
Zmluva č. 1/2011 
o nájme nehnuteľných a hnuteľných vecí v zmysle § 663 a nasl. Zák. č. 40/1964 Zb. 

v platnom znení a Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov 
v znení neskorších predpisov, 

Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce v znení neskorších zmien, 
VZN č. 1/2005 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dunajská Lužná 

v znení Dodatku č. 1/2008 

Článok 1 
Zmluvné strany 

1. Prenajímateľ: Obec Dunajská Lužná 
sídlo: Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná 
v zastúpení: Štefan Jurčík, starosta obce Dunajská Lužná 
bankové spojenie: VÚB Bratislava 
číslo účtu: 25522-112/0200 
IČO: 00400009 
DIČ: 2020663755 

2. Nájomca: Obecný futbalový klub Dunajská Lužná 
- občianske združenie 

sídlo: Športová 740, 900 42 Dunajská Lužná 
v zastúpení: PaedDr. Juraj Jánošík, štatutár občianskeho združenia 

Milan Hraj noha, štatutár občianskeho združenia 
bankové spojenie: VÚB Dunajská Lužná 
číslo účtu: 2116766955/0200 
IČO: 30798515 
DIČ: 2022162340 

Článok II 
Predmet nájmu 

1. Predmetom nájmu sú nasledovné nehnuteľnosti vo vlastníctve Prenajímateľa v k.ú. 
Jánošíková zapísané na LV č. 740: 

Pozemky: 
pare. č. 180/4, ostatné plochy o výmere 15267 m 
pare. č. 180/13, ostatné plochy o výmere 4981 m2 

pare. č. 180/39, ostatné plochy o výmere 5885 m2 

pare. č. 180/98, ostatné plochy o výmere 2027 m2 

Stavby: 
Stavba so súp. č. 749 (budova štadióna), na pare. č. 180/9 
Stavba bez súp. č „záhradná reštaurácia" na pare. č. 180/4 

Príloha č.l - geometrický plán s výmerami jednotlivých parciel 

2. Predmetom nájmu sú aj hnuteľné veci, ktorých vlastníkom je obec Dunajská Lužná. 
Ich súpis tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou. 



Článok III 
Účel nájmu 

1. Prenajímateľ prenajíma nájomcovi nehnuteľný majetok uvedený v Článku II tejto 
zmluvy a hnuteľný majetok uvedený v prílohe č. 2 tejto zmluvy, za účelom podpory 
a rozvoja športu, telovýchovy, výkonu a prevádzkovaniu športových činností, 
športových podujatí, súvisiacich podujatí a aktivít v obci Dunajská Lužná, a to 
prioritne pre deti a mládež. 

2. Prenajaté priestory a hnuteľné veci bude nájomca využívať na zabezpečenie svojej 
činnosti uvedenej v jeho stanovách. Na podnikanie či podnájom môže nájomca 
využívať prenajatý majetok podľa platných právnych noriem Slovenskej republiky 
po predchádzajúcom súhlase prenajímateľa. 

Článok IV 
Nájomné a služby 

1. Nájomné za prenajaté priestory a hnuteľné veci je určené dohodou vo výške 2,- € (dve 
eurá) ročne. 

2. Výšku nájomného za prenajaté priestory a hnuteľné veci, bude nájomca uhrádzať na 
účet prenajímateľa za každý rok trvania doby nájmu vopred. Prvé nájomné za obdobie 
do konca roka 2011 je splatné do 3 dní odo dňa podpísania tejto zmluvy. Nájomné na 
ďalšie roky je splatné vždy k 31.12 predošlého roka. 

3. Nájomca je povinný zabezpečiť čistotu a poriadok v športovom areáli, v prenajatých 
nehnuteľnostiach, úpravu a údržbu plochy celého areálu. 

4. Prenajímateľ sa zaväzuje poskytnúť každoročne účelovú dotáciu nájomcovi vo výške 
8000 €, mesačnými zálohovými platbami na účet nájomcu na alikvotnú časť 
spotrebovaných energií (elektrina, plyn, vodné a stočné) spojenú s užívaním priestorov 
na športovú činnosť a športové podujatia a súvisiace podujatia nájomcu i aktivít obce 
Dunajská Lužná. Úhrada nákladov bude vykonaná na základe spotreby energií na 
samostatných obchodných meradlách. Obchodné meradlá budú na nájomcu prevedené 
od 01.01.2012. 
Pokiaľ bude spotreba energií nižšia, ako výška poskytnutej dotácie, rozdiel je nájomca 
povinný vrátiť do rozpočtu obce do 1 mesiaca po doručení vyúčtovacej faktúry. 

5. Predmetom dotácie nie sú energie spotrebované činnosťou záhradnej reštaurácie alebo 
iným nájomcom a podnájomcom. Nájomca je povinný uhrádzať alikvotnú časť nákladov 
na energie spotrebované podnikateľskou činnosťou, prípadne iným nájomcom (záhradnej 
reštaurácie). 

6. Prenajímateľ sa zaväzuje na vlastné náklady poistiť majetok, ktorý dáva do prenájmu 
nájomcovi. 
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Článok V 
Doba nájmu 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu 5 rokov. V prípade, že nájomca preukázateľne zabezpečí 
v priebehu 5 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tejto zmluvy finančné prostriedky 
minimálne vo výške 200 000 Eur na rekonštrukciu predmetu nájmu a ktoré budú 
preinvestované na predmete nájmu, doba nájmu sa predlžuje o ďalších 14 rokov. V prípade 
nedodržania tejto podmienky skončí platnosť tejto zmluvy po 5-ich rokoch od nadobudnutia 
právoplatnosti. 

