
Zmluva o nájme

Pozemku
(uzatvorená podľa 5 663 a nasl. zákon a č. 4o/L964 Zb. občiansky zákonník v platnom znení)

6.;, lĺ3(- J4 -rł-'|
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čl.l
Zmluvné stranY

Prenajĺmateľ:
so sídlom:
V mene prenajímateľa koná:

lČo:
DlČ:

bankové spojenie:
IBAN:
SWlFT kód:
(d'alej len prenajímateľ)

Nájomca:
so sídlom :

v mene nájomcu koná:

lČo:
DlČ:

lČ opH:
bankové spojenie:
IBAN:
SWlFT kód:
(d'alej len nájomca)

obec Dunajská Lužná
Jánošíkovská Ą66/7, 90o 42 Dunajská Lužná

Štefan Jurčík, starosta obce
00 400 009
2020663755
VÚB, a. s., Bratislava
sK21 0200 0000 0000 2552ŻLL2
SUBASKBX

a

LIVA:ľE s.r.o.
Macharova Lt76/Ll,85L 01 Bratislava _ mestská časť Petržalka

Katarína Prypoňová - konateľ
52331,202

uzavreli dnešného dňa v súlade s ustanovením 5 663 a nasl. zákona č.. 40/1964 Zb. občiansky zákonník

V platnom znení (d'alej len ,,občiansky zákonník")túto nájomnú zmluvu.

čl.II
Predmet zmluvy

1'. Predmetom tejto zmluvy je záväzok prenajímatel'a, že prenechá nájomcovi do užívania predmet

nájmu konkretizovaný včl. lll tejto zmluvy azáväzok nájomcu, že predmet nájmu bude uŽívať na

dohodnutý účel, splní podmienky dohodnuté v tejto nájomnej zmluve a za užívanie predmetu nájmu

zaplatí prenajímatelbvi nájomné ako aj náklady za služby spojené s nájmom vo výške a spôsobom

dojednaným V UStanoveniach tejto zmluvy.

OcÚ Dunajská Lužná
Ceruzka
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čl.lll
Predmet nájmu

L. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - pozemku, vedeného oÚ Senec, katastrálny

odbor na LV 740, katastrálne územie Nové Košariská, obec Dunajská LuŽná, okres Senec, a to:

pozemku KN-C, parcela číslo LL47/6 o výmere 4146 m2, druh pozemku - ostatná plocha;

pozemok KN-C, parcela číslo LI47lL o výmere 67t6 m2, druh pozemku - ostatná plocha;

2. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania:

pozemok KN-C, parcela číslo LL'J'47 /6,opísaný v bode 1. tohto článku o výmere 4L46 ryz;

pozemok KN-C, parcela číslo LLL47 /L, opísaný v bode 1' tohto článku o výmere 67L6 m2;

Celkovo prenecháva prenajímateľ nájomcovi formou nájmu a za odplatu do užívania pozemok

o celkovejvýmere 10862 m2.

čl.lv
Úče!ná;mu

L' Prenajímateľ prenecháva predmet nájmu nájomcovi do užívania plochu futbalového ihriska ,,JAMA",
za účelom usporiadania verejného kultúrneho podujatia.

čl. v
Doba nájmu, prevzatie predmetu náimu

1". Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 27'o8,2o2ldo29.o8.2o2l.

2 Nájomca podpísaním tejto zmluvy potvrdzuje, že s predmetom nájmu sa oboznámil obhliadkou a

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

3. Doba nájmu sa uzatvára v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce Dunajská Lužná podl'a 5 5,

ods. L, písm. a), schválených uznesením obecného zastupiteľstva č. 2o19/o6-tL zo dňa 28.05.2019

a účinnosť od 01-.07.2019.

čl. vl
Výška, spôsob platenia a splatnosť nájomného

t. Prenajímatel' a nájomca sa dohodli na cene za užívanie pozemkov uvedených v čl. lll., bod 2, tejto

zmluvy vo výške 5oo,- € (slovom päťsto Eur) za celú prenajatú výmeru 10862 m2. V nájomnom nie sÚ

zahrnuté náklady za služby spojené s nájmom t.j. odber elektrickej energie, vody a pohotovosť
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zamestnanca prenajímateľa pri poruchách, ktoré budú uhradené osobitne paušálom vo výške 300,- €

( slovom tristo Eur ). Prenajírnateľ nie je platcom DPH.

