
Zmluva o nájme

Pozemku
(uzatvorená podl'a s 663 a nasl. zákon a ć,. ao/L964 Zb. občiansky zákonník v platnom znení)

ĺ.ĺ' ,I3r-J,{- 0/'4
II

čl. l
Zmluvné strany

Prenajímateľ:
so sídlom :
V mene prenajímateľa koná
lčo:
Dlč:
bankové spojenie:
IBAN:
SW|FT kód:
(d'alej len prenajímatel')

obec Dunajská Lužná
Jánošíkovská 7, 9oo 42 Dunajská Lužná
štefan Jurčík starosta obce
00400009
2020663755
VÚB Bratislava
sK21 0200 0000 0000 25522LL2
SUBASKBX

a

Nájomca : Bistro u Poleho, s.r.o.
so sídlom : Zámočnícka 77126,9oo 4Ż Dunajská Lužná

V mene nájomcu koná: Edĺta siposová, konatel'spoločnosti
lČo: 50 855 965
Zapísanej v obchodnom registrl okresného súdu BA l, oddiel: Sro, Vložka číslo LL9L77/B
bankové spojenie: československá obchodná banka, a.s., šamorín
IBAN: SK77 75OO 0000 0040 2672s7LO
SW|FT kód: cEKosKBX
(d'alej len nájomca)

uzavreli dnešného dňa v súlade s ustanovením 5 663 a nasl. zákona č.4o/L964 Zb. občiansky
zákonník v platnom znení (d'alej len ,,občiansky zákonník") túto nájomnú zmluvu'

čl. ll
Predmet zmluvy

L. Predmetom tejto zmluvy je záväzok prenajímatel'a, že prenechá nájomcovi do užívania
predmet nájmu konkretizovaný v čl. lll tejto zmluvy a záväzok nájomcu, že predmet nájmu

bude užívať na dohodnutý účel, splní podmienky dohodnuté v tejto nájomnej zmluve a za
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užívanie predmetu nájmu bude počas celej dohodnutej doby nájmu platiť prenajímatelbvi

nájomné vo výške a spôsobom dojednaným v ustanoveniach tejto zmluvy.

Ó. lll
Predmet nájmu

L. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnutel'ností, zapísaných oÚ Senec, Katastrálny

odbor na LV 740, katastrálne územie Nové Košariská, obec Dunajská Lužná, okres Senec,

a to:

pozemku KN-C, parcela číslo ŻL3/Ż o výmere ŻoL4 m2, druh pozemku - zastavaná
plocha a nádvorie.

Ż. Prenajímatel'prenecháva nájomcovi do užívania

časť pozemku KN-C, parcela číslo 2L3/Ż, opísaný v bode 1. tohto článku o výmere 60

m2.

Celkovo prenecháva prenajímateľ nájomcovi do užívania pozemok o celkovej výmere 60 m2.

čl. v
Úče! ná;mu

L. Prenajímatel' prenecháva predmet nájmu nájomcovi do užívania za účelom zriadenia
jednoduchého dočasného sedenia, s možnosťou jednoduchého odstránenia.

čl. v
Doba nájmu, prevzatie predmetu nájmu

1. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od oL.o6.2o2L do 3L.L2.202L.
Ż' Nájomca podpísaním tejto zmluvy potvrdzuje, že s predmetom nájmu sa oboznámil

obhliadkou a vyhovuje mu na účel, na aký ho preberá do užívania.

3' Prenájom predmetu nájmu schválilo obecné zastupiteľstvo v Dunajskej Lužnej uznesením č.

Żo2Llo3-22 zo dňa 25.o5.Żo2L. ktoré tvorí ako príloha č. 1 neoddelitel'nú súčasť tejto
zmluvy.

