
ľlJ-u-oJ-,l

Zmluva o nájme
pozemku

(uzatvorená podl'a 5 663 a nasl. zákon a č.4olL964 Zb. občiansky zákonník v platnom znení)

cl. I

Zmluvné strany

Prenajímateľ: obec Dunajská Lužná

so sídlom: Jánošíkovská7,9oo 42 Dunajská Lužná

v mene prenajímatel'a koná: Štefan Jurčík starosta obce

lČo: 00400009

Dlč: 2020663755

bankové spojenie: VÚB Bratislava

IBAN: sK21 0200 0000 0000 z55ŻLtIŻ
SWIFT kód: SUBASKBX

(d'alej len prenajímatel')
a

Nájomca:
so sídlom :
v mene nájomcu koná:
lčo:
bankové spojenie:
IBAN:
SWlFT kód:
(d'alej len nájomca)

Bistro u Poleho, s.r.o.

Zámočnícka 77/Ż6,9oo 42 Dunajská Lužná

Edita Siposová, konatel' spoločnosti

50 855 964
Československá obchodná banka, a.s.

sK77 7500 0000 0040 267Ż57Lo

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

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

Ó. ll
Predmet zmluvY

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

predmet nájmu konkretĺzovaný 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 bude počas celej dohodnutej doby nájmu platiť prenajímatelbvi

nájomné vo výške a spôsobom dojednaným v ustanoveniach tejto zmluvy'
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đ. lll
Predmet nájmu

1. Prenajímatel' je výlučným vlastníkom nehnutel'nosti, zapísanej oÚ Senec, Katastrálny odbor

na Lv 740, katastrálne územie Jánošíková, obec Dunajská Lužná, okres Senec a to:

pozemku KN_C, parcela číslo 761'lrc o výmere 3179 mŻ, druh pozemku - ostatná

Plocha.
z. Prenajímatel' prenecháva nájomcovi do užívania:

pozemok KN-C, parcela číslo 76LlLo, opísaný v bode 1' tohto článku vo výmere 80

ffiZ,

Celkovo prenecháva prenajímatel'nájomcovi do uŽívania pozemok o celkovej výmere 80 m2'

Predmet nájmu je vyznačený na grafickom náčrte na oddelenie prenajímanej nehnutel'nosti'

ktorý ako príloha č. 1, tvorí neoddelitel'nú časť tejto zmluvy.

čl. lv
Účel ná;mu

L, Prenajímatel' prenecháva predmet nájmu nájomcovi do užívania za účelom umiestnenia

bufetu rýchleho občerstvenĺa, s otváracou dobou max. do 22.00 hod'

čl. v
Doba nájmu, prevzatie predmetu nájmu

1. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú'

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

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

3. Prenájom predmetu nájmu schválilo obecné zastupitel'stvo uznesen ím č. ŻoŻŻ/o7-25 zo dňa

29.og.ŻoŻ2, ktoré tvoríako príloha č. 2 neoddelitel'nú súčasť tejto zmluvy.

Ö. vl
Výška, spôsob platenia a splatnosť nájomného

L. Zmluvné strany sa dohodli na výške nájomného 3oo,-€/mesiac za celý predmet nájmu'

Zmluvné strany sa dohodli na platení nájomného mesačne vo výške 3oo,- €' Prenajímatel'

nie je Platcom DPH'

2. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomné podl'a predchádzajúceho odseku je splatné

mesačne,atonajneskôrdo15.dňavpríslušnommesiaci.
3. Nájomné je nájomca povinný uhrádzať, bezhotovostným prevodom na účet prenajímatel'a

č. IBAN: sK21 o2oo oooo oooo Ż552zLLŻ vedený voVÚg Bratislava' a.s'.7a deň úhrady

nájomného sa považuje deň pripísania príslušnej sumy v prospech účtu prenajímatel'a'

4. V prípade omeškania sa nájomcu so zaplatením nájomného je nájomca povinný zaplatiť

prenajímatel'ovi popri dohodnutom nájomnom aj úroky z omeškania vo výške 0'o5% p'a'

z dlžnej sumy za každý deň omeškania'
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5 Daňovým dokladom na účely platenia nájomného je táto zmluva, prenajímateľ nebude nájomcovi

vystavovať faktúru.

