čj.
N ájom n á zrn luva
uzatvorená s odkazom na @663 a násl. zákona č.40/1 964 Zb. v znenĺ neskorších
zmien a predpisov a zákona č.18/1996 Z.z. vznení noviel
medzi
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystríca
zastúpený Ing. Marianom Staníkom, generálnym riaditelom
iČo: 36038351
DIČ: 2020087982
IČ DPH: SK 2020087982
Zapísaný V Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, dňa 29.10.1999,
oddiel Pš, vložka č. 155/S.
nastraneprvejako prenajĺmateľom
a
Obec Lozorno
Hlavná 1, 900 55 Lozorno
vzastúpenĺ: Mgr. Ľuboš Tvrdoň, starosta obce
ICO: 00304905
DIČ: 2020643669
Nieje platca DPH!
nastranedruhejako nájomcom
za nasiedovných pocimienok:
Predmet zrnluvy
1.1. Predmetom zmluvy je nájomný vzťah (nájom) medzi zmluvnými stranami, pričom
účelom zmluvy je úprava tohto vzťahu v súlade s vóľou strán a všeobecne
záváznými právnymi predpismi.
1.2. Predmetom nájmu, upraveným nájomnou zmluvou je pozemok vo vlastníctve SR
a správe prenajĺmateľa, ktorý sa nachádza v k. ú. Lozorno, LV č. 5230:
-

parcela KN-C Č. 8852/1 32 druh pozemku ostatná plocha o výmere 3000 m2, ktorý
bot odČienený od pozemku KN-C p.č. 8852/4 druh pozemku ostatná plocha
o výmere 30925 m2 geometrickým plánem č. 35936304-19/2019, vypracovaný
GEODET MALACKY s.r.o dňa 18.3.2019, overený Okresným úradom Malacky,
katastrálnym odborem pod č. G1-326/2019 dňa 19.3.2019.

ti

Zmluva č.~ť‘ÉZ
Zo dňa;«~1~ď~“

1/s

Prenaj[mateť Odovzdáva do nájmu a nájomca preberá do nájmu VyŠšje Uvedený
pOzemok
II.

Účel nájmu
Prenajímateť prenajíma a flájomc~ preberá do nájmu pozemok bližšje šPecifikovaný
v či. $• tejto zmiuvy za Účeiom jeho Využ(vanja ako kompo~~0~~ hospodárstvo

Ill.
Doba nájmu.
Nájom sa uzatvára na dobu neurčjtú a to Odo dňa Účinnosti tejto flájomnej zmluvy

IV.
Výška a spiatnosť nájomněho
1. Výška ročného nájmu je Určená dohodou zmiuvných strán $ odkazom na zákon Č.
18/1 996 Z.z. na sumu 1800 € bez DPH, slovom: Jedentisícosemst eur ročne bez
DPH. Vyššj~ uvedenú čiasfku je nutné chápar ako čisté flájomn~ bez DPH.
2. Nájornn~ je splatn~ štvďročne v čiastke 450,- € bez DPH, za I. Štvďrok do 31.1.
a pri štv~rokoch Ii. až IV. splatné najnes~~~ Posledný deň druhého mesiaca
štvďroka kto~ predchádza štvďroku, za kto~ sa nájomn~ platí, teda nájorn~~
splatné k 28.2 za II. štvďrok, k 31.5. za lil. Štvďrok a k 31.8. za IV. Štvrťrok
v Prospech účtu: IBAN: SK55 0200 0000 0013 6710 3959, SWIFT:
príjem~~ Odštepný závod Saštín
3. Prenajjm~~0p si vyhradzuje právo Úpravy výšky nájom~~~0 Vyvolané objektfvny~j
skutočnosťamj !inflácja zákonné úpravy, ceny vstupov a pod.! a jej neakceptácia
zakfadá právo okamžitého ukončenia právneho vzťahu

V.
Zmluynj Pokuta
V prípade omeškania s Úhradou flájomp~~0 v zmluve dohodnutej výške a termíne je
nájomc~ Povinný zapiatiť zmjuvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý
deň omeŠkania Prenajímateľ má nárok aj na náhradu Škody prevyšujú~~ výšku
zmluvnej Pokuty.

