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Zmluva o nájme časti pozemku 
(uzatvorená podľa § 663 a nasl. Č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení) 

ČI. I 
Zmluvné strany 

Obec Dunajská Lužná 
so sídlom: Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná 
IČO: 00400009 
zastúpená: Štefanom Jurčíkom, starostom obce 
bankové spojenie: VUB Bratislava 
IBAN: SK2102000000000025522112 
SWIFT kód: SUBASKBX 

(ďalej len „prenajímateľ") 

a 

Bc. Anna Jurčíková 
Mariánska 635/48, 900 42 Dunajská Lužná 
IČO: 46 039 431 
Zapísaná v Živnostenskom registri č. 140-16620 
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s. 
IBAN: SK391100 0000 002937164652 

(ďalej len „nájomca") 

uzavreli dnešného dňa v súlade s ustanovením § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník") túto nájomnú zmluvu. 

ČI. II 
Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je záväzok prenajímateľa, že prenechá nájomcovi do užívania predmet 
nájmu konkretizovaný v čl. 3 tejto zmluvy a záväzok nájomcu, že za užívanie predmetu nájmu 
bude počas celej dohodnutej doby nájmu platiť prenajímateľovi nájomné vo výške a spôsobom 
dojednaným v ustanoveniach tejto zmluvy. 

Čl. III 
Predmet nájmu 

Predmetom nájmu podľa tejto zmluvy sú časti pozemku vo výlučnom vlastníctve prenajímateľa, 
nachádzajúceho sa v okrese Senec, v obci Dunajská Lužná v katastrálnom území Jánošíková 
a zapísaného na liste vlastníctva č. 740, vedenom Okresným úradom Senec, Katastrálny odbor, 
ako parcela registra „C", parcelné č. 166/1, druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie 



0 rozlohe 14331 m2, a to vo výmere 42 m2 a 21,60 m2 podľa grafického r._. ~ . . - ;mku 
p.č. 166/1, mariánksa ul., k.ú. Jánošíková, vyhotoveného GEOSET spol. s.: . . . 
ako Príloha č. 1 a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej ako „predme: m n r | 

ČI. IV 
Účel nájmu 

Prenajímateľ prenecháva predmet nájmu nájomcovi do užívania výlučne za účelom u~:e 
prevádzky zmrzlinárne a cukrárne a 2 parkovacích miest. 

ČI. V 
Doba nájmu 

1) Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.04.2017 do 31.03.2032 s prednostným 
právom nájmu na ďalších 5 rokov. 
2) Nájomca je povinný najneskôr 6 mesiacov pred uplynutím doby nájmu oznámiť 
prenajímateľovi, že si uplatňuje prednostné právo nájmu na ďalších 5 rokov. Ak nájomca túto 
svoju povinnosť poruší, nárok na prednostné právo mu zaniká, ak sa zmluvné strany nedohodnú 
inak. 
3) Nájomca podpísaním tejto zmluvy potvrdzuje, že predmet nájmu je užívaniaschopný a preberá 
ho na dohodnutý účel nájmu. 
4) Nájom častí pozemku schválilo Obecné zastupiteľstvo Uznesením č. 2017/01-14 zo dňa 
31.01.2017, ktoré je uvedené ako príloha č. 2 a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy vrátane 
náčrtu prevádzky zmrzlinárne a cukrárne. 

ČI. VI 
Výška, spôsob platenia a splatnosť nájomného 

1) Zmluvné strany sa dohodli na výške nájmu za užívanie predmetu nájmu na dohodnutý účel 30 
EUR/m2, celkom 1260 EUR na pozemok pod prevádzkou zmrzlinárne a cukrárne vrátane terasy a 
1 EUR/rok za pozemok pre parkoviská, čo predstavuje ročne celkom 1 261,- EUR. Prenajímateľ 
nie je platcom DPH. 
2) Nájomné za rok 2017 alikvotnú časť 945,80,- EUR uhradí nájomca najneskôr do 30.04.2017. 
3) Zmluvné strany sa dohodli, že nájomné podľa predchádzajúceho odseku je splatné ročne 
vopred, a to najneskôr do posledného dňa prvého mesiaca príslušného roka. Nájomca je nájomca 
povinný uhrádzať, bezhotovostným prevodom na účet prenajímateľa IBAN: 
SK2102000000000025522112 vedený vo VÚB, a. s. Za deň úhrady nájomného sa považuje deň 
pripísania príslušnej sumy v prospech účtu prenajímateľa. 
4) V prípade omeškania sa nájomcu so zaplatením nájomného je (nájomca) povinný zaplatiť 
prenajímateľovi popri dohodnutom nájomnom aj úroky z omeškania vo výške 0,05% p.a. 
z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 



