
NÁJOMNÁ ZMLUVA 
O nájme pozemkovej plochy uzatvorená v zmysle §-u 633 a násl. Občianskeho 

zákonníka. 

v 

Cl.I.: Zmluvné strany: 

Prenajímateľ: 

Č:OP: 

R.Č.: 

Guzmický Emil 

Ivanka pri Nitre 

Luk č. 386/35 

951 12 Ivanka pri Nitre 

SH 278153 

440421/162 

Nájomca: OBEC Ivanka pri Nitre 

Novozámocká ulica č. 326 

951 12 Ivanka pri Nitre 

IČO: 31827004 

DIČ: 2021253652 

Zastúpený: Ľuboš G Á L - starosta obce 

Č.účtu: 0802269001/5600 

Bak. spojenie: DEXIA BANKA a.s., Nitra 

uzatvárajú nájomnú zmluvu na prenájom pozemkovej plochy za týchto 

podmienok: 

v 

Cl. II.: Predmet a účel nájmu: 
Verejné priestranstvo na ulici Vinohradnícka vedľa cintorína za účelom 

vybudovania a prevádzkovania detského ihriska verejne prístupného občanom. 

Kataster: Ivanka pri Nitre 

Č.parcely: 1360 

Výmera: 2673 m2 



v v 

Cl. III.: Cas nájmu: 

1/ Prenajímateľ prenajíma nájomcovi pozemkovú plochu na dobu neurčitú. 

Zmluva nadobúda účinnosť a platnosť dňom podpisu zmluvných strán. 

2/ Nájom sa skončí uplynutím doby na ktorú sa dojednal, ak sa prenajímateľ 

nedohodne s nájomcom inak. 

v 

Cl. IV.: Cena nájmu 

1/ V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Ivanka pri Nitre č.4/2005 

o miestnych daniach sa zmluvné strany dohodli: 

Nájomca uhradí nájomné v výške 165,96 EUR ako zálohu až do doby 

odkúpenia od prenajímateľa. Nájomná zmluva slúži pre nájomcu ako účtovný 

doklad na zdokladovanie výdavkov. 

2/ Nájomca má predkupné právo pri odpredaji. 

v 

Cl. V.: Podmienky nájmu.: 

1/ Nájomca sa zaväzuje, že bez súhlasu prenajímateľa neprenajme tretej osobe 

predmet nájmu. V prípade zistenia porušenia tohto ustanovenia bude sa daný 

skutok považovať za hrubé porušenie zmluvy, následkom čoho sa zmluva 

okamžite zruší. 

2/ Ak zistí prenajímateľ porušenie dohodnutých ustanovení tejto NZ, alebo 

povinnosti uložených nájomcovi všeobecne platnými právnymi predpismi, ktoré 

nájomca neodstráni v určitej lehote po predchádzajúcich písomných 

upozorneniach, má prenajímateľ právo na vymáhanie zmluvnej ponuky až do 

výšky 10% z fakturovanej ročnej ceny nájmu. Zmluvnú pokutu je možné 

vymáhať opakovane ak sa bude závadný stav opakovať. 

3/ Nájomca je povinný dodržať všetky povinnosti vyplývajúce zo Zákona č. 

138/1973 Zb. o vodách, č. 223/2001 Zb. o odpadoch, č. 17/1992 Zb. o životnom 

prostredí. 

4/ Nájomca je povinný zabezpečiť ochranu pozemkových plôch v účinným 

protipožiarnymi opatreniami v súlade s § 6 a 7 Zák. č. 99/1995 Z.z., ktorým sa 

mení a dopĺňa Zákon o požiarnej ochrane č. 126/1985 Zb. v znení Zák. č. 

525/1990 a Vyhl. MV SR č. 446/1991 ZB.. 



v 

Cl. VI.: Záverečné ustanovenia.: 

1/ Nájomca prehlasuje, že prenajatá pozemková plocha je v stave spôsobilom na 

predmet nájmu. 

2/ Pokiaľ nie je v tejto zmluvné dohodnuté inak, riadia sa vzájomné vzťahy 

zmluvných strán príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a právnym 

poriadkom SR. 

3/ Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, že sa 

podrobne oboznámili s predmetom zmluvy a s jej obsahom a nemajú voči nemu 

žiadne výhrady ani návrhy na doplnenie zmluvy 

4/ Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvy neuzavreli v tiesni ani za nápadne 

nevýhodných podmienok, že svoju vôľu prejavili vážne, slobodne, bez nátlaku 

a zrozumiteľne a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojimi podpismi. 

5/ Podmienky dohodnuté v tejto zmluve je možné zmeniť iba písomným 

dodatkom k tejto zmluve. 

6/ Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy 

obdrží prenajímateľ a dva rovnopisy nájomca. 

Ivanka pri Nitre: 1.1.2011 

za prenajímateľa: za nájomcu: 

Emil Guzmický 

užívateľ 

c 