VI.
Ukončenie nájom~~~0 vzťahu
Zmjuva č«-?~?
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1.) Nájomný vzťah mčže byt‘ ukončený ktoroukol‘vek zmluvnou stranou
Jednostranným úkonom
výpoveďou, ktorá musí mať písomnú formu a to aj bez
uvedenia dóvodu. Výpovedná lehota je fri mesiace a začína plynúť od prvého dňa
mesiaca nasledujúceho Po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
2.) Nájomný vzťah mčže byť ukončený aj na základe dohody zmluvných strán
písomnou formou.
3.) Fri porušení ktoréhokoj‘vek ustanovenja tejto zmluvy nájomcom Je prenajímater
oprávnený odstúpiv od tejto zmluvy, a zavázuje sa odovzdať predmet nájmu
prenajímaterovj najneskór do 3 dní odo dňa doručenia odstúpenia Odstúpenje od
zmluvy musí byt‘ písomné a má účinky ex nunc.
—

4.) Zmluvné strany sa dohodli, že pre doručovanie písomnostĺ na účel ukončenia
tohto flájomného vzťahu akýmkol‘vek spösobom uvedeným v tomto článku zmluvy
prostredníctvom pošty platí, že zásielka sa bude považovať za doručenú aj
v prípade, ak sa bude doručovav doporučena na adresu uvedenú v záhlavĺ tejto
zmluvy a neprevzatá sa vrátí odosjelateľovi Za deň doručenja sa považuje deň
nasledujúci po dní vrátenja neprevzatej zásieiky odosielatej‘ovi

Vil,
Qstatné dojednania
‘1. Predmet nájmu Špecifikovaný v Či. I zmluvy móže nájomca Po celú dobu
trvania nájomného vzťahu využívať len na účel, ako Je uvedený v Či. II zmluvy.
2. Nájomca nesmie v žiadnom prípade predmet zmluvy ďalej prenajímat‘ tretím
osobám a teda meniť nájomný vzťah za podnájomný.
3. Nájomca sa zavázuje, že sa bude o predmet nájmu starať so starostlivosťou
riadneho hospodára a je povinný bez zbytočného odkladu pĺsomne informovav
prenajímatel‘a o vzniku akejkoľvek Škody, ako aj o všetkých zmenách na
predmete nájmu bez ohradu na príčinu ich vzniku.
4. Náklady spojené s obvyklým udržiavanĺm predmetu nájmu znáŠa nájomca
sám.
5. Nájomca zodpovecjá za vŠetky Škody na prenajatom pozemku vzniknuté
v kauzálnej sůvislosti s výkonom jeho činnosti, vrátane Šköd spösobených
tretími osobami, ktorým umožnil k prenajatej veci prĺstup, s výnimkou škód
vzniknutých v dósledku pósobenia vis maior.
6. Prenajĺmater nezodpovedá za škody spösobené nájomcom porušenĺm
predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, životného
prostredia ako i porušením požiarnych predpisov.
7. Prenajĺmater sa zavázuje poskytnút‘ potrebnú súčinnosť a zdržať sa všetkých
zásahov, ktorými by mohol nájomcovj znemožňovať užívať predmet zmluvy pre
účel ako bol dohodnutý v tejto nájomnej zmluve.
8. Nájomca nesmie svojou činnosťou poškodzovať okolité nehnuterností
prenajímatel‘a a je povinný zdržať sa akéhokoi‘vek konania, ktoré by smerovalo
proti záujmom prenajimatel‘a.
9. Nájomca nesmie na predmete nájmu vykonávav bez predchádzajúceho
písomného súhlasu prenajímatera žiadne úpravy ani ďalšiu stavebnú činnosť.
Súčasťou súhlasu prenajímateľa k úpravám predmetu nájmu musĺ byt‘ aj
presná špecifikácia takýchto úprav podľa písomnej žiadostj nájomcu.
Zmluva ~
Zo dňa:.~Ú“Y
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10.Žiadna zo zmluvných strán neručí za nepinenie tejto zmluvy v prípade, že by
príčinou neplnenia bola vyššia moc, napr. zemetrasenie, povodeň abbo mé
živelné pohromy, ktoré nepodliehajú kontrole a zodpovednosti postihnutej
zmluvnej strany.
11.Nájomca je povinný podľa zákona Č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci a podľa zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane prod požiarmi
dodržiavať predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia ako aj
požiarnej ochrany.
12.Po skončení nájmu vyrovnajú prenaj[matel‘ a nájomca do 20 dní od skončenia
nájmu všetky závázky vyplývajúce zo zmluvy.
13.Daň z nehnuteľnostĺ a prípadné poplatky vzťahujúce sa na predmet nájmu
správcovi dane respektĺve inej zákonom určenej osobe hradĺ daňovnĺk alebo
osoba, ktorej túto povinnosť zákon ukladá. V prípade ak by daňovníkom alebo
touto osobou bol prenajĺmateľ, tak sa zmluvné strany dohodli, že tieto finančné
pinenia (dane, poplatky) vzťahujúce sa na predmet nájmu abbo niektorú jeho
časť znáša nájomca, ktorý sa ich zavazuje pronajimatelovi uhradiť do 14 dní
od doručenia faktúry, prílohou ktorej bude vyč[sbenie dane resp. poplatku v tom
ktorom roku. V prípade neuhradenia tejto faktúry ani v dodatočne poskytnutej
lehoto, ktorá nesmie byť kratšia ako 14 dnĺ od odoslania výzvy, je prenajĺmatel‘
oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.
14.Druhá zmluvná strana je oprávnená postúpiť pohľadávky a mé práva
vyplývajúce z tejto zmluvy voči štátnemu podniku LESY Sbovenskej republiky
len Po jeho predchádzajúcom, pisomnom súhlase.