ČI. VII. 
Práva a povinnosti nájomcu 

1) Nájomca nie je oprávnený bez súhlasu prenajímateľa meniť účel využitia predmetu nájmu 
a takisto ani predmet nájmu ďalej prenajímať. 
2) Počas doby nájmu je nájomca povinný na vlastné náklady predmet nájmu pravidelne udržiavať 

a udržiavať čistotu okolia do vzdialenosti 3 m okolo predmetu nájmu. 
3) Nájomca nie je oprávnený vykonávať na predmete nájmu akékoľvek iné stavebné úpravy 
alebo iné zmeny bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa okrem umiestnenia 
prevádzky Zmrzlináme a cukrárne podľa Uznesenia obecného zastupiteľstva v Dunajskej Lužnej 
č. 2017/01-14 písm. a). 

ČI. VIII 
Skončenie nájmu 

1) Nájomný vzťah sa pred uplynutím doby nájmu uvedenej v čl. V ods.l tejto zmluvy môže 
skončiť: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán, 
b) výpoveďou prenajímateľa z dôvodu meškania s platením nájomného o viac ako 2 mesiace. 

2) Zmluvné strany si dohodli jednomesačnú výpovednú lehotu, ktorá sa bude počítať od prvého 
dňa mesiaca nasledujúceho po jej doručení nájomcovi v prípade, že nájomca bude viac ako 2 
mesiace v omeškaní s platením úhrady za nájom. 
3) Nájomca je povinný odovzdať prenajímateľovi predmet nájmu najneskôr 3. pracovný deň po 
uplynutí výpovednej lehoty, resp. po skončení nájmu. 
4) V prípade skončenia nájmu je nájomca povinný odovzdať predmet nájmu v stave v akom ho 
prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. V prípade, že nájomca vykoná na predmete 
nájmu stavebné úpravy so súhlasom prenajímateľa, nie je tieto povinný pri skončení nájmu 
odstraňovať, pokiaľ si prenajímateľ pri udelení súhlasu na vykonanie úprav nevyhradil ich 
odstránenie. Rovnako tak nájomca nie je povinný pri skončení nájmu odstraňovať dôsledky 
činností, na ktorých vykonanie dal prenajímateľ súhlas pri uzavretí tejto zmluvy. 

Čl. IX 
Záverečné ustanovenia 

1) V súlade s §30 ods.2 zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení, predmet nájmu n ie je predmetom 
dane za užívanie verejného priestranstva. 
2) Túto zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len na základe dohody zmluvných strán prijatej 
formou písomného dodatku. 
3) Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené, sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných právnych predpisov platných na území 
Slovenskej republiky. 
4) Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom uvedeným v čl. V ods. 1 tejto zmluvy až dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia na webovom sídle obce www.dunajskaluzna.sk . 

http://www.dunajskaluzna.sk


5) Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch s platnosťou originálu, z toho dva exempláre sú 
určené pre prenajímateľa a jeden pre nájomcu. 
6) Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená, 
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili, 
na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 

V Dunajskej Lužnej dňa 

Nájomca 

/ y 

\ic. Är Anna Jurčíková 
živnostníčka 

V Dunajskej Lužnej dňa 29. 03. 

Prenajímateľ 

/ 
C 
E 

1* 

Štefan J určí k 
starosta obce 



O B E C N Ý Ú R A D , Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná 

Výpis z uznesení obecného zastupiteľstva v Dunajskej Lužnej č. 2017/01-14 

Obecné zastupiteľstvo obce Dunajská Lužná na svojom zasadnutí dňa 31.01.2017 

Prerokovalo bod programu č. 14 

Prepracovanie návrhu umiestnenia prevádzky Zmrzlinárne a cukrárne na 
pozemku KN-C, p.č. 166/1, k.ú. Jánošíková, LV 740 (č.j. 5983/2016 Ing. Anna 
Jurčíková a Pavol Kotris, Dunajská Lužná) 

a) Obecné zastupiteľstvo súhlasí 
S prepracovaným návrhom umiestnenia prevádzky Zmrzlinárne a cukrárne na časti 
pozemku KN-C, p.č. 166/1 o výmere 42 m2 a parkovanie 21,6 m2 v súlade 
s predloženým návčrtom k.ú. Jánošíková, LV 740, obec Dunajská Lužná, okres 
Senec 

b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
Výšku ceny prenájmu pozemku pod terasou a pod stavbou prevádzky určuje 30,-
euro za m2 na rok a pozemok pre parkoviská 1 euro za rok 
Príloha uznesenia - náčrt zmrzlinárne 