čl. vIl.
Práva a povinnosti nájomcu

1. Nájomca nie je oprávnený bez súhlasu prenajímatel'a meniť účel využitia predmetu nájmu

a takisto ani preďmet nájmu d'alej dávať do podnájmu, bez predchádzajúceho písomného

súhlasu prenajímatel'a.

Ż' Počas doby nájmu je nájomca povinný na vlastné náklady predmet nájmu pravidelne kosiť a

udržiavať ho v dobrom technicko' ,t.u", umožňujúcom bezpečné využívanie a udržĺavať

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

ĺné zmeny bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímatel'a, s výnimkou úprav

potrebných pre naplnenie účelu tejto zmluvy'

4. Nájomca je oprávnený na predmete nájmu umiestniť bufet rýchleho občerstvenia, ktorý

nebude pevne spojený so zemou a pôjde o kontajnerový typ stavby' Tento bude po

ukončení nájmu odstránený na náklady nájomcu, pokial' sa nájomca s prenajímatelbm

nedohodnú inak.

5. Nájomca je povinný umožniť prejazd pol'nohospodárskej techniky cez predmet nájmu, a to

cez pozemok KN-c, parcela číslo 761/L0'

6. Nájomca zabezpečíparkovanie pre návštevníkov bufetu rýchleho občerstvenĺa na predmete

nájmu,

čl. vlu
Skončenie nájmu

1. Nájomný vzťah podl'a tejto zmluvy môže skončiť:

a. písomnou dohodou zmluvných strán,

b. výpoved'ou prenajímateľa z dôvodu omeškania nájomcu s platením nájomného

oviacako2mesiace,napriekpísomnejvýzveprenajímatel,a
c' výpoved'ou prenajímatel'a z dôvodu podstatného a opakovaného porušenia

povinností nájomcu zakotvených v čl. Vll, ak k náprave nedošlo ani na základe

písomnej výzvy prenajímatel:a, v lehote 2 mesiace od doručenia takejto písomnej

výzvy prenajímatel'a.

d' výpoved'ou prenajímatel'a alebo nájomcu bez uvedenia dôvodu

2, Zmluvné strany siv súlade s 5 12 zákona dohodli dve výpovedné lehoty:

a) 2-mesačnú 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, napriek

písom nej výzve prenajímatel'a
_ nájomca bude opakovanie porušovať povinnosti nájomcu zakotvených v čl' Vll' ak

k náprave nedošlo ani na základe písomnej výzvy prenajímatel'a, v lehote 2 mesiace od

doručenia takejto písomnej výzvy prenajímatel'a
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b) 6-mesačnú výpovednú lehotu, ktorá sa bude počítať od prvého dňa mesiaca nasledujúceho

po jej doručení druhej strane, v prípade ak zmluvu vypovie ktorákolVek zmluvná strana bez

uvedenia dôvodu

Nájomca je povĺnný odovzdať prenajímatel'ovi predmet nájmu najneskôr v 3' deň po

uplynutívýpovednej lehoty, resp. po skončení nájmu'

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' Hnutel'né veci nachádzajúce sa na

predmete nájmu, resp. naň vnesené nájomcom, ktoré sú v jeho vlastníctve sa nájomca

zaväzuje odniesť do 3 dní od skončenia nájmu, ibaže sa s prenajímatelbm dohodne inak'

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'sĺ

prenajímatel'pri udelení súhlasu na vykonanie úprav nevyhradil ich odstránenie' Rovnako

tak nájomca nie je povinný pri skončení nájmu odstraňovať dôsledky činností, na ktorých

vykonaniedalprenajímatel'súhlaspriuzavretítejtozmluvy.

čl. lx
Záverečné ustanovenia

L. V súlade s 530 ods.Z záko na 58ŻlŻo}4 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení, predmet nájmu nie je

predmetom dane za užívanie verejného priestranstva'

Ż, Túto zmluvu možno meniť alebo doplňať len na základe dohody zmluvných strán prijatej

formou písornného dodatku'

3. Práva a povinnosti zmIuvných 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 jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv'

5' Zmluva je vyhotovená v troch 
"*"*pl-áro.h 

s platnosťou originálu, 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, zrozumitel'ne a úplne slobodne

prejavili, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy'

Príloha č.1 - grafický náčľt na oddelenie prenajímanej nehnutel'nosti

Príloha č.2 - výpis z uznesenia obecného zastupitel'stva v Dunajskej Lužnej č" 2ozŻ/o7-25 zo dňa

Ż9.o9'zo2Ż.