Ż. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomné a paušál podľa predchádzajúceho odseku je splatné vopred

najneskôr do 27.08.202!, a to na základe tejto zmluvy na účet prenajímateľa č. lBAN: SK21 0200

oooo oooo Ż552 2LL2 vedený voVÚB, a.s. Bratislava. Za deň úhrady sa považuje deň pripísania

príslušnej sumy V prospech účtu prenajímateľa s variabilným symbolom - číslo zmluvy.

3. Daňovým dokladom na účely platenia nájomného a paušálu je táto zmluva, prenajímateľ nebude

nájomcovi vystavovať fa ktúru.

4. V prípade omeškania sa nájomcu so zaplatením nájomného alebo úhrady za služby spojené s nájmom,
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. vll.
Všeobecné ustanovenia

Nájomca sa so stavom predmetu nájmu oboznámil pred podpísaním tejto zmluvy a potvrdzuje, že

predmet nájmu preberá do užívania bez akýchkoľvek závad.

Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu inej osobe bez predchádzajúceho

písomného súhlasu prenajímatel'a.

Nájomca zodpovedá za škodu, ktorú na predmete nájmu spôsobí a je povinný odstrániť závady a

poškodenia, ktoré spôsobil na predmete nájmu. Rovnako zodpovedá nájomca za osoby, ktorým

umožnil do predmetu nájmu prístup. Ak nájomca závady neodstráni a neuvedie poškodené veci do

pôvodného stavu, resp. ak to nie je možné, má prenajímateľ právo požadovať od nájomcu náhradu

vzniknutej škody.

4' Nájomca je povinný prevádzkovať svoje technické zariadenia užívané na predmete nájmu v súlade s
platnými právnymi predpismi a normami. Prenajímateľ nezodpovedá za prípadne škody na takýchto

technických zariadeniach užívaných na predmete nájmu. Nájomca nedovolí, aby boli v predmete

nájmu umiestnené, použité akékoľvek nebezpečné látky, kontaminujúce látky, toxické látky alebo

odpady, nákazlivé látky, azbest alebo materiály obsahujúce azbest. To neplatív prípade uchovávania
palív a mazív určených pre činnosť strojov zariadení a vozidiel nájomcu.

5. Nájomca nie je oprávnený vykonávať na predmete nájmu akékolvek stavebné úpravy

alebo iné zmeny bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímatel'a, s výnimkou

úprav potrebných pre naplnenie účelu tejto zmIuvy'

6. Nájomca zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov voblasti BoZP,
požiarnej ochrany a platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SIovenskej republiky, ktorou
sa nariadujú opatrenia priohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

Nájomca je povinný hlásiť vznik požiaru, havárie, poruchy alebo mimoriadnej situácie bez

zbytočného odkladu' t. j. hned' po ich zistení a prešetrení a tiež vykonať opatrenia nevyhnutné na

zabránenie alebo obmedzenie vzniku d'alších škôd na prenajatom majetku.
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8. Prenajímateľ je oprávnený vstupovať do predmetu nájmu kedykoľvek za účelom kontroly, či nájomca

uŽíva predmet nájmu na stanovené účely v súlade s podmienkami upravenými v tejto zmluve.

čl. vlll
Skončenie nájmu

1. Nájomný vzťah sa končí uplynutím doby, na ktorý sa dojednal ak sa prenajímateľ a nájomca

nedohodnú inak.

2' Prenajímateľ môže pred uplynutím času, na ktorý bol nájom dojednaný túto zmluvu zrušiť

výpovedbu ale len z dôvodu, ak nájomca nezaplatil prenajímateľovi nájomné v dohodnutej

výške, a to ani po predchádzajúcej písomnej výzve nájomcovi na zaplatenie dlžného nájomného,

v prenajímateľom dodatočne poskytnutej lehote na zaplatenie, nie však kratšej ako 30 dní od

doručenia tejto výzvy, pričom rnýpovedná lehota je jednomesačná a začína plynúť prvým dňom

mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoved'doručená druhej strane.

3. Nájom sa skončítiež písomnou dohodou zmluvných strán a to aj bez udania dôvodu. Výpovedná

lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po

doručení výpovede prenajímatelbvi'

4. Nájomca je povinný na vlastné náklady vypratať predmet nájmu vrátane zlikvidovania odpadu, a

ten následne odovzdať prenajímatelbvi v stave zodpovedajúcom obvyklému opotrebeniu, a to ku

dňu skončenia nájmu, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že ak nájomca po skončení nájmu predmet nájmu neopustí, resp.

nevyprace, má prenajímatel'nárok na náhradu za užívanie predmetu nájmu vo výške

dojednaného nájomného, vrátane nároku na zmluvnú pokutu vo výške 2oo/o z dojednaného

nájomného, a to za každý začatý deň užívania predmetu nájmu po skončení nájmu.

6' Nájomca je povinný odovzdať prenajímatelbvi predmet nájmu najneskÔr do 3 dní po uplynutí

výpovednej lehoty, resp. po skončení nájmu.

7. V prípade skončenia nájmu je nájomca povinný odovzdať predmet nájmu Vstave vakom 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 prenajímatel'a, nie je tieto

povinný pri skončení nájmu odstraňovať, pokial'si prenajímatel' 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 prenajímatel'súhlas pri uzavretí tejto

zmluvy.
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čl.lx
Doručovanie

7. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti jednej zmluvnej strany (d'alej len ,,odosielateľ) budú
doručované na adresu druhej zmluvnej strany (d'alej len ,,Adresát"), uvedenú ako adresa pre
doručovanie písomností v záhlaví zmluvy.

2. V prípade písomností doručovaných prostredníctvom pošty na adresu uvedenú ako adresa pre
doručovanie písomností v zmluve ako doporučené listové zásielky alebo zásielky s doručenkou sa
tieto písomnosti považujú za doručené adresátovĺ, aj ked':

a) adresát odoprel prijatie zásielky; zásielka sa považuje za doručenú dňom odmietnutia prijatia
zásielky,

b) zásielka bola na pošte uložená a adresát ju neprevzal do troch (3) dní od uloženia; posledný deň
tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, i ked'sa adresát o uloženínedozvedel,

c) bola zásielka vrátená odosielateľovi ako nedoručitel'ná najmä preto, že nebolo možné adresáta na
adrese uvedenej v zmluve ani na adrese jeho sídla uvedenej v obchodnom registri alebo v inom
registri, v ktorom je zapísaný, zistiť a jeho iná adresa nie je odosielateľovi známa, a teda nie je možné
písomnosť doručiť; písomnosť sa považuje po troch (3) dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky za
doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.

x.
Záverečné ustanovenia

1. Túto zmluvu možno meniť alebo oopíňať len na základe dohody zmluvných strán prijatej formou
písomného dodatku.

2. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené, sa riadia príslušnými
ustanoveniami občianskeho zákonníka a ostatných právnych predpisov platných na území
Slovenskej republiky.

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysla 5 47a občianskeho zákonníka. Ak by zmluva nebola
zverejnená do troch mesiacov od jej uzavretia, tak platí, že vzmysle 5 47a zákona č.40/1'964Zb'
v platnom znení k uzavretiu tejto zmluvy nedošlo'

4. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch s platnosťou originálu, z toho dva exempláre sú určené
pre prenajímatel'a a dva pre nájomcu.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená, zodpovedá
ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumitel'ne a úplne slobodne prejavili, na dôkaz čoho
pripájajú svoje podpisy.
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V DunajskeJ Lr"łžnej, diĺa: l e 0s. mt V Dunajskej Lužnej, dňa: 
ĺ & 0s. iln

Prena|ĺmateľ: Nájomca

ĺ

Jurčík, starosta Katarína ľ
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