Vlil.
Záverečné dojednania
1. Prenajímater má právo vstupu na pronajatý pozemok za účelom vykonania
kontrol za prĺtomnosti nájomcu, pričom tento obhliadku musí strpieť. Termĺn
obhliadky bude prenajĺmatel‘om oznámený vopred.
2. Prenajĺmateľ nezodpovedá za veci a predmety vnesené nájomcom vjeho
vlastnĺctve na pronajatý pozemok.
3. Tento právny vzťah sa riadi ustanoveniami zákona 40/1964 Zb. v znení noviel.
4. Zmeny a dopinky k tego zmluve je možné vykonať len písomným dodatkom
s podpisom obidvoch zmiuvných strán.
5. Zmluva nadobúda pbatnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim Po dni jej zverejnenia v centrábnom registri zmlúv na základe
zákona č. 546/2010 Z.z.
6. Zmiuva boba napísaná v 6 rovnopisoch, z ktorých strany obdržia:
4 rovnopisy prenajímatei‘
2 rovnopisy nájomca
Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnenĺm tejto zmbuvy v jej pinom rozsahu
vrátane príboh a dodatkov v centrábnom registri zmbúv vedenom na Urade vlády SR.

zmluva č.~Ĺ°~7. ~
Zodňa:.~ft~~
‚
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Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy vyhlasujú, že sa dókladne oboznámili s jej
obsahom, zmluve rozumejú a zmluvu nepodpísali v tiesni.

V Banskej Bystrici dňa:

~

Prenajĺmateľ:

LESY Síovenskej republĺky,
štátny podnik
v zastúpenĺ
Ing. Marian Staník
generálny riaditeľ

Zmluva ~
Zo dňa:.~L~~WP

v

~

Nájomca:

Obec Lozorno
v zastúpenĺ
Mgr. Ľuboš Tvrdoň
starosta obce
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