4.
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V Dunajskej Lužnej, dňa: 
28, 11, M. V Dunajskej Lužnej, dňa: 2i 11. Wn

Nájomca Prenajímatel'

Edĺta Siposová
konatel'

Štefan Jurčík
starosta obce
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oBEcNÝ Úľł D' Jánošíkovská 46617, 900 42 Dunajská LuŽná

Výpis z uznesení obecného zastupiteľstva v Dunajskej Lužnei ć,.2o2ao7-25

obecné zastupĺtel'stvo obce Dunajská LuŽná na svojom zasadnutí dřta 29'09.2022

Prerokovalo bod programu ć,.25

Schválcnie prenájmu časti obecného pozemku (č. 
'. 

tog4lgl2o22, Blrtro
u Polcho 3.r.o., Dunajská Lužná)

obecné zastupatcľ;tvo rchva lfuJe
prenájom častĺ pozemĺu p.t. 76L/Ĺo, k'rj. Jánošíkavá, ako je vyobrazená v prílohe
tohto uznesenia zo dňa 26.09. 2ozz v prospech nájomcu Bistro u Poleho, s.r.o.
za nájomné vo výške 3OO,-EUR mesačne platené obci, ńa dobu neurčitú s výpovednou
lehotou 6 mesiacov, za účelom Umiestnenla bufetu ďchleho občerswenia, sotváracou
dobou max. do 22.aa hod. Prenájom sa schvaĺuje z dôvodu hodného osobitného
zreteĺa, tt9ď spočíva v dosiahnutí dohody súčasného nájomcu a žiadatel'a
o prepustení časti predmetu nájmu žiadateľovi, doplnenia špo*ovísk (bicrosová dráha,
skatepark, tenĺsové kurty a športová hala, cyklotrasa) o doplnkové sluźby ýchlehoobčerstvenia, ako aj vnutnosti ukončiť-nájom 

'źiadaieťa 
vobecnej budove

na Kováčskej ulíci z dôvodu jej rekonštrukcie.
obecné zastupiteľstvo mení uznesenie prijaté v bode č' 20 prijaté dńa o7.o7.za22
v časti a) takto:
obecné zastupitel'stvo schvaľuje uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve medzi obcou
Dunajská Lužná a HENKY RlDERs a.Z', na základe ttorénó dôjde k zmenšeniu
predmetu nájmu o 8.0 m2 v časti pozemku p.č,. 767/10 k'ú" Jánošíková, ako je táto
časť vyobrazená v prílohe tohto uznesenia z 26.og-ŻaŻ2.

Uzncsenic bolo

V Dunajskej Luźnej 1a.rc'2a22

Za správnosť: Magdaléna Hanuliaková
prednostka Úradu

Doručuie sa:
lveta Hanicová _ správa majetku

1,, / OtsEcNÝ Únnp
Jánošíkovská 7

900 42 Dunajská Lužná
-1-

oĺ:iřjCľ']\i {'lľĺłn
.j.'';ilr'š iiĺr.rv :;;lá l

ś]00 .łi.: t']Llĺ:'.;;ĺiĺ;l LuÍł.lĺi
-!i-

7a I Peter

Proti: o
Zdrtal saz 0
Neprítomní 3 Ivan Oltus
Nehlasovali: o

Telefón číslo: 02/4o2598 13 fax číslo: o2/\4oz599 33

oĄ Ttb,:'-łW,WÁj,
ľnJ

()]\Ą i

e,1

ľ1 ,ťa W

e-mail ; prednostka@dunajska luzna.sk
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-.'@ Úrad geodézią kartografie a katastra Slovenskej republiĘ
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vykonať len odboĺne sp sobilá osoba.

?!1'ĺ0

75Ü?2

,Íbrnđ
E

t

OcÚ Dunajská Lužná
Ceruzka



OcÚ Dunajská Lužná
Ceruzka

OcÚ Dunajská Lužná
Ceruzka

OcÚ Dunajská Lužná
Ceruzka


