
 

 

N á j o m n á  z m l u v a 

 

 

 

1.  ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1. Prenajímateľ 

 

názov   : Obec Lutila 

sídlo   : Štefánikova 84, Lutila 

IČO   : 00 652 113 

v zastúpení  : Jánom Pružinom 

starostom obce 

 

(ďalej len ako „Prenajímateľ“) 

 

1.2. Nájomca 

 

meno, priezvisko : Jozef Jurkemík 

rodné priezvisko :     Jurkemik 

dátum narodenia :  

rodné číslo  :  

trvalé bydlisko  :            Hviezdoslavova 284/44, 965 01 Žiar nad Hronom 

 

(ďalej len ako „Nájomca“) 

 

 

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú v zmysle ust. § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. 

v znení neskorších predpisov túto nájomnú zmluvu (ďalej len „Zmluva“). 

 

 

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

2.1. Prenajímateľ záväzne vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto Zmluvy je výlučným vlastníkom  

nehnuteľností, ktoré sú vedené Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálny odbor, pre 

katastrálne územie Lutila na LV č. 829, parc č. CKN 942/52 vyznačená ako ostatná plocha 

o výmere 902 m2. 

 

 

3. PREDMET ZMLUVY 

 

3.1. Prenajímateľ prenecháva do nájmu Nájomcovi nehnuteľnosti, ktoré sú ku dňu platnosti Zmluvy 

vedené Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálnym odborom, pre katastrálne územie 

Lutila na LV č. 829, parc č. CKN 942/52 vyznačená ako ostatná plocha o výmere 902 m2. 

 

3.2. Prenajímateľ prenajíma Nájomcovi časť pozemku uvedeného v bode 2.1. Zmluvy, v rozsahu 

potrebnom pre realizáciu a umiestnenie stavby podľa projektu „Prístupová komunikácia k 

rodinnému domu“ za podmienok dojednaných v tejto Zmluve, a to po dobu platnosti tejto 

Zmluvy. 



3.3. Obecné zastupiteľstvo Obce Lutila na svojom zasadnutí dňa 15.12.2021 uznesením č. 83/2021 

schválilo uzavretie predmetnej Zmluvy.  

 

 

4. ÚČEL NÁJMU 

 

4.1. Na základe Zmluvy Nájomca je oprávnený predmet nájmu užívať za účelom realizácie stavby 

prístupovej komunikácie podľa projektu „Prístupová komunikácia k rodinnému domu.“  
 

 

5. DOBA PLATNOSTI NÁJMU 

 

5.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od právoplatnosti stavebného povolenia na uvedenú stavbu 

do prevodu vlastníckych práv stavby prístupovej komunikácie na Obec Lutila, ktorému musí 

predchádzať právoplatné kolaudačné rozhodnutie stavby.  

 

 

6. VÝŠKA A SPLATNOSŤ NÁJMU 

 

6.1. Prenajímateľ a Nájomca sa dohodli na výške nájomného 1,- € (slovom: jedno euro) za rok. 

Nájomné za prvý rok zaplatí Nájomca do 10 dní od uzatvorenia Zmluvy do pokladne obce. 

 

 

7. OSOBITNÉ DOJEDNANIA 

 

7.1. Nájomca prehlasuje, že predmet nájmu prevezmú v stave akom stojí a leží.  

7.2. Nájomca je oprávnený užívať predmet nájmu v rozsahu a na účel dohodnutý v tejto Zmluve. 

7.3. Nájomca nemôže dať bez písomného súhlasu Prenajímateľa predmet nájmu, resp. jeho časť 

do podnájmu tretej osobe. 

 

 

8. SKONČENIE NÁJMU 
 

8.1. Nájomný pomer sa končí: 

 8.1.1. Dohodou medzi Prenajímateľom a Nájomcom. 

8.1.2.  Uplynutím doby, na ktorú bol nájom dohodnutý.  

8.1.3.  Odstúpením od Zmluvy zo strany Nájomcu ak Nájomca nezíska stavebné povolenie 

alebo iné adekvátne povolenie vydané príslušným úradom na realizáciu stavby do 2 

rokov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. 

8.1.4.  Odstúpením zo strany Prenajímateľa: 

 Ak Nájomca zmení dohodnutý účel užívania prenajatej nehnuteľnosti. 

 Ak Nájomca svojou činnosťou poškodzuje predmet prenájmu mimo činností 

obsiahnutých v projekte stavby a to napriek písomného upozorneniu Prenajímateľa. 

 Ak Nájomca prenajme pozemok inej osobe, organizácii alebo druhému subjektu, 

mimo činností obsiahnutých v projekte stavby objednaných Nájomcom u realizátora 

diela. 

 

 

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

9.1.  Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania účastníkmi Zmluvy a účinnosť dňom, ktorý 

bol zmluvnými stranami dohodnutý ako deň začiatku nájmu podľa čl. 5, bod 5.1 tejto Zmluvy. 

9.2. Uzavretie nájmu bolo schválené Obecným zastupiteľstvom Obce Lutila. 



9.3. Vzťahy zmluvných strán založené Zmluvou, ak ich Zmluva výslovne neupravuje, sa riadia 

príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných platných právnych predpisov 

SR. 

9.4. Akékoľvek zmeny Zmluvy je možné vykonať výlučne na základe písomnej dohody zmluvných 

strán formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

9.5. Ak Zmluva neustanovuje inak, všetky oznámenia vyplývajúce zo Zmluvy musia byť voči druhej 

zmluvnej strane uskutočnené písomne, a to doporučeným listom alebo odovzdané osobne. V 

prípade poštového styku sa za deň uskutočnenia oznámenia považuje deň doručenia 

doporučeného listu poštovým úradom na adresu danej zmluvnej strany uvedenú v tejto Zmluvy 

alebo na takú inú adresu, ktorú daná zmluvná strana písomne oznámila druhej zmluvnej strane 

v súlade s týmto bodom Zmluvy. Účinky doručenia písomných oznámení sú na účely Zmluvy 

splnené aj vtedy, ak príjemca príslušného oznámenia si toto nevyzdvihol v odbernej lehote, 

alebo jeho prevzatie bezdôvodne odmietol. 

9.6. Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch. 

9.7. Zmluvné strany svojimi podpismi na Zmluve potvrdzujú, že sa so všetkými ustanoveniami 

Zmluvy riadne oboznámili, tieto sú im jasné a zrozumiteľné, pričom vyjadrujú ich slobodnú a 

vážnu vôľu upraviť vzájomné vzťahy dohodnutým spôsobom zbavenú akýchkoľvek omylov, 

zmluvná voľnosť zmluvných strán nie je žiadnym spôsobom obmedzená a Zmluva nie je 

uzavretá v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

 

 V Lutile, dňa 01.02.2022 

 

za Prenajímateľa     za Nájomcu 

 

 

 

podpis :        ........................................   podpis :   .................................... 

meno :        Obec Lutila    meno :   Jozef Jurkemík 

          zast. starostom obce  

         Jánom Pružinom 


