
Nájomná  zmluva  č. 021/2013    
uzavretej  v zmysle  §  663 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 

/ďalej len  zmluva /  
 

uzatvorenej  medzi 
 

 
Organizácia :                 Obec  Bystrička 
V zastúpení :                  Zdenka  Maršalová  - starostka obce 
Adresa:                           Bystrička č. 260 
IČO :              00 316 601 
DIČ:                                2020963978 
Bankové spojenie           VÚB Banka  
Číslo účtu:              14124-362/0200  
 
(ďalej len ako „Prenajímateľ“) 
 
a 
                       
Meno a priezvisko: Ondrej  Žingor 
Číslo Obč. preukazu XXX 
Rodné číslo:  XXX 
Trvale bytom:  XXX  
Bankové spojenie :             
Číslo účtu:    
 
(ďalej len ako „Nájomca“) 
 

Čl. 1 
Predmet nájmu 

 
 1.  Prenajímateľ  prenecháva  nájomcovi  do  dočasného  užívania  časť  pozemku, ktorý  je vo  
výlučnom  vlastníctve  prenajímateľa, nachádzajúci sa na parcele KN – C číslo 775/4, v katastrálnom  
území  Bystrička,  LV č. 1, o celkovej ploche 260 m² (ďalej len predmet nájmu).      

 
2.  Prenajímateľ  vyhlasuje,  že  je  vlastníkom   predmetu   nájmu a že  na  predmete nájmu neviaznu 
žiadne ťarchy, záložné práva, predkupné práva, vecné bremená a iné práva tretích osôb, ktoré by mohli 
akýmkoľvek spôsobom prekážať nájomcovi v užívaní predmetu nájmu v súlade  s touto zmluvou. 

    
Čl. 2 

Účel  nájmu 
 

1.  Prenajímateľ  prenecháva nájomcovi predmet nájmu za účelom na poľnohospodárske účely, 
uskladnenia dreva a parkovanie motorového vozidla  a príslušenstva. 
 
2.  Dohodnutý účel nájmu môže nájomca meniť len s predchádzajúcim  súhlasom prenajímateľa.  
 

Čl. 3 
Výška, splatnosť a spôsob  platenia  nájomného 

 
1.  Nájomné za pozemok uvedený v Čl. 1  tejto zmluvy  je  stanovený  v zmysle § 7  ods. 1 VZN  
zásady hospodárenia s majetkom obce v znení neskorších zmien a doplnkov vo  výške  130,-  € ( 
stotridsať ) za  kalendárny rok. 
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2.   Nájomné je splatné maximálne v dvoch splátkach, 1. splátka najneskôr do 15. februára a 2. splátka 
najneskôr do 15. septembra bežného roka. 
 
3.   Nájomca bude platby poukazovať na č.ú. : 14124362/0200, VÚB  Martin ( do poznámky uviesť 
číslo nájomnej zmluvy a meno a priezvisko nájomcu)  alebo  v pokladni  Obecného úradu v Bystričke. 
 
4.  Ak  doba  nájmu  bude ukončená  v priebehu  kalendárneho obdobia, výška nájomného bude 
znížená pomerne podľa skutočnej doby nájmu počítanej na dni. Ak doba nájmu začína plynúť 
v priebehu obdobia, prvá splátka nájomného bude prestavovať alikvotnú čiastku nájomného od 
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy do konca kalendárneho obdobia počítanú na dni. 

 
5.  V prípade, že sa nájomca dostane do omeškania s úhradou platby nájomného, má prenajímateľ  
právo požadovať  úroky  z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý kalendárny deň  
omeškania. 
 
6.  V prípade, že sa  nájom  ukončí  pred  uplynutím  kalendárneho obdobia, za  ktoré nájomca  uhradil 
nájomné  v zmysle  bodu 3 tohto článku, je prenajímateľ  povinný  vrátiť  pomernú  časť  z ceny  
nájomného počítanú  na  dni, uhradenú   nájomcom  podľa  bodu 3 tohto  článku, najneskôr  do  15  
dní  odo dňa  skončenia  nájmu. 
 

Čl. 4 
Doba  trvania  nájmu 

 
Nájom  sa  uzatvára  na  dobu  určitú  od  1.5.2013  do  31.12.2017 (vrátane).   
 

Čl. 5  
Podmienky užívania predmetu nájmu   

 
1.  Prenajímateľ povoľuje nájomcovi : 
     -  využívať parcelu  na poľnohospodárske účely výsadba zemiakov, koreňovej zeleniny, ďateliny  
a iné   
         (nie  na  výsadbu  kríkov alebo stromov) 
     -  uskladnenia dreva  
     -  parkovanie motorového vozidla  a príslušenstva. 
 
2.  Nájomca nie je oprávnený robiť terénne úpravy, vybudovať na predmete nájmu žiadne konštrukcie 
ani  prenosné rozoberateľné prístrešky za účelom ochrany motorového vozidla a príslušenstva ako aj 
uskladneného dreva. 
 
