
Nájomná zmluva 
uzatvorená podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka  

medzi týmito zmluvnými stranami:  
 

Prenajímateľ:  
Obec Bystrička 
sídlo: Obecný úrad, 038 04 Bystrička 260 
IČO: 00316601 
bankové spojenie: SK7802000000000014124362 
v mene ktorej koná: Zdenka Maršalová, starostka obce  
 
( ďalej len „prenajímateľ“) 
 
a 
 
Nájomca:  
Zita Riedlmajerová 
bydlisko: xxx 
Dátum narodenia: xxx 
Rodné číslo: xxx 
 
( ďalej len „nájomca“) 
 
(ďalej len „zmluvné strany“) 
 

I 
Úvodné ustanovenia 

 
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v podiele 1/1 nachádzajúcej sa 
v katastrálnom území Bystrička, obec Bystrička, okres Martin, vedenej Okresným úradom 
Martin, katastrálny odbor na LV č. 1 nasledovne: 
 
PARCELY registra  “C“ 

� parcelné číslo 982/2 (KN – E č. 298/2), výmera 172 m2, druh pozemku – Ostatné 
plochy  

 
 

II. 
Predmet nájmu 

 
Predmetom tejto zmluvy je záväzok prenajímateľa prenechať nájomcovi  do užívania 
nehnuteľnosť špecifikovanú v čl. I. tejto Zmluvy za podmienok ďalej dohodnutých v tejto 
zmluve.  

 
III. 

Účel nájmu 
 

Táto zmluva sa uzatvára za účelom využitia nehnuteľnosti špecifikovanej v čl. I. tejto Zmluvy 
na poľnohospodárske účely. 



Nájomca sa výslovne zaväzuje a prehlasuje, že predmet nájmu bude užívať výhradne v súlade 
s dohodnutým účelom podľa tejto Zmluvy a v súlade so záväznými právnymi predpismi 
Slovenskej republiky. 

 
IV. 

Doba nájmu, skončenie nájmu 

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.1.2016 do 31.12.2016, resp. do doby dokedy 
nebude vypracovaná a schválená dokumentácia prístupových komunikácií KN-C č. 982/2 
k RD martinský kataster Hrby.  („Doba nájmu“) 

2. Zmluvné strany sa môžu kedykoľvek dohodnúť na ukončení tejto zmluvy. Dohoda 
o ukončení zmluvy musí byť urobená písomne a musí byť podpísaná oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán. Zmluvné strany v tejto dohode upravia všetky práva a povinnosti ako 
aj všetky pohľadávky a záväzky a spôsob ich uspokojenia. 

3. Porušenie  záväzku Nájomcu závažného charakteru je dôvodom k odstúpeniu od Zmluvy 
zo strany Prenajímateľa.  
Porušením záväzku nájomcu závažného charakteru sa má na mysli najmä: 
- omeškanie s platbou finančných záväzkov spojených s užívaním predmetu nájmu   
- užívanie predmetu nájmu v rozpore s účelovým určením podľa tejto zmluvy bez súhlasu 
prenajímateľa 
- prenechanie predmetu nájmu do užívania tretej osobe bez súhlasu prenajímateľ 
 
4. Odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení Nájomcovi a 
Zmluva sa zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy Nájomcovi. Zmluvné strany sa 
dohodli, že plnenia poskytnuté pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy sa nevracajú.  

5. Túto Zmluvu môže Prenajímateľ vypovedať kedykoľvek písomnou výpoveďou z dôvodu 
vypracovania projektovej dokumentácie prístupovej dokumentácie KN-C č. 982/2 mesta 
Martin. Nájomca môže túto zmluvu vypovedať kedykoľvek aj bez udania dôvodu písomnou 
výpoveďou.  Výpovedná lehota sa počíta od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení 
výpovede. 

6. Korešpondencia sa doručuje na adresy uvedené v záhlaví  tejto zmluvy. V prípade 
pochybností pri doručení výpovede alebo oznámení o odstúpení od Zmluvy, sa má zato, že 
výpoveď alebo oznámenie o odstúpení bolo doručené (3) tretí deň od podania doporučenej 
zásielky na pošte. 
 

V. 
Nájomné 

 
1. Nájomné za predmet nájmu je stanovené vo výške 0,03 € (slovom tri centy) za 1 m2/ za 
rok, čo činí spolu sumu vo výške 5,16 €  ( slovom päť eur, šestnásť centov)  za celkovú 
výmeru 172 m2 predmetu nájmu.  
2. Nájomné za rok bude uhradené zo strany nájomcu paušálne bez ohľadu na celkovú dobu 
trvania zmluvy. V prípade predčasného skončenia nájmu sa nájomné nevracia. 
Medzi účastníkmi je nesporné, že nájomné pre rok 2016 činí sumu 5,16 € bez ohľadu na 
platnosť zmluvy a celkovú dĺžku doby trvania nájomnej zmluvy.  
3. Nájomné  pre rok 2016 je splatné  do 15 dní odo dňa podpisu tejto Zmluvy.  



4. Prenajímateľ si vyhradzuje nájomné jednostranne zvýšiť na základe rozhodnutia obecného 
zastupiteľstva, pričom takto dohodnuté nájomné  podľa bodu V.1. je garantované pre rok 
2016.  V danom prípade pokiaľ dôjde k zvýšeniu nájomného, prenajímateľ uvedené oznámi 
obratom nájomcovi. Pokiaľ by nájomca s takto zvýšeným nájomným nesúhlasil, je povinný 
oznámiť túto skutočnosť písomne prenajímateľovi do 10 dní odo dňa prevzatia písomného 
oznámenia o zvýšení nájmu, pričom v danom prípade nájomný pomer končí posledným dňom 
v mesiaci, kedy doručí odpoveď o neakceptácii nového nájomného.  Týmto okamihom sa 
považuje  nájomný pomer skončený dohodou k uvedenému dátumu.  
 
 

VI. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1.Prenajímateľ sa zaväzuje dňom uzatvorenia tejto zmluvy prenechať predmet zmluvy na 
užívanie nájomcovi v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie. Zmluvné strany sa dohodli, že 
týmto okamihom prechádza nebezpečenstvo poškodenia alebo iného znehodnotenia predmetu 
zmluvy na nájomcu.  
 
2. Prenajímateľ sa zaväzuje, že umožní nájomcovi nerušené užívanie predmetu nájmu počas 
celej doby nájmu. Prenajímateľ je však oprávnený kontrolovať účel užívania predmetu nájmu 
respektíve iné plnenie povinností nájomcu.  
 
3. Nájomca sa zaväzuje, že predmet nájmu bude užívať v súlade s dohodnutým účelom podľa 
tejto Zmluvy.  
 
4. Nájomca je oprávnený predmet nájmu oplotiť, pričom náklady na oplotenie znáša v plnej 
výške nájomca.   
 
5. Nájomca sa zaväzuje k úhrade všetkých nákladov, ktoré vznikajú v súvislosti s užívaním 
predmetu nájmu.  
 
6. Nájomca je zodpovedný za všetky škody na predmete nájmu, ako i na inom majetku 
prenajímateľa alebo tretích osôb nachádzajúcich sa na predmete nájmu. 
 
7. Nájomca je povinný používať predmet nájmu len na účel uvedený v Článku III. tejto 
Zmluvy.  
 
8. Akékoľvek úpravy na predmete nájmu môže nájomca vykonať len s predchádzajúcim 
písomným súhlasom prenajímateľa a na vlastné náklady. 
 
9. Po skončení doby trvania nájmu je nájomca povinný na vlastné náklady uviesť predmet 
nájmu do pôvodného stavu.  
 
10. V prípade porušenia uvedených podmienok, či už úmyselne alebo z nedbanlivosti, je 
nájomca povinný znášať vzniknuté škody v celom rozsahu.   

 
 
 
 
 



VII. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Vzájomné vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa spravujú 
platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým ustanoveniami 
Občianskeho  zákonníka.  
 
2. Pokiaľ ktorákoľvek časť tejto zmluvy stratí na základe neskoršej zmeny platných právnych 
predpisov platnosť, ďalšie ustanovenia tejto zmluvy, ak to ich povaha pripúšťa, zostávajú 
v platnosti. Zmluvné strany sa zaväzujú uviesť neplatné ustanovenia tejto zmluvy do súladu 
s právnymi prepismi, bez zbytočného odkladu. 
 
3. Zmluvu je možné meniť len na základe písomného dodatku, podpísaného oboma 
zmluvnými stranami. 
 
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma účastníkmi. Táto zmluva je 
povinne zverejňovanou zmluvou podľa ust. § 5a zákona č. 211/2000Z.z. o slobodnou prístupe 
k informáciám v znení neskorších predpisov a nadobúda účinnosť podľa ust. § 47a odst.1 
zákona č.40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník) dňom nasledujúcim 
po dni zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby – obec Bystrička. Prenajímateľ sa 
zaväzuje, že do piatich pracovných dní odo dňa uzavretia tejto zmluvy, zverejní jej obsah na 
svojej webovej adrese. 
 
5.  Táto zmluva  sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdržípo 
jednom vyhotovení.  
 
V ......................, dňa ................... 
 
 
 
....................................      ..................................... 

      prenajímateľ       nájomca 

 


