
Nájomná zmluva (zmluva o prenájme) 

(uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka) 

Prenajímateľ:  

Obec Ľubietová, 

IČO : 00313564 

So sídlom Nám. V. Dunajského č. 1/1, Ľubietová, PSČ 976 55 

 (ďalej len ako „prenajímateľ“)  

 

Nájomca:  

Peter Majer 

IČO : 41385942 

So sídlom Strelníky č. 246, Strelníky, PSČ : 976 55  

 (ďalej len ako „nájomca“)  

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“). 

Článok I.  

Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je prenájom nasledovnej nehnuteľnosti: 
Budova v k.ú. Ľubietová súp. č. 529 - sklad umelých hnojív, v zmysle zámennej zmluvy 

medzi Ing. Emilom Tokárom a Obcou Ľubietová zo dňa 10.11.2020, stojaca na parcele KN C 

582, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 373 m2, vedenej na LV 793 na Obec Ľubietová. 

Bez vnútorného vybavenia 

 

Článok II.  

Účel nájmu 

1. Prenajímateľ prenecháva predmet prenájmu definovaný v čl. I. tejto zmluvy nájomcovi za 

podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Predmet prenájmu sa prenajíma za účelom:  

núdzového zimného ustajnenia oviec 

 

2. Nájomca nie je oprávnený prenechať nehnuteľnosť do podnájmu tretej osobe, ibaže by s 

tým prenajímateľ vyslovil písomný súhlas. 

Článok III.  

Doba nájmu 

nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 15.11.2020 do 31.05.2021 

Článok IV. 

Stav predmetu nájmu, jeho vybavenie a zariadenie 

1. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi nehnuteľnosť do nájmu v stave v akom sa momentálne 

nachádza.  

 

2. Rozsah vybavenia a zariadenia predmetu nájmu je podrobne špecifikovaný v článku I. tejto 

nájomnej zmluvy.  

 

3. Nájomca vyhlasuje, že so stavom predmetu nájmu sa oboznámil vopred, na základe 

podrobne vykonanej obhliadky a zároveň vyhlasuje, že predmet prenájmu považuje za 

spôsobilý na riadne užívanie pre hore uvedený účel.  

 



Článok V.  

Výška nájomného za užívanie predmetu nájmu 

1. Nájomné sa stanovuje dohodou zmluvných strán vo výške 50,- € mesačne (ďalej len 

nájomné). 

 

2. Nájomné a úhrady sú splatné na základe faktúry vystavenej prenajímateľom nasledovne : 

za rok 2020 vo výške 75,- € pri podpise zmluvy  

za rok 2021 vo výške 250,- € do 31.05.2021  

 

3. Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej pokute vo výške 0,05 % denne z dlžnej sumy, ktorú 

je nájomca povinný zaplatiť v prípade omeškania s platením Nájomného alebo Úhrad za 

každý začatý deň omeškania; nárok na náhradu škody a nárok na zákonný úrok z omeškania 

resp. poplatok z omeškania týmto nie sú dotknuté.  

 

Článok VII.  

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi predmet nájmu a zabezpečiť nájomcovi plný 

a nerušený výkon práv spojených s užívaním predmetu nájmu.  

 

2. Nájomca si upraví nehnuteľnosť tak, aby bol vhodný na účel nájmu, núdzové zimné 

ustajnenie oviec.  

 

3. Nájomca nesmie vykonávať stavebné úpravy ani inú podstatnú zmenu v alebo na predmete 

nájmu bez súhlasu prenajímateľa, a to ani na svoje náklady.  

 

4. Nájomca sa zaväzuje, že: 

a) nedá do užívania predmet nájmu bez písomného súhlasu prenajímateľa 

b) po predchádzajúcom ohlásení (minimálne 2 dni vopred) umožní vstup prenajímateľa do 

resp. na predmet nájmu za účelom prekontrolovania stavu, zariadenia a dodržiavania 

zmluvných podmienok.  

 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky povinnosti vyplývajúce zo zák. č. 314/2001 Zb. o 

požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov zabezpečí nájomca na vlastné náklady. 