2. Nájom zaniká výpoveďou za podmienok uvedených v tejto zmluve alebo obojstrannou 
dohodou. 

3. Prenajímateľ môže písomne vypovedať zmluvu, ak: 

a) nájomca užíva predmet nájmu v rozpore s ustanoveniam tejto zmluvy, resp. nedodržuje 
ustanovenia tejto zmluvy a nezabezpečí odstránenie tohto porušenia ani napriek 
doručeniu písomného upozornenia prenajímateľa na konkrétne porušenie tejto zmluvy 
v dodatočnej lehote 30 dní odo dňa doručenia takéhoto upozornenia prenajímateľa, 

b) nájomca alebo osoby, ktoré s ním užívajú prenajaté priestory, napriek písomnému 
upozorneniu prenajímateľa opakovane hrubo porušujú pokoj, poriadok alebo dobré 
mravy v prenajatých priestoroch a nájomca nezabezpečí dodržiavanie poriadku, pokoja, 
či dobrých mravov ani v lehote 30 dní od doručenia takéhoto písomného upozornenia 
prenajímateľa. 

c) nájomca prenechá nebytový priestor alebo jeho časť do podnájmu tretej osobe bez súhlasu 
prenajímateľa. 

4. Nájomca môže písomne vypovedať zmluvu, ak: 

a) stratí spôsobilosť prevádzkovať činnosť, na ktorú si priestory prenajal, 

b) priestory sa stanú bez zavinenia nájomcu nespôsobilé na dohodnuté užívanie, 

c) prenajímateľ hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy. 

5. Výpovedná lehota je 6 mesiacov a plynie od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení 
výpovede. 

Článok VI 
v 
Ďalšie ustanovenia 

1. Nájomca zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti 
BOZP a požiarnej ochrany. 

2. Nájomca zodpovedá za vybavenie priestorov požiarnou technikou, za stav požiarnej 
prevencie, za spracovanie predpísanej požiarnej dokumentácie podľa Vyhlášky MV SR č. 
121/2002 Z. z. a za vykonávanie preventívnych požiarnych prehliadok. 
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3. Nájomca zodpovedá za bezpečný výkon práce v prenajatom priestore a za bezpečné 
pracovné prostredie. 

4. Nájomca je povinný sprístupniť oprávneným pracovníkom prenajímateľa prenajaté priestory 
najmä za účelom preverenia spôsobu užívania a za účelom vykonania potrebných opráv. 

5. Nájomca je povinný prednostne a bezodplatne zabezpečiť podmienky v prenajatých 
priestoroch na akcie a podujatia, ktoré organizuje alebo spoluorganizuje prenajímateľ alebo 
ním zriadené právnické osoby. 

6. Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu potrebu 
nevyhnutných opráv. 

7. Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi bezodkladne každé ohrozenie, poškodenie, 
zničenie predmetu nájmu alebo jeho odcudzenie. 

8. Nájomca nesmie vykonávať stavebné úpravy ani iné podstatné zmeny v prenajatých 
priestoroch bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. Ukončenie stavebných 
úprav, ktoré nájomca vykoná s povolením prenajímateľa, je povinný písomne oznámiť 
prenajímateľovi. 

9. Nájomca zodpovedá za škody, ktoré vzniknú prenajímateľovi vinou nájomcu alebo osôb, 
ktoré priestory užívajú spolu s nájomcom. Nájomca je povinný odstrániť na svoje náklady 
škody, ktoré spôsobil sám alebo tí, ktorí s ním prenajaté priestory užívajú. Ak sa tak nestane, 
má prenajímateľ právo po predchádzajúcom upozornení nájomcu škody odstrániť a 
požadovať od nájomcu náhradu nákladov. 

10. Nájomca je oprávnený dať prenajatý obecný majetok do podnájmu inej osobe len po 
predchádzajúcom súhlase prenajímateľa. Netýka sa to krátkodobých podnájmov do 7 dní. 

11. Reklamné tabule a reklamy na tabuliach v areáli futbalového štadióna sú majetkom 
nájomcu. 

12. Po skončení nájmu je nájomca povinný vrátiť prenajatý priestor v stave, v akom ho prevzal, 
s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie a úpravy vykonané so súhlasom prenajímateľa. 

Článok VII 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ sa v tejto zmluve výslovne neuvádza inak, budú sa na 
ňu vzťahovať príslušné ustanovenia zákona č. 116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov 
a príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. 

2. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch. Jeden je určený pre prenajímateľa a jeden pre 
nájomcu. 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných 
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke obce. 
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4. Zmeny alebo dodatky tejto zmluvy musia mať písomnú formu a musia byť očíslované a 
podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali a s jej obsahom bezvýhradne súhlasia, na znak čoho ju 
vlastnoručne podpísali. 

Príloha č. 1 - geometrický plán 
Príloha č. 2 - L V 
Príloha č. 3 - súpis prenajímaných hnuteľných vecí 
Schválené uznesením OZ č. 2011/09-09/06 dna 27.09.2011 

V Dunajskej Lužnej dna <4V- Dunajskej Lužnej dna 

OBECNÝ FUTBALOVÝ KLUB 
občianske združenie 

900 42 Dunajská Lužná 740 
IČO: 30798515 

š ta tu tá r oDCiansKďno z a r a z e n i a 
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