
Nájomná zmluva č.2/2019 

 

 

I. 

Zmluvné strany 

 

Prenajímateľ: 

Mgr. Silvia Kočanová 
DIČ: 1070184907 

trvalé bydlisko: Solivarská 7, 821 03 Bratislava 

( ďalej len prenajímateľ ) na jednej strane 

 

 a 

 

Nájomca: 

Obec Turčiansky Peter 

Ondrej Výbošťok – starosta 

Turčiansky Peter 2 

038 41 Košťany nad Turcom 

( ďalej len nájomca ) na druhej strane 

 

za týchto podmienok 

 

II. 

 

Predmet zmluvy 

 

1. predmetom nájomnej zmluvy je prenájom pozemku, ktorý sa nachádza v okrese 

Martin, obec Turčiansky Peter, katastrálne územie Turčiansky Peter, vedený ako trvalý 

trávnatý porast,  umiestnený v zastavanom území obce. Bližšia informácia pozemku: 

 číslo parcely    register     LV      výmera  v m2     podiel   druh pozemku 

 275/1                  C           416            7604              1/1     trvalý trávnatý porast 

 ( ďalej aj „prenajatý pozemok“ ). 

 

2. Zmluvou sa zakladá nájomný vzťah a prenajíma sa pozemok dočasne nevyužívaný pre 

trvale trávnatý porast, ktorého prenajímateľ je vlastníkom, primerane druhu pozemku a v 

súlade s osobitnými predpismi. 

 

3. Celková výmera prenajímaného pozemku je 7604 m2   

 

 

          III. 

 

Doba trvania nájmu 

 

1. Predmet nájmu – pozemok, uvedený v čl. II tejto zmluvy sa na základe dohody 

zmluvných strán prenajíma na dobu určitú – 5 rokov ( päť rokov ) od 1. júla 2019 do 30. júna 

2024. 

 

 

 



-2- 

    

IV. 

 

Výška nájomného a jeho splatnosť 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom za pozemok uvedený v čl. II tejto zmluvy na 

sume 60 €  + DPH za rok prenajatej pôdy. 

 

2. Nájomné je splatné vopred najneskôr do 31.12. a to na základe tejto zmluvy na účet 

2618242262/1100, Tatra Banka, a.s., s variabilným symbolom 22019. 

 

3. V prípade, že sa nájomca dostane do omeškania s úhradou platby nájomného, má 

prenajímateľ právo požadovať úroky z omeškania vo výške 0,025% z dlžnej sumy za každý 

deň omeškania. V prípade, ak nájomca neuhradí nájomné ani do dvoch mesiacov po termíne 

uvedenom v bode 2  tohto článku, považuje sa toto konanie za hrubé porušenie zmluvy a 

zmluva tým zaniká. 

 

V. 

 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Prenajímateľ sa zaväzuje umožniť nájomcovi nerušene užívať prenajatý pozemok po 

celú dobu trvania nájmu na účel dojednaný touto zmluvou, ktorým je dočasné nevyužívanie 

pozemku pre trvalý trávny porast. 

 

2. Prenajímateľ splnomocňuje nájomcu, aby počas trvania doby nájmu poskytoval 

súhlasy oprávneným tretím osobám na vstup na prenajatý pozemok výlučne len za účelom 

údržby a opráv existujúcich inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na prenajímanom pozemku, 

rokoval s nimi o rozsahu zásahu do pozemku ako aj uvedení pozemku po zásahu do 

pôvodného stavu. Zároveň nájomca o danej veci bude pred zásahom do pozemku 

prenajímateľa informovať. 

 

3. Nájomca je povinný užívať prenajatý  pozemok v súlade s touto zmluvou a ošetrovať 

pôdu tak, aby nedochádzalo k jej znehodnocovaniu. 

 

4. Prenajímateľ sa zaväzuje, že počas platnosti tejto nájomnej zmluvy neuzavrie žiadny 

nájomný vzťah k predmetu nájmu s inou fyzickou ani  právnickou osobou. 

 

VI. 

 

Skončenie nájmu 

 

1. Platnosť tejto zmluvy zaniká: 

a) uplynutím doby nájmu dohodnutej v článku III. bod 1 tejto zmluvy. 

b) zmluvu je možné jednostranne vypovedať písomným oznámením. 

 

2. Akýkoľvek spôsob skončenia nájmu musí byť vykonaný písomnou formou. 

 

3. Po skončení nájmu je nájomca povinný vrátiť prenajímateľovi predmet nájmu do 

 pôvodného stavu. 
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VII. 

 

Záverečné ustanovenie 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 

 

2. V prípade, ak v dôsledku legislatívnych zmien príde k pozemkovým úpravám, tento  

nájomný vzťah zostáva zachovaný, zmeny týkajúce sa nových parcelných čísel a LV budú 

zachytené v dodatku k tejto zmluve. 

 

3. Zmluva bola vyhotovená v 2 rovnopisoch, z toho po jednom rovnopise pre 

prenajímateľa a pre nájomcu. 

 

4. Ostatné otázky, ktoré táto zmluva nerieši, sa riadia ustanoveniami zákona č. 504/2003 

Z. z. , Občianskeho zákonníka a súvisiacich predpisov. 

 

5. Nájomná zmluva môže byť zmenená a doplnená len písomným dodatkom, 

podpísaným oboma zmluvnými stranami. 

 

6. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a zrozumiteľne. 

Prečítali si ju a na znak súhlasu s jej obsahom zmluvu podpisujú. 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa ….............                                         V Turčianskom Petre, dňa ….............. 

 

 

 

 

  za prenajímateľa      za nájomcu 
 

 

 

     …..................................................   …................................................. 

           Mgr. Silvia Kočanová            Ondrej Výbošťok 

                       starosta 

 

 

 

 

 

 

 
 


