
N Á J O M N Á    Z M L U V A 

 

Prenajímateľ:    

Obec Lutila 

Štatutárny orgán: Ján Pružina, starosta obce 

Štefánikova ul. č. 84 

966 22  Lutila 

IČO:00652113 

Bankové spojenie: ČSOB, a.s., pobočka Žiar nad Hronom 

Číslo účtu v tvare IBAN: SK 73 5600 0000 0014 0350 7003 
(ďalej len prenajímateľ) 

 

Nájomca:        

Mesto Žiar nad Hronom 

Štatutárny orgán: Mgr. Peter Antal, primátor mesta 

Sídlo: Ul. Š. Moysesa  46, 965 19 Žiar nad Hronom 

IČO: 00 321 125  DIČ: 2021339463  Nie je platcom DPH.  

Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Žiar nad Hronom 

Číslo účtu v tvare IBAN: SK87 0200 0000 0000 1462 1422   

(ďalej len nájomca)    

                                                                                                                     

uzatvorili na základe ustanovenia § 663 a násl. Občianskeho zákonníka 

túto nájomnú   zmluvu: 

 

 

l. 

Predmet zmluvy 

Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – pozemku zapísaného na Okresnom úrade 

Žiar nad Hronom, katastrálny odbor, v katastrálnom území Lutila, obec Lutila na LV 2669: 

- CKN par. č. 3944, ostatná plocha, o výmere 1611 m2, pozemok, na ktorom je postavená 

inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník.  

 

Prevod nehnuteľného majetku obce Lutila, bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva 

Obce Lutila č. 62/2021, dňa 4.10.2021, 3/5 väčšinou poslancov. Výpis uznesenia č. 62/2021 

tvorí prílohu zmluvy. 

 

ll. 

 

Podmienky užívania 
 

Prenajímateľ prenajíma nájomcovi CKN parcelu č. 3944, na ktorom je postavená inžinierska 

stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, o výmere 



1611 m2,  na účely realizácie a následného užívania stavby „ŽIARSKY TRAIL 

CYKLISTICKÝ TRAIL ŽIAR NAD HRONOM – LUTILA“.  

Nájomca je oprávnený na prenajatom pozemku zrealizovať:  

Úpravu jestvujúceho prírodného povrchu mlatom (prírodný materiál) v celkovej dĺžke 2,5 

km tak, aby sprístupnil a zatraktívnil niektoré lokality pre cykloturistov a aj turistov. 

A následne ho užívať ako trail, ktorý je určený všetkým, kto rád jazdí na bicykli, behá 

prírodou alebo sa prechádza len tak pre radosť. Trail je svojou charakteristikou vhodný pre 

rodičov s deťmi a technicky menej zdatných cyklistov. 

Začiatok je situovaný v časti pri Lutilskom potoku od ulice M. Benku v Žiari nad Hronom 

- podľa situácie zaznačenej v snímku z katastrálnej mapy, ktorý je prílohou tejto zmluvy. 

 

lll. 

Doba nájmu 

 

Prenajímateľ prenajíma nájomcovi CKN par. č. 3944 uvedenúj v čl. II., podľa ustanovení tejto 

zmluvy na dobu určitú, od 12.10.2021 do 11.10.2031. 

 

lV. 

Nájomné 

 

Zmluvné strany sa dohodli že výška nájmu za prenájom pozemku je určená na 1€ za rok za 

celok.  

 

V. 

Povinnosti  nájomcu 

Nájomca sa zaväzuje: 

1.Užívať prenajatú pôdu v súlade s touto zmluvou. 

2. Nedať prenajatú pôdu do nájmu inej osobe bez súhlasu prenajímateľa. 

3. Platiť náklady spojené s bežným užívaním prenajatej pôdy. 

4. Platiť daň z nehnuteľnosti podľa zákona 317/1992 Zb., pretože nájomca je daňovníkom. 

5. Umožniť prenajímateľovi prístup k prenajatým nehnuteľnostiam za účelom kontroly, či 

nájomca užíva nehnuteľnosť dohodnutým spôsobom. 

6. Udržiavať čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie odpadom. 

7. Po skončení nájmu vrátiť prenajatú pôdu prenajímateľovi v stave zodpovedajúcom bežnému 

opotrebovaniu. 

8. Že realizáciou stavby nebude dotknutý prístup vlastníkov k okolitým pozemkom. 



 

 

 

 

VI. 

 

Povinnosti  prenajímateľa 

 

Prenajímateľ sa zaväzuje: 

 

1. Odovzdať nájomcovi pôdu do užívania podľa tejto zmluvy do 12.10.2021 

2. Zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by obmedzoval nájomcu pri bežnom užívaní 

prenajatej pôdy. 

 

 

VII. 

 

Skončenie nájmu 

 

1.  Nájom pôdy zaniká dohodou, výpoveďou, alebo uplynutím času, na ktorý sa dojednal. 

2.   Túto zmluvu možno vypovedať do 30.9. končiaceho roka, pokiaľ sa účastníci zmluvy  

      nedohodnú inak. 

 

VIII. 

 

 

Ostatné dojednania 

 

1. Ostatné vzťahy, neupravené touto zmluvou sa riadia podľa príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka, ako aj ostatnými predpismi, ktoré upravujú nájomné pomery. 

2. Akékoľvek zmeny, alebo doplnky tejto zmluvy možno uskutočniť len písomnou formou 

so súhlasom oboch účastníkov zmluvy. 

3. Po ukončení platnosti tejto zmluvy má nájomca prednostné právo na ďalší prenájom 

pôdy. 

 

 

 

V Žiari nad Hronom, dňa 11.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

Nájomca: ........................................             Prenajímateľ:  ........................................... 

  Mgr. Peter Antal                           Ján Pružina 

 

 


