
Zmluva o nájme nehnuteľností  č.1/2016 
 

 

I. 

Zmluvné strany 
 

 

Prenajímateľ:  Urbariát - pozemkové spoločenstvo Lúčky 

                        034 82 Lúčky 82 

                        v zast. Miloslav Murín, predseda PS 

           Ing. Metod Šimún, člen výboru 

                        Číslo účtu: SK3709000000000056725713 

IČO : 00631221 

            DIČ : 2020430808 

IČ DPH : SK2020430808 

                        (ďalej len „prenajímateľ“) 

a 

 

Nájomca:       OBEC LÚČKY 

                       034 82 Lúčky č. 141  

                       v zast. Branislav Hrbček, starosta obce 

                       IČO: 00 315 583 

                       bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka Ružomberok   

                       č. účtu,  IBAN:  SK40 0200 0000 0000 2452 0342 

                       (ďalej len „nájomca“) 

 

 

uzatvorili v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka túto nájomnú zmluvu: 

 

 

II. 

Úvodné ustanovenia 
 

1) Prenajímateľ je vlastník spoločnej nehnuteľnosti - pozemkov (zoznam prenajatých 

pozemkov je prílohou tejto zmluvy), ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Lúčky, 

obec Lúčky, okres Ružomberok. 

 

2) Nájomca Obec Lúčky. 

 

3) Prenájom pozemkov uvedených v prílohe tejto zmluvy sa prenajíma na dobu 30 rokov 

s výpovednou lehotou 5 rokov.    

 

4) Zmluvné strany v rámci dobrej spolupráce majú záujem zabezpečiť verejné potreby 

v oblasti kultúry, športu a telesnej kultúry obyvateľov obce Lúčky a za týmto účelom 

zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu. 

 

 

 

 

III. 



Predmet nájomnej zmluvy 
 

1) Predmetom nájomnej zmluvy je dočasné užívanie pozemkov, v  katastrálnom území  

Lúčky, obec Lúčky, okres Ružomberok, uvedených v prílohe č.1, kde časť parcely C-KN 

3120/1 je graficky znázornená v prílohe č.2 tejto zmluvy, ktorých vlastníkom je prenajímateľ  

(ďalej len „predmet nájmu“),  ich kosenie, údržbu  počas celého roka. Prenajímateľ povoľuje 

v lokalite Markuška vybudovanie areálu pre využívanie v prospech všetkých občanov obce, 

návštevníkov obce,  kde sa príležitostne  usporadúvajú kultúrne podujatia v prírode  a hlavne 

Dolnoliptovské folklórne slávnosti  pod Chočom. V lokalite areálu Vodopádu revitