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Zmluva o nájme
pozemku

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

čl. l
Zmluvné strany

Prenajímateľ: obec Dunajská Lužná
so sídlom : Jánošíkovská7,9oo 42 DunajskáLuž.ná
V mene prenajímatel'a koná: Štefan Jurčík starosta obce
lČo: oo4oooo9
DlČ: 2020663755
bankové spojenie: VÚB Bratislava
IBAN: sK21 0200 0000 0000 255Ż2LL2
SW|FT kód: SUBASKBX
(d'alej len prenajímatel')

a

Nájomca , 
' 

Danubius Fruct, spot. s r.o.
so sídlom : Lipnická ul. 3035/16Ż,900 42 Dunajská Lužná
V mene prenajímatel'a koná: lng. Jozef Yozár, konatel'
lČo: 34 148 o43
Dlč: 2oŻo36473L
obchodný register okresného súdu BA l

oddĺel sro, Číslo vložky: LŻ624/B
bankové spojenie:
IBAN:

SW|FT kód:
(d'alej len nájomca)

uzavreli dnešného dňa v súlade s ustanovením 5 663 a nasl. zákona č.4olL964 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 nájomcoví do užívania
predmet nájmu konkretizovaný v čl. lll tejto zmluvy a záväzok nájomcu, že predmet nájmu
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bude užívať na dohodnutý účel, splní podmienky dohodnuté v tejto nájomnej zmluve a za

užívanie predmetu nájmu bude počas *Ĺi J"näonutej doby nájmu platiť prenajímateľovi

nájomné vo výške . ,párono. dojednanýmV ustanoveniach tejto zmluvy'

Ö. lll
Predmet nájmu

1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľností' zapísaných oÚ Senec' Katastrálny

odbor na LV 740, L.trrirĺrn" územie Jánošíková' obec Dunajská LuŽná' okres Senec' a to:

pozemkuKN-C,parcelačíslo76LĺLoovýmere3L79mz,druhpozemku_ostatná
plocha.

Ż. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania:

pozemokKN.C,parcelačíslo76llLo,opísanývbode1'tohtočlánkuovýmere500
(Í|2,

c"rr.luo prenecháva prenajímateľ nájomcovi do užívania pozemok o celkovej výmere 500

m2. Predmet nájmu je vyznačený n. 
-e|.atrckom 

náčĺte na oddelenie prenajímaných

nehnuteľností, ktorý ako príioha č. t, tvorí ńeoddeliteľnú časť tejto zmluvy'

čl.lv
Účelná;mu

najomcovi do uzrva n a za uce lom vybud ovan

1. Pre naj mate ľ p renecháva pred met naJ mu
kl aj korču a rm

SkateParku, kto rÝ bude využívaný okrem cy stov
funkčného športovi ska

a skateboardistami

Čl. v
Doba nájmu, prevzatie predmetu nájmu

L.

Ż.

Nájomnázmluvasauzatváranadobuurčitú,na10rokovsprednostnýmprávomnájmu
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3. Nájomca podpísaním tejto zmluvy potvrdzuje, že s predmetom nájmu sa oboznámil
obhliadkou a vyhovuje mu na účel, na aký ho preberá do užívania.

4. Prenájom predmetu nájmu schválilo obecné zastupitel'stvo v Dunajskej Lužnej uznesením č.

2o2olo5-o7 zo dňa 27.o8'ŻoŻo, ktoré tvorí ako príloha č. 2 neoddelitelhú súčasť tejto
zmluvy.

čl. vl
Výška, spôsob platenia a splatnosť nájomného

L. Zmluvné strany sa dohodli na výške nájomného 20,- €/rok za celý predmet nájmu. Zmluvné
strany sa dohodli na platení nájomného ročne vo výške 2o,- €. Prenajímatel'nie je platcom
DPH.

Ż. Nájomné na celý rok je splatné vždy do 31.01. príslušného kalendárneho roka na účet
prenajímatel'a. Prvé nájomné za alikvotnú časť rokaZoŻL za celý predmet nájmu je splatné
do 31.01.202Ż, spolu s nájomným na rok 2oŻ2.

3. Nájomné je nájomca povinný uhrádzaĹ bezhotovostným prevodom na účet prenajímatel'a
č. IBAN sK21 0200 0000 0000 Ż552 2L72 vedený vo VÚB Bratĺslava, a's'' 7a deň úhrady
nájomného sa poglžuje deň pripísania príslušnej sumy v prospech účtu prenajímatel'a.

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

5. V prípade omeškania sa nájomcu so zaplatením nájomného je nájomca povinný zaplatĺť
prenajímatelbvi poprĺ dohodnutom nájomnom aj úroky z omeškania vo výške 8% p.a.
z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

đ. vIl.
Práva a povinnosti nájomcu

L Nájomca nie je oprávnený bez súhlasu prenajímatel'a meniť účel využitia predmetu nájmu
a takisto ani predmet nájmu d'alej dávať do podnájmu, bez predchádzajúceho písomného
súhlasu prenajímatel'a' Prenajímatel'súhlasĹ aby predmet nájmu a vybudované športovisko
(skatepark) nájomca dal do podnájmu HENKYHo JAzDcl, občianske združenie, Cyprichova
L4,831' 54 Bratislava, lČo: 30 793 955.

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

okolia do vzdialenosti 3 m okolo predmetu nájmu.
3. 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 naplnenĺe účelu tejto zmluvy.

4. Funkčné športovisko - Skateparku zostane neoplotené, cyklistom, korčuliarom a
skateboardistom vol'ne prístupné.

5. Prenajímatel'- obec Dunajská Lužná bude oprávnená po dohode s nájomcom usporadúvať
v areáli Skateparku bezplatne športové podujatia'

J



čl. vlll
Skončenie nájmu

t. Nájomný vzťah sa pred uplynutím doby nájmu uvedenej v čl' V ods'l' podla tejto zmluvy

môže skončiť:
a. písomnou dohodou zmluvných strán'

b. písomnou výpovedbu prenajímateľa z dôvodu omeškania nájomcu s platením

nájomného o viac ako 2 mesiace alebo ak nájomca opakovane porušuje iné svoje

povinnosti podľa tejto zmluvy a naprĺek písomnej výzve prenajímatel'a

v primeranej lehote (nie kratšej áro rs dní) nájomné nedoplatí' resp' porušenie

povinností neodstráni

c.písomnouvýpovedbunájomcu,ajbezuvedeniavýpovednéhodôvodu.
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čl. x
Záverečné ustanovenia

L. Vsúlade s 530 ods.2 zákona 582/2oo4Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom zneni,, predmet nájmu nie je
predmetom dane z nehnutel'nostía ani za užívanie verejného priestranstva.

Ż. Túto zmluvu možno menĺť alebo aopÍRať 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 dňom jej podpisu obomi zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke obce
www.d unaiska luzna.sk.

5. Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch s platnosťou orĺginálu, z toho 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, zrozumĺtel'ne a úplne slobodne
prejavili, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

a

V Dunajskej Lužnej, dňa: ĺ 0' í?. ?021 V Dunajskej Lužnej, dňa: l0. 1ĺ. an

Náiomca:, 
DANUBI

Prenajímatel'
'il.tr'l ! ľ,0,
,iĺl] (Ť

t; ii LtJž.ná
ĺJ 043

(!
Li

r 90o

rč

štefan
starosta obce

o

. €..-,

Prílohy: 1- grafický náčrt na oddelenie prenajímanej nehnutel'nosti
2 - uznesenie obecného zastupitel'stva č' 2o2o/o5-o7 zo dňa 27 'o8.2oŻo
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oBEcľÝ Úne D Jánošíkovská 46617 900 42 Dun ká Lužná

Výpis z uznesení obecného zastupiteľstva v Dunajskei Lužnej č}.2020105-07

obecné zastupitel'stvo obce Dunajská Lužná na svojom zasadnutí dňa 27 '08.2020

Prerokovalo bod programu č. 07

Prenájom pozemku - Danubius Fruct spo!. s r.o'' Dunajská Lužná (vybudovanie
Skateparku)

obecné zastupitel'stvo schva l'uje
uzatvorenie Nájomnej zmluvy medzi spoločnosťou Danubius Fruct s r. o'' Lipnická
3035/L62, 900 42 Dunajská Lužná, ICo: 34 I4B o43 a obcou Dunajská Luž.ná,
Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná za podmienok:
Predmet nájmu je časť pozemku KN-c, parcela číslo 76I/10, a to časť betónovej
plochy o výmere 500 mz, druh pozemku _ ostatné plochy, Lv 740, katastrálne územie
Jánošíková, obec Dunajská Lužná, okres Senec za účelom vybudovania Skateparku.
Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú, na 10 rokov s prednostným právom
nájmu o d'alších 5 rokov, s výškou nájomného 20,-€/rok, z dôvodu hodného
osobitného zretel'a.
Dôvod hodný osobitného zretel'a _ podl'a Nájomnej zmluvy zo dňa 20.06'2016 č. j':
091-16-02-1 mal'byť na tomto pozemku vybudovaný cyklotrial park pre jazdu na
bicykli cez umelé prekáŽky. Doterajší nájomca súhlasil, aby sa predmet nájmu v jeho
užívaní dohodou zmenšil o časť betónovej plochy na pozemku KN-C, parcela číslo
76t/70, katastrálne územie Jánošíková, obec Dunajská Lužná, okres Senec a aby sa
na tejto ploche vybudoval Skatepark, ktorý bude využívaný okrem cyklistov aj
korčuliarmi a skateboardistami.

Hlasovanie:

Uznesenie bolo schválené

V Dunajskej LuŽnej 04'09.2020

qfn

Za správnosť: Magdaléna Hanuliaková , /
prednostka Úradu ',r1J'/

oBEcNÝ Únao
Jánošíkovská 7

900 42 Dunajská Lužná
-1.

Doručuje sa:
lveta Hanicová - správa majetku
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Za B František Stareček, ]ozef Mertuš, Ladĺslav Fehér, Danieĺ Miktoško,
Peter Palbga, Ernest Németh, Eugen oltus, Martĺn Vozár

Proti: 0
Zdržal sa: 1 Marián Reindĺ
Neprítomní: 2 Ivan Ľubomír Šesták
Nehlasovali: 0

Telefón číslo: 02/402598 13 fax číslo; 02l 598 33 e-mail ; prednostka@dunajskaluzna.sk
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