Hlasovanie: 
Prítomní: 10 (p.p. Patrnčiak, Stareček, Vozár, Jánošík, Németh, Takáčová, Lodňanek, 

Oltus, Solar, Blizniak) 

Za: 10 Zdržal sa: 0 Proti: 0 

V Dunajskej Lužnej 13.02.2017 

9< 
Za správnosť: Magdaléna Hanuliaková 

prednostka úradu 

Doručí sa: 
Ing. Zuzana Schottertová - správa majetku 

" O 

ínŕ 
1 -

Telefón číslo: 02/402598 13 fax číslo: 02/402598 33 e-mail: prednostka@dunajskaluzna.sk 

mailto:prednostka@dunajskaluzna.sk


I s 

r * i 
1— 

r i i 

i r 

^ \ \ 
"T 

v O 

" V " 

1 í 
s ľ?\ x 

1—! Í-
. . 4 -

J—- 1 
TV 

--i r 

uU' c-H 

, r 

A \ 

r : U 

T 

f-.-.. 
i i 

.-i i 4"' f 

\ 

n 

r ' A 
\ 1 

\ A 
\ 

\\ \ 
b 

d X 

-f 

SITUÁCIA M. V 500 1 



O B E C D U N A J S K Á L U Ž N Á 

Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná 

Zámer prenájmu časti pozemku KN-C, parcela číslo 166/1, katastrálne územie 
Jánošíková, LV 740 

Obec Dunajská Lužná, v súlade § 9a ods. (9) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení 
neskorších predpisov, zverejňuje zámer dlhodobého prenájmu časti pozemku KN-C, parcela 
číslo 166/1 o výmere 14 331 m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, LV 740, 
katastrálne územie Jánošíková, obec Dunajská Lužná, okres Senec, o veľkosti 60 m2, za účelom 
umiestnenia prevádzky Zmrzlinárne a cukrárne, na 15 rokov s predĺžením na 5 rokov, za 
podmienky vybudovania dostatočného počtu parkovacích miest na pozemku v majetku obce 
Dunajská Lužná, podľa platnej STN, z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa - daná aktivita v tejto lokalite je žiadaná obyvateľmi, 
využívaná a prevádzka žiadateľov v susedstve funguje už 6 sezónu. 

Štefan Jurčík 
starosta obce 

Vyvesené: 26.09.2016 
Zvesené: 



spol. s r.o. 
Vo j t e cha Tvrdého 2 1 , 010 0 1 ŽILINA 

Prevádzka: Va jno r ská 1 4 2 , 8 3 1 04 BRATISLAVA 

zameral: 
APFEL 

obsah výkresu: 

vypracoval: 
APFEL 

s tav k: 
febtuár 2017 

GRAFICKÝ NÁČRT ZÁBERU POZEMKU formát: 1A4 

pozemok p .č . 166/1 
Mariánska u l . 

k .ú.Jánošíková 
Dunajská Lužná 
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OBVODNÝ URAD SENEC 
odbor živnostenského podnikania 

Hurbanova 21, 903 01 Senec 

č. OZP-ZI/2011/00624-2 
č. živnostenského registra 140-16620 

Senec 02.02. 2011 

o živnostenskom oprávnení 

Meno a priezvisko 
Bydlisko 

Bc. Anna Jurčíková 
Mariánska 635/48, 900 42 Dunajská Lužná 

Obchodné meno 
Miesto podnikania: 

Pridelené IČO: 

Bc. Anna Jurčíková 
Mariánska 635/48, 900 42 Dunajská Lužná 
46 039 431 

na vykonávanie živnosti 

1. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu 
Vznik živnostenského oprávnenia: 01. 02. 2011 

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 
Vznik živnostenského oprávnenia: 01. 02. 2011 

Osvedčenie o živnostenskom oprávnení je vydané podľa § 47 ods. 2 v spojení s § 66b zákona č 
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 

\ Ing. Drahomíra Bállofíová 
vedúca oaporu 

Táto fotokópia - tento odpis s počtom listov .... 
a počtom strán ............ doslovne súhlasí 
s predloženou listinou. 
Poradové čisto: . . Ä ' ? J,.,. 
kV Dunajskej Lužnej, dňä&tôi^podpiiy ... 


