
 

Dodatok č. 1 
 k Zmluve o prenájme lyžiarskeho vleku na Bystričke zo dňa 10.11.2008 

uzavretý v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka  a 
v súlade  s  § 7  VZN obce Bystrička  č. 4/2013 – zásady hospodárenia s majetkom obce 

Bystrička 

 
 

 
Zmluvné strany 

 
Prenajímateľ : 

 
Obec Bystrička 

Obecný úrad Bystrička   

Bystrička č. 260,  038 04  Bystrička, SR ,  

IČO: 00316601  

konajúca starostom obce : Zdenka Maršalová 

 

/ ďalej len prenajímateľ/ 
 
 
Nájomca  
 
Jana Debnárová - PIZZERIA a PENZION ESO 

So sídlom : 03804 Bystrička 235 

IČO : 10873988 

Konajúca : Jana Debnárová 
 
/ ďalej len nájomca / 
 
 
Medzi zmluvnými stranami Obec Bystrička ako prenajímateľom a Jana Debnárová - 

PIZZERIA a PENZION ESO ako nájomcom bolo uzavretá dňa 10.11.2008  zmluva 

o prenájme lyžiarskeho vleku . Zmluvné strany sa  dohodli na  zmene  a na  doplnení  zmluvy 

o prenájme lyžiarskeho vleku zo dňa 10.11.2008.  

   
 Zmluva o prenájme lyžiarskeho vleku  zo dňa 10.11.2008  v bode  II - XI    sa mení   a dopĺňa  

o nasledovné články  

 



I 
Preambula 

 
Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č. 1 k zmluve o prenájme lyžiarskeho vleku na 

Bystričke zo dňa 10.11.2008 za účelom rozvoja lyžiarskeho strediska s cieľom zlepšiť 

a rozšíriť podmienky pre  realizáciu športových , rekreačných a iných záujmových činností 

širokých vrstiev obyvateľstva a touto formou podpory cestovného ruchu prispievať 

k vytváraniu predpokladov pre rozvoj samostatnej obce Bystrička a regiónu Turiec.  

 
II. 

Predmet zmluvy  
 

1.Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu na dobu určenú predmet nájmu špecifikovaný 

čl. II. ods. 2  tohto dodatku č. 1, ktorého je vlastníkom,  aby ho nájomca užíval a nájomca sa 

zaväzuje platiť zato odplatu (nájomné) .  

 

2 .Prenajímateľ je vlastníkom  lyžiarskeho vleku TATRAPOMA F 12 postavený na  pozemku 

– parcele   EKN  č.  937/28,937/34,669/7,669/20 - vo výmere 76961 m² k. ú. Bystrička. 

Nadobúdacia cena lyžiarskeho vleku je vo výške 66 354,64 € v roku 1982 .  

Všeobecná hodnota predmetu  nájmu / vleku/ je ku dňu 15.09.2013 vo výške 6.502,76€ bez 

DPH( slovom šesťtisícpäťstodva eúr  a 76/100 centov bez DPH), stanovená na základe 

Odborného posúdenia vypracovaného Žiadateľom: Rudolfom Debnárom, ktorý vypracoval 

Ing. Ľubomír Mosný, Plavisko 156 ,034 01 Ružomberok, ktorá nie je zapísaná v zozname 

znalcov a teda sa jedná len o súkromné vyjadrenie k veci a táto informácia je na základe 

žiadosti nájomcu uvedená v tomto dodatku, ale po právnej stránke nie je relevantná  

3. Prenajímateľ ako vlastník lyžiarskeho vleku  TATRAPOMA F 12  (ďalej len ..lyžiarsky 

vlek"), nachádzajúci sa v katastrálnom území obce  Bystrička   prenecháva nájomcovi  na 

užívanie lyžiarsky vlek, ktorého súčasťou sú aj malé obslužné objekty v bezprostrednej 

blízkosti lyžiarskeho vleku. -  objekt pokladne. 

 
III. 

Účel nájmu 

1.Nájomca je oprávnený lyžiarsky vlek uvedený čl. II ods. 2  tohto dodatku  prevádzkovať za účelom 

rozvoja zimných športov, súvisiacich s prevádzkovaním lyžiarskeho vleku. 

 
IV. 

Výška Nájomného a jeho splatnosť.  
 



1. Za užívanie predmetu nájmu uvedeného čl. II ods. 1 tohto dodatku bude nájomca platiť 

prenajímateľovi nájomné v dohodnutej výške 1 € ročne. 

 

2.  Nájomné  je splatné v lehote do 31.12. príslušného kalendárneho roka, za ktorý sa nájomné 
platí. 
 
3. V nájomnom nie sú zahrnuté náklady spojené s užívaním a prevádzkovaním predmetu 

nájmu, náklady za odvoz komunálneho odpadu a iné daňové povinnosti nájomcu spojené 

s užívaním predmetu nájmu a náklady spojené s užívaním predmetu nájmu a náklady spojené 

s dodávkou médií / elektrická energia , voda /. 

 

V. 

Doba nájmu. 

1. Nájom sa uzatvára na dobu určitú a to na obdobie 20 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti 

tohto dodatku v zmysle čl. X ods. 5 tohto dodatku. 

 

2. Medzi zmluvnými stranami je nesporné, že nedochádza k odovzdaniu predmetu nájmu 

vzhľadom na to, že dodatok č. 1  mení a dopĺňa zmluvu o prenájme lyžiarskeho vleku zo dňa 

10.11.2008.   

 

3. Ak nájomca riadne a včas plní svoje záväzky zo zmluvy, má právo na prednostné uzavretie novej 

nájomnej zmluvy. 

 

VI. 
Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu 

 
1.Prenajímateľ je povinný umožniť nájomcovi užívať predmet nájmu za podmienok 

dohodnutých touto zmluvou a zabezpečiť mu plný a nerušený výkon práv spojených s 

nájmom. 

2.  Prenajímateľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by sťažoval alebo rušil 

nájomcu pri užívaní predmetu nájmu. 

3. Nájomca zodpovedá za plnenie úloh na úseku požiarnej ochrany, vyplývajúcich z 

ustanovení zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a za to, že pred opustením 

priestorov vykoná všetky úkony potrebné k tomu, aby nedošlo k vzniku požiaru alebo inej 

havárii. 



4. Nájomca pri prevádzkovaní predmetu nájmu zodpovedá za dodržiavanie právnych 

predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia voči lyžiarom a 

ostatným návštevníkom zimných športov. 

5 . Nájomca nemôže zmeniť dohodnutý účel užívania predmetu nájmu bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu prenajímateľa. 

6. Ak pri výkone úprav predmetu nájmu a výkone činnosti nájomcu podľa tejto zmluvy dôjde 

k poškodeniu, je nájomca povinný vzniknuté poškodenia bezodkladne odstrániť na vlastné 

náklady. 

7. Nájomca je povinný na vlastné náklady vykonať potrebné opatrenia k tomu, aby v  

súvislosti s jeho činnosťou nedošlo ku škodám na jeho majetku, na majetku prenajímateľa ani 

na majetku alebo zdraví tretích osôb. 

8.  Prenajímateľ nenesie zodpovednosť za škody na majetku nájomcu. Poistenie svojho 

majetku nachádzajúceho sa v priestoroch tvoriacich predmet nájmu je povinný zabezpečiť 

nájomca na vlastné náklady. 

9. Prenajímateľ má právo kedykoľvek, za účasti nájomcu alebo jeho zamestnanca, vykonať 

kontrolu prenajatého predmetu nájmu z hľadiska dodržiavania podmienok dohodnutých v 

tejto zmluve. 

10. Nájomca je povinný používať len také elektrické zariadenia a spotrebiče, ktoré  vyhovujú 
platným STN. 
 
11.Nájomca sa zaväzuje v prípade priaznivých snehových podmienok prevádzkovať lyžiarsky 

vlek za účelom rozvoja zimných športov. 

12. Nájomca sa zaväzuje pred zimnou sezónou pravidelne upraviť lyžiarsky svah vykosením 

trávy a náletov a upraviť vzniknuté nerovnosti na lyžiarskom svahu. Nájomca sa zaväzuje 

upravovať  lyžiarsky svah počas zimnej sezóny. Uvedené vykoná nájomca na vlastné náklady.   

13. Nájomca sa zaväzuje pri prevádzke lyžiarskeho vleku dodržiavať všetky bezpečnostné a 

prevádzkové predpisy, ktoré sa vzťahujú na jeho prevádzku.  

14. Prenajímateľ  vyžaduje od užívateľov vleku dodržiavanie bezpečnostných pokynov, ktoré 

musia byť nájomcom umiestnené na viditeľnom mieste. Za vzniknuté úrazy spojené s 

prevádzkou lyžiarskeho vleku zodpovedá nájomca, ak nepreukáže, že poškodený porušil 

verejne vyvesené bezpečnostné a prevádzkové pokyny. Nájomca je povinný zabezpečiť prvú 

pomoc pri úraze na vleku, alebo na lyžiarskom svahu a podľa svojich možností spolupôsobiť 

pri prevoze zraneného na lekárske ošetrenie. 

 



15.Ak je lyžiarsky svah v zlom stave a vzniká nebezpečenstvo  úrazov, nájomca je povinný 

prevádzku lyžiarskeho vleku zastaviť. 

16. Nájomca je povinný zabezpečiť na vlastné náklady odvoz odpadu / najmä , ale nie len 

komunálneho/ a dodávku médií. / najmä voda a el. energia/ nevyhnutných na riadny výkon 

činností na ktorú si predmet nájmu prenajal v súlade s účelom tejto zmluvy. 

17. Prenajímateľ nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá by vznikla prevádzkou lyžiarskeho 
vleku a na zdraví, alebo majetku nájomcu vleku. 
 
18. Nájomca je povinný zabezpečiť pre návštevníkov lyžiarskeho vleku sociálne zariadenie na 

vlastné náklady. 

VII. 
 

Technický stav predmetu nájmu 
 
1.Technické úpravy lyžiarskeho vleku je  nájomca oprávnený vykonať len na základe 

písomného súhlasu prenajímateľa a tieto úpravy vykoná nájomca sám na svoje náklady, bez 

nároku na ich úhradu voči prenajímateľovi . Pri výkone týchto  úprav je nájomca povinný 

dodržiavať všetky predpisy a STN, upravujúce výkon takýchto prác. 

 

2.Údržbu, opravy a revízie technického stavu predmetu nájmu po dobu trvania nájmu znáša 

nájomca na vlastné náklady, bez nároku na ich úhradu voči prenajímateľovi .Nájomca sa 

zaväzuje vykonávať na prenajatom lyžiarskom vleku všetky opravy - bežnú údržbu, ale aj 

náklady spojené s výmenou jednotlivých častí, ktoré sa prevádzkou opotrebovali, ako napr. 

výmena gumového obloženia na lanáčoch a kladkách, výmena tyčí, výmena ťažného a 

napínacieho lana, oprava elektrického agregátu a prevodovky, elektrického ovládania, náteru 

a pod. 

 

3.Nájomca sa zaväzuje  starať sa o údržbu súvisiacu s prevádzkou lyžiarskeho vleku. 

Nájomca je povinný zabezpečiť preškolenie a certifikáty pre obsluhu vleku na svoje náklady, 

bez nároku na ich úhradu voči prenajímateľovi . 

 

4. Nájomca sa zaväzuje odstraňovať nedostatky predmetu nájmu / nevyhnutné opravy  /, ktoré 

budú vymedzené odbornej správe poverenej osoby – revízneho technika. Správa revízneho 

technika bude vypracovaná raz ročne. Medzi zmluvnými stranami je nesporné , že údržbu, 

opravy a revízie technického stavu predmetu nájmu po dobu trvania nájmu znáša nájomca na 

vlastné náklady, bez nároku na ich úhradu voči prenajímateľovi . Nájomca je povinný začať 



odstraňovať nedostatky vymedzené v revíznej správe do 14 dní od jej predloženia , ak sa 

s prenajímateľom nedohodne  inak. Odbornú správu poverenej osoby – revízneho technika dá 

vypracovať nájomca na svoje náklady do konca daného roka. Nájomca je povinný predložiť 

jedno vyhotovenie revíznej správy bezodkladne prenajímateľovi.   

 

5.  V prípade ak nájomca nie je schopný odstrániť nedostatky vymedzené  v revíznej správe  

alebo ak náklady na odstránenie nedostatku presiahnu sumu 20% zo všeobecnej hodnoty 

súkromného odborného posúdenia predloženého nájomcom  - opísané v bode Čl.II bod 2,  je 

povinný nájomca o tom do 14 dní  písomne informovať  prenajímateľa. V danom prípade je 

nájomca oprávnený  odstúpiť od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy je nájomca 

povinný odovzdať predmet nájmu v stave, ktorý zodpovedá obvyklému opotrebeniu – 

užívaniu.  

VIII. 

                              Náhrada škody  

1. Nájomca je povinný pri užívaní prenajatého majetku zabezpečiť riadne dodržiavanie 

ustanovení právnych predpisov týkajúcich sa ochrany životného prostredia, prírody a vodných 

zdrojov , bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pri odvoze odpadov.  Pri úmyselnom alebo 

nedbanlivostnom porušení uvedených podmienok je nájomca povinný znášať vzniknuté škody 

v celom rozsahu. 

2.Ak nájomca  poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy a v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, je povinný nahradiť prenajímateľovi tým spôsobenú škodu v 

plnej výške.  

 
 

IX. 
Skončenie zmluvy 

 
 

1. Nájom predmetu nájmu podľa tohto dodatku č. 1 zaniká: 
 
a/ uplynutím dojednanej doby 
 
b/ písomnou dohodou zmluvných strán kedykoľvek 
 
c/ zánikom predmetu nájmu, 
 
d/ odstúpením od zmluvy 
 



2. Dohoda o ukončení zmluvy musí byť urobená písomne a podpísaná oprávnenými 
zástupcami zmluvných strán. 
 
3.  Odstúpením od zmluvy môže byť zmluvný vzťah ukončený v prípadoch závažného / hrubého  

porušenia ustanovení tejto zmluvy. Odstúpenie musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej 

zmluvnej strane.  

4. Za závažné / hrubé porušovanie ustanovení tohto dodatku č. 1  zo strany nájomcu sa 

považuje najmä : 

-  porušenie povinností vymedzených  čl. III ,  čl. IV,  čl. VI  a čl. VII tohto dodatku č. 1  

- poškodzovanie predmetu nájmu 

- prenechanie predmetu nájmu do užívanie tretej osoby bez  písomného súhlasu prenajímateľa 

5. Vypovedať túto zmluvu môže ktorákoľvek so zmluvných strán a to aj bez uvedenia 

dôvodu. Výpovedná doba je trojmesačná  a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca 

nasledujúcom po  písomnom doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

 6. V prípade skončenia nájmu je nájomca povinný predmet nájmu odovzdať prenajímateľovi 

protokolárne. Ak pri odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu budú zistené závady a poškodenia 

nad rozsah bežného opotrebovania, je nájomca povinný takto vzniknuté poškodenia odstrániť 

na vlastné náklady, ak sa s prenajímateľom písomne nedohodne inak. 

7. Korešpondencia sa doručuje na adresy uvedené v záhlaví tohto dodatku č. 1. Pokiaľ 

neprevezme druhá strana zaslanú korešpondenciu / zásielka sa vráti ako neprevzatá v odbernej 

lehote , adresát neznámi  /  má sa za to , že zásielka bola druhej strane doručená v tretí 

pracovný deň nasledujúci po  dní, kedy bola zásielka podaná na pošte. 

 
 

X.  
Záverečné ustanovenia  

 
 
1. Právne vzťahy, osobitne neupravené týmto dodatkom č. 1 , sa spravujú platným právnym 

poriadkom Slovenskej republiky najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Obchodného 

zákonníka. 

 
2.  Zmeny alebo doplnky tohto  dodatku č. 1  je možné vykonať len na základe dohody 

zmluvných strán písomnými dodatkami schválenými obecným zastupiteľstvom. 

 

3. Obecné zastupiteľstvo obce Bystrička  uznesením č. 246/2014 z 06.02.2014 schválilo 

dodatok č. 1 k zmluve o prenájme lyžiarskeho vleku na Bystričke zo dňa 10.11.2008. 



 

4. Dodatok č. 1  je vyhotovený v 4. rovnopisoch s určením 2 vyhotovenia pre nájomcu a 2 

vyhotovenia pre prenajímateľa. 

 

5.Tento dodatok  č. 1 k  Zmluve o prenájme lyžiarskeho vleku na Bystričke zo dňa 

10.11.2008  nadobúda platnosť dňom jej podpísania Zmluvnými stranami. Tento dodatok je 

povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Zmluvné 

strany berú na vedomie a súhlasia, že tento dodatok č. 1 vrátane všetkých jej súčastí a príloh 

bude zverejnený na webovom sídle prenajímateľa. Dodatok č. 1 je účinný dňom nasledujúcim 

po dni jeho zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa, pričom prenajímateľ sa zaväzuje 

zabezpečiť jeho zverejnenie. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok č. 1  riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na 

znak súhlasu vlastnoručne podpisujú. 

 
 
 
 
 
V Bystričke ,dňa  ............................................. 
 
 
 
 
 
 
...............................................................                         .................................................................................... 
 
Obec Bystrička                                     Jana Debnárová - PIZZERIA a PENZION ESO 

 

Konajúca  :  Zdenka Maršalová  

Starostka  

 
prenajímateľ      nájomca  

 


