzťahujúce 
sa na ochranu prírody a krajiny a životného prostredia. 

4. 

Nájomca je povinný prenajímateľovi umožniť kontrolu dodržiavania podmienok tejto zmluvy 
a na požiadanie prenajímateľa umožniť mu vstup na prenajaté pozemky. 

5. 

Nájomca môže zmeniť účel  využitia  prenajatých pozemkov, len s predchádzajúcim písom-
ným súhlasom prenajímateľa, vydanom na základe písomnej žiadosti nájomcu. 



 

6. 

Nájomca môže prenajaté pozemky dať do podnájmu inému len s predchádzajúcim písomným 
súhlasom prenajímateľa, vydanom na základe písomnej žiadosti nájomcu.  
V žiadosti adresovanej obci Bystrička  je nájomca povinný uviesť spôsob (účel) a čas 
podnájmu. 

7. 

Nájomca je povinný dodržiavať podmienky, ktorý mu prenajímateľ v písomne udelenom 
súhlase (ods.6) stanoví . V prípade, že nájomca neplní podmienky stanovené v uvedenom 
súhlase, je to dôvod na zrušenie podnájmu kedykoľvek počas trvania podnájmu. 

 

8. 

Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť prenajímateľovi každú zmenu, 
ku ktorej došlo po uzatvorení nájomnej zmluvy a ktorá sa týka identifikácie nájomcu (napr. 
trvalého pobytu  a pod.). 

9. 

Nájomca ja povinný nedopustiť na prenajatom pozemku vznik skládky odpadu a ak napriek 
tomu tam skládka vznikne, je povinný ju odstrániť na vlastné náklady.  

10. 

Nájomca je povinný pri skončení nájomného vzťahu odovzdať prenajímateľovi pozemky v 
riadnom stave na ďalšie využitie . 

11. 

Prenajímateľ  nie je zodpovedný za škody (majetku alebo zdravia ), ktoré vzniknú užívateľovi 
areál oddychu.. 

12. 

Prenajímateľ je povinný oznámiť nájomcovi údaje o jemu známych vecných bremenách alebo 
iných obmedzeniach zaťažujúcich predmet nájmu. 

Článok VII. 
Skončenie nájmu 

Nájom sa končí: 

a) Dohodou zmluvných strán 
b)  Výpoveďou prenajímateľa alebo nájomcu. 



 

1. 

Prenajímateľ aj nájomca môžu nájom vypovedať k 31. decembru kalendárneho roka. 
Výpovedná lehota je jeden rok. 

2. 

Prenajímateľ môže zmluvu vypovedať z týchto dôvodov: 
 
a) nájomca nevyužíva prenajaté pozemky riadnym spôsobom na dohodnutý účel – parcelu 
KN-C 680/1  ako parkovaciu  plochu a  KN-C 680/2 ako areál oddychu., 
b) nájomca nereaguje na písomnosti prenajímateľa,                                                                    
c) nájomca dal pozemky do prenájmu  bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
prenajímateľa, alebo v rozpore s týmto súhlasom, resp. ak nájomca (podnájomca) neplní 
podmienky stanovené v uvedenom písomnom súhlase. 

3. 

Nájomca môže zmluvu vypovedať z týchto dôvodov: 
 
a) ak prenajímateľ urobil na pozemku úpravy, ktoré podstatným spôsobom obmedzuje jeho 
užívanie a účel, na ktorý je pozemok prenajatý. 
b) vypovedať zmluvu aj bez udania dôvodu 

4. 

Ak dôjde k zrušeniu nájomnej zmluvy z niektorého dôvodu uvedeného v Čl. VII.  tejto 
zmluvy, je nájomca povinný dňom, ktorým sa zmluva zrušuje, vypratať prenajatý pozemok a 
odovzdať ho prenajímateľovi. Za odovzdanie pozemku sa považuje aj písomné oznámenie 
nájomcu prenajímateľovi, že pozemok, ktorý mal doposiaľ v nájme, mu odovzdáva. 
Oznámenie musí byť prenajímateľovi doručené najneskôr v deň, ktorým sa zmluva zrušuje.  

5. 

Nakoľko sa k dňu podpisu  jedná o preinvestovanú čiastku zo strany nájomcu sumou 13 710 
eur slovom : strinásttisícsedemstodesať, v prípade výpovede alebo inej zmeny užívania 
parcely 680/2 o výmere 1505 m2 určenej na areál oddychu, bude táto suma kompenzovaná 
pokračovaním nájmu parcely 680/1 o výmere 138 m2    a cena prenájmu sa určí podľa 
príslušného VZN obce Bystrička, čo znamená že cena za prenájom sa začne odpočítavať 
z celkovej preinvestovanej sumy nájomcu dňom samotnej zmeny. Prípadne táto suma sa môže 
kompenzovať aj  odpredajom parcely 680/1 o výmere 138 m2    slúžiacej na parkovaciu 
plochu a prenajímateľ udelí výnimku na odpredaj parcely 680/1 o výmere 138 m2    . 

 

 

 



 

 
Článok  VIII                                                                                                                                

Zmluvná pokuta 

1. 

Nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške  1 000 € , ak : 
 
a) užíva pozemky (niektoré z nich) na iný než dohodnutý účel, alebo ak dal prenajaté 
pozemky (niektorý z nich) do prenájmu inému bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
prenajímateľa, 
 
b) dňom skončenia nájmu nevyprace prenajaté pozemky a neodovzdá ich užívateľovi v stave 
dojednanému spôsobu užívania , 
 
c) písomne, bez zbytočného odkladu neoznámil prenajímateľovi všetky zmeny, ku ktorým 
došlo po uzatvorení nájomnej zmluvy a ktoré sa týkajú identifikácie nájomcu,  
 
d) poruší iné povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy. 

3. 

Zmluvnú pokutu je nájomca povinný zaplatiť na účet prenajímateľa vedený vo Všeobecnej 
úverovej  banka,  a.s. - číslo  účtu:   14124-362/0200 do 14 kalendárnych dní od prevzatia 
písomného oznámenia, v ktorom mu prenajímateľ oznámil, že došlo zo strany nájomcu k 
porušeniu zmluvnej povinnosti, pre ktorú bola dojednaná zmluvná pokuta.  
Zaplatením zmluvnej pokuty nie je právo prenajímateľa na náhradu škody dotknuté. Nárok na 
zmluvnú pokutu odstúpením od nájomnej zmluvy nezaniká. 

Článok IX. 
Doručovanie písomností 

1. 

Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto 
zmluvou sa rozumie doručenie písomnosti doporučene poštou na adresu určenú podľa Čl. I. 
zmluvy, doručenie kuriérom alebo osobné doručenie príslušnej zmluvnej strany.  

2. 

Zmluvné strany sa dohodli, že pre doručovanie písomnosti sa primerane použijú ustanovenia 
§ 45 a nasl. Občiansky súdny poriadok. 

Článok X. 
Osobitné ustanovenia 

1. 



Nájomca je povinný umožniť prenajímateľovi vstup na pozemok za účelom kontroly plnenia 
podmienok tejto zmluvy, poskytnúť mu potrebné doklady a vysvetlenia. 

2. 

Nájomca súhlasí s poskytnutím informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, ako aj so spracovaním osobných údajov 
podľa zákona č. 428/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

3. 

Nájomca súhlasí s použitím rodného čísla len na účely spracovania nájomnej zmluvy. 

 

 

 

Článok XI. 
Záverečné ustanovenia 

1. 

Túto zmluvu je možné zmeniť alebo doplniť len písomne so súhlasom zmluvných strán, 
formou dodatku 

2. 

Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých 1 dostane prenajímateľ a 1 dostane 
nájomca. 

3. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
súhlasu podpísali. 

4. 

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom jej zverejnenia. 

5. 

Táto nájomná zmluva ruší nájomnú zmluvu zo dňa 30.5.2005 ako aj  Dodatok č. 1 k nájomnej 
zmluve zo dňa 30.5.2008 na obecnú parcelu EN  386/10. 

 

V Bystričke, dňa 22.11.2012            
 



              ......................................................                                      ......................................                                                                                                 
 Zdenka  Maršalová  - starostka obce - prenajímateľ                     Roman  Ďubek - nájomca                      