Nájomca preberá na seba všetky povinnosti vyplývajúce z vyhl. č. 718/2002 Z.z. a č. 25/1984 

Zb. v znení neskorších predpisov na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako 

aj platných predpisov o ochrane majetku a zdravia a zabezpečí ich plnenie na vlastné náklady. 

Ďalej nájomca preberá na seba všetky povinnosti plynúce mu zo zák. č. 272/1994 Z.z. o ochrane 

zdravia ľudí ako aj z prevádzkovania vyhradených technických zariadení v zmysle zák. č. 

25/1984 Zb. v znení neskorších predpisov a zaväzuje sa ich dodržiavať na vlastné náklady. 

 

Článok VIII.  

Skončenie nájmu 

1. Táto nájomná zmluva sa môže skončiť:  

a) písomnou dohodou uzavretou medzi zmluvnými stranami  

b) písomnou výpoveďou,  

c) uplynutím doby, na ktorú bol dojednaný  

 

2. Nájomca môže prenajímateľovi písomne vypovedať nájom v zmysle predpisov platných v 



Slovenskej republike. Výpovedná doba je trojmesačná a začína plynúť dňom nasledujúcim po 

dni, v ktorom bola druhej zmluvne strane doručená výpoveď. Za doručenú sa výpoveď 

považuje aj v prípade neprevzatia zásielky a to okamihom uloženia zásielky na pošte, aj keď 

sa adresát o výpovedi nedozvie.  

 

3. Po skončení nájmu je nájomca povinný odovzdať prenajímateľovi do 2 dní odo dňa zániku 

nájmu všetko, čo prevzal od prenajímateľa pri vzniku nájmu a v stave v akom nehnuteľnosť 

prevzal s ohľadom na obvyklé opotrebenie. V prípade nesplnenia tejto povinnosti vzniká 

prenajímateľovi nárok na náhradu vzniknutej škody. O prevzatí / odovzdaní nehnuteľnosti 

spíšu zmluvné strany preberací protokol, v ktorom sa zaznamená jeho stav a prípadné škody; 

každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie protokolu podpísané oboma zmluvnými 

stranami. V prípade, ak nájomca odmietne byť prítomný pri vyhotovení odovzdávacieho 

protokolu, prenajímateľ je oprávnený prizvať tretiu osobu, za prítomnosti ktorej bude spísaný 

odovzdávací protokol. Neúčasť nájomcu sa v protokole poznačí.  

 

4. Nájomca berie na vedomie, že v prípade, ak nájomca predmet nájmu po skončení nájmu 

neopustí (nevyprace) má prenajímateľ nárok na náhradu za užívanie nehnuteľnosti nájomcom 

vo výške pôvodne dojednaného nájomného, vrátane nároku na zmluvnú pokutu vo výške 20 

% z pôvodne dojednaného nájomného a to za každý čo i len začatý mesiac užívania 

nehnuteľnosti po skončení nájmu.  

Článok IX.  

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými 

stranami.  

 

2. Táto zmluva je vyhotovená v počte dvoch rovnopisov, pričom každý z účastníkov obdrží 

jeden rovnopis tejto zmluvy.  

 

3. Túto zmluvu možno meniť alebo dopĺňať iba písomnými očíslovanými dodatkami 

podpísanými oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany prehlasujú, že adresa, ktorá je 

uvedená na tejto zmluve pri ich mene je ich adresou, na ktorej sa zdržujú a preberajú zásielky. 

V prípade, ak by sa vrátila zásielka z tejto adresy ako nedoručená, považuje sa okamihom 

uloženia na pošte za doručenú.  

 

4. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia najmä 

Občianskym zákonníkom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. V prípade 

viacerých nájomcov sú títo zaviazaní voči prenajímateľovi spoločne a nerozdielne.  

 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že jednotlivým ustanoveniam tejto zmluvy rozumejú, že zmluva 

bola uzavretá slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, a nie v tiesni a za nápadne 

nevýhodných podmienok a žiadne jej ustanovenia nepovažujú za rozporné s dobrými mravmi.  

 

V Ľubietovej, dňa 12.11.2020 

 

 

.................................                                                                                .................................. 

Prenajímateľ                                                                                             Nájomca 
 