3.  Nájomca  môže na svojom pozemku mať uskladnené drevo -  kmene stromov, metrovicu ako aj 
drevo napílené a naštiepané na veľkosť 33 cm . Neuložené drevo na pozemku môže byť len 
nevyhnutne dlhú dobu , max . 2 týždne. Všetko drevo zložené na pozemku bude riadne uskladnené a 
uložené. 
 
4.  Nájomca  môže  mať na svojom pozemku parkovať max. jedno motorové vozidlo a jedno 
príslušenstvo – príves.  
  
5.   Nájomca sa zaväzuje udržiavať pozemok   bez buriny. 
 
6.  Akákoľvek  zmena na predmete nájmu, ako aj na oplotení, ktoré  je súčasťou nájmu,  a ktorá môže 
ovplyvniť užívanie predmetu nájmu na dojednaný účel, môže byť vykonaná len s predchádzajúcim 
písomným súhlasom prenajímateľa. 
 
7.  Nájomca  nie je oprávnený  prenechať  predmet  nájmu do užívania  ( do podnájmu )  tretej osobe. 
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Čl. 6 
Skončenie  nájmu 

 
1.  Nájom končí : 
        a)  uplynutím doby  nájmu dohodnutej v čl. 4 bode 1  tejto  zmluvy, 
        b)  písomnou  dohodou obidvoch zmluvných  strán, 
        c)  výpoveďou nájomcu a to aj bez udania dôvodu. Výpovedná doba je 3 mesiace a začína plynúť 
              prvým  dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď 
             prenajímateľovi doručená. 

d) odstúpením od tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán. 
 

3.  Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy  ak : 
      a)  obecné zastupiteľstvo Uznesením rozhodne o inom využívaní majetku 
      a)  nájomca neužíva prenajaté pozemky na dohodnutý účel 
      b)  nájomca dal prenajaté pozemky do nájmu tretej osobe  
      c)  nájomca  neudržiaval pozemku čistotu a poriadok  
      d)  neuhradil  nájom  v zmysle   Čl. 3 tejto zmluvy 

 
2.  Nájomca je oprávnený  odstúpiť od zmluvy : 
       a)  bez udania  dôvodu, 
       b)  v prípade porušenia povinnosti  prenajímateľa, 

c)  ak v dôsledku právnych  predpisov vzniknú  podmienky, v ktorých nájomca nie je v stave 
             užívať predmet nájmu bez výrazného zvýšenia svojich prevádzkových  nákladov, 
 
4.  Odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strany. 
 

Čl. 7 
Povinnosti prenajímateľa 

 
1.  Prenajímateľ je povinný odovzdať predmet nájmu nájomcovi v stave spôsobilom na jeho užívanie 
v súlade s účelom nájmu uvedeným v čl. 2 tejto zmluvy. 
 
 

Čl. 8 
 Povinnosti nájomcu  
 
1.  Nájomca  je  povinný prenajatému  majetku venovať primeranú starostlivosť, predchádzať 
nežiaducemu poškodeniu, resp. zničeniu. 
 
2.  Nájomca je povinný umožniť prenajímateľovi kontrolu dodržiavania podmienok tejto 
zmluvy a keď o to prenajímateľ požiada, umožniť mu vstup na prenajaté pozemky. 

 
Čl. 9 

Vrátenie  predmetu  nájmu 
 
1.  Po ukončení  nájmu  nájomca je povinný  vrátiť predmet nájmu prenajímateľovi najneskôr do 30 
dní od skočenia nájmu a v stave v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé užívanie a zmeny, 
ktoré so súhlasom prenajímateľa, na základe tejto zmluvy alebo zákona vykonal. 
 
2. Prenajímateľ potvrdí vrátenie predmetu  nájmu  nájomcom po jeho prehliadke a odsúhlasení jeho 
stavu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
stavu  podpísaním zápisnice o vrátení predmetu nájmu. 
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Čl. 10 
Záverečné  ustanovenia 

 
1.  Práva a povinnosti  zmluvných  strán  touto  zmluvou  výslovne neupravené sa spravujú  
ustanoveniami  Občianskeho  zákonníka  a súvisiacich právnych  predpisov Slovenskej republiky. 
 
2.   Akékoľvek  zmeny  tejto  zmluvy  je  možné  vykonať  len so súhlasom  obidvoch zmluvných strán 
formou písomného dodatku k tejto zmluve. 
 
4.  Zmluva  bola  vyhotovená v dvoch totožných  exemplároch, jeden pre prenajímateľa a jeden pre 
nájomcu. 
 
5.  Zmluvné strany uzatvorili  túto  zmluvu  slobodne a vážne.  
 
6.  Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali a súhlasia s jej obsahom. 
  
7.  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť deň po jej zverejnení. 
 

8.  Táto nájomná zmluva ruší nájomnú zmluvu zo dňa 11.5.2012. 

 
 
 
V Bystričke,  dňa  16.04.2012  
 
  
 
 
 
 
.................................................................                          ........................................................ 
      prenajímateľ ( pečiatka – podpis)                                      nájomca  ( pečiatka- podpis)       
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