čl. vl
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Výška, spôsob platenia a splatnosť nájomného

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za užívanie predmetu nájmu podl'a tejto zmluvy vo výške
50,- € ( slovom: päťdesiat Eur ) za 1 m2 prenajatej plochy /ročne. Celkové nájomné za
dohodnutú dobu nájmu je 1.75Qoo € ( slovom: jedentisícsedemstopäťdesiat Eur ) za celý
predmet nájmu. Zmluvné strany sa dohodli na platení nájomného mesačne, a to vo výške
25o ,- € (slovom: dvestopäťdesiat Eur). Prenajímatel'nie je platcom DPH.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomné podľa predchádzajúceho odseku je splatné
mesačne, a to do 15. dňa príslušného mesiaca. Nájomné je nájomca povinný uhrádza{
bezhotovostným prevodom na účet prenajímateľa č. IBAN sK21 o2oo oooo oooo 2552 2tI2
vedený vo VÚg Bratislava, a.s.. Za deň úhrady nájomného sa považuje deň prĺpísania
príslušnej sumy V prospech účtu prenajímatel'a. Nájomné za jún 2o2L a júlzozLjelplatné do
7 dní od uzatvorenia zmluvy ý

3. Daňovým dokladom na účely platenĺa nájomného je táto zmluva, prenajímatel' nebude
nájomcovi vystavovať fa ktú ru.

4. V prípade omeškania sa nájomcu so zaplatením nájomného je nájomca povinný zaplatiť
prenajímateľovĺ popri dohodnutom nájomnom aj úroky z omeškania vo výške o,o5% p.a.
z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

čl. vll.
Práva a povinnosti nájomcu

L Nájomca nĺe je oprávnený bez súhlasu prenajímateľa menĺť účel využitia predmetu nájmu
a takisto ani predmet nájmu d'alej dávať do podnájmu, bez predchádzajúceho písomného
súhlasu prenajímatel'a.

Ż. Počas doby nájmu je nájomca povinný na vlastné náklady predmet nájmu udržiavať
v dobrom technickom stave, umožňujúcom bezpečné využívanie a udržiavať čistotu, a to i

okolia predmetu nájmu.
3' Nájomca nie je oprávnený vykonávať na predmete nájmu akékoľvek stavebné úpravy alebo

iné zmeny bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímatel'a, s výnimkou úprav
potrebných pre naplnenie účelu tejto zmluvy.

Ó. vlll
Skončenie nájmu

L. Nájomný vzťah sa pred uplynutím doby nájmu uvedenej v čl. V ods.l, podl'a tejto zmluvy
môže skončiť:

a. písomnou dohodou zmluvných strán,
b. písomnou výpovedbu prenajímatel'a z dôvodu omeškania nájomcu s platením

nájomného o viac ako 2 mesiace alebo ak nájomca opakovane porušuje iné svoje
povinnosti podl'a tejto zmluvy a napriek písomnej výzve prenajímatel'a
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V primeranej lehote (nie kratšej ako 15 dní) nájomné nedoplatí, resp. porušenie

povinností neodstráni
c. písomnou výpovedbu nájomcu, aj bez uvedenia výpovedného dôvodu.

2' Zmluvné strany si dohodli dvojmesačnú výpovednú lehotu, ktorá sa bude počítať od prvého

dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede nájomcovi, ak zmluvu vypovie
prenajímatel' z dôvodu podľa bodu 1 písm. b) tohto článku. Zmluvné strany si dohodli
šesťmesačnú výpovednú lehotu, ktorá sa bude počítať od prvého dňa mesiaca

nasledujúceho po doručení výpovede prenajímatelbvi, ak zmluvu vypovie nájomca z dôvodu
podl'a bodu 1 písm. c)tohto článku.

3. Nájomca je povinný odovzdať prenajímatelbvi predmet nájmu najneskôr 3. pracovný deň
po uplynutí výpovednej ĺehoty, 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, resp. zmeny vykonané na predmete nájmu

v súlade s účelom nájmu podl'a tejto nájomnej zmluvy. V prípade, že nájomca vykoná na

predmete nájmu stavebné úpravy, resp. terénne úpravy so súhlasom prenajímateľa, nie je

tieto povinný pri skončení nájmu odstraňovať, pokiaľ si prenajímatel' pri udelení súhlasu na

vykonanie úprav nevyhradĺl ich odstránenie. Rovnako tak nájomca nie je povĺnný pri

skončení nájmu odstraňovať dôsledky činností, na ktorých vykonanĺe dal prenajímateľ

súhlas pri uzavretí tejto zmluvy.
Ö.x

Vyhlásenie zmluvných strán

Prenajímateľ vyhlasuje, že:

a) predmet nájmu nie je zaťažený žiadnym zálož.ným právom,

b) na predmete nájmu neviaznu žiadne vecné bremená a ani iné obmedzenia, ktoré by

bránili Prenajímatelbvi prenechať predmet nájmu Nájomcovi do užívania,

c) predmet nájmu alebo práva j nemu nĺe sú predmetom žiadneho súdneho konania,

d) k predmetu nájmu nemajú užívacie právo žiadne tretĺe osoby.

Nájomca vyhlasuje, Že:

a) stav predmetu nájmu je mu dobre známy
b) predmet nájmu preberá do užívania v stave a akom sa nachádza v deň podpisu tejto

zmluvy,
c) bol oboznámený Prenajímatelbm o tom, že termín prác stavebných úprav hlavného

objektu susediaceho s predmetom nájmu je plánovaný na začiatok roka 2o2Ż.

đ.x
Záverečné ustanovenia

L V súlade s 530 ods.Z zákona 582/2oo4 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení, predmet nájmu nie je
predmetom dane z nehnuteľností a ani za užívanie verejného priestranstva.

Ż. Túto zmluvu možno meniť alebo dopÍňať len na základe dohody zmluvných strán prijatej

formou písomného dodatku.
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3. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené, sa riadia
príslušnými ustanoveniami občĺanskeho zákonníka a ostatných právnych predpisov platných
na území Slovenskej republiky.

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpĺsu obomi zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke obce
www. d u n a is ka I uzn a.s k.

5. Zmluvaje vyhotovená vtroch exemplároch s platnosťou originálu, ztoho dva exempláre sú
určené pre prenajímatel'a 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, zrozumitelhe a úplne slobodne
prejavili, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

6Ńq V Dunajskej Lužnej, dňa: l7. 08, WI| V Dunajskej Lužnej, dňa: l7. W" M

Nájomca: Prenají

Śo'ryrmg,^n' eł"L
Edita śiposová
konatel' spoločnosti

Štefan Jurčík
starosta obce

6{;
Prílohy: 1 - uznesenie obecného zastupitel'stva č.2o2L/o3-22 zo dňa 25.o5.2o2L
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o B E c NÝ Ú ne D,Jánošíkovská 42 DunajskáLuŽnä

Výpis z uznesenĺ obecného zastupiteľstva v Dunajskej Lužnej č).2021Io3-22

obecné zastupitel'stvo obce Dunajská Lužná na svojom zasadnutí dňa 25.05'2021

Prerokovalo bod programu ě' 22

žiadosťo zriadenie teľasy na území obce Du najská Lužná (č. j. 5013 /2o2t, Bistrou Poleho s.r.o.' Dunajská Lužná)

pbe9né zastu pitet'stvo schva l'uje
Zriadenie jednoduchého dočasňéh-o sedenia, s moŽnosťou jeho jednoduchéhoodstránenia, na dobu určitú od 1.6.2021 do 37.L2.2o21, na pozemku p.č.1"73/2 k.ű.Nové Košariská, o výmere max.6O m1|, za cenu nájmu 50r- Eur za 

'm2/rok.obecné zastupitelśtvo upozorňuje ziuáuiěľul ä i;;in 
'učutiá .ŕuuáonli.h úpravhlavného objektu je plánovaný na-začĺatok roka 2022.

t(o

5lz

Hlasovanie;

Uznesen ie bo|o schválené

V Dunajskej LuŽnej 02.06'2021

Za správnost': Magdaléna Hanuliaková
prednostka Úradu

Doručuje sa:
lveta Hanicová - správa majetku

oBEcNÝ Únan
Jánošíkovská 7

900 42 Dunajská Lużná
-1-

Jľ'i"g*#ľ;:

I

Za 10 František Stareček, Mĺkloško,
Fehér,

lozef DanielMertuš, Peter Pal'agaIvan Jurczazak, Ladisĺavoĺtus, NémeErnest Martĺnth,
omtr

Proti: 0
Zdržal sa 0
Ne nt 1 Marĺán Reindt
Nehlasovali: 0

Telefón číslo: 02/402598 13 fax číslo: o2/4o25g8 33 e-maĺl prednostka @dunajska luzna,sk
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oBEcNÝ Ú.ąAD
JánošĺkovsKa í

9oo 42 Du:najská LuŽná
-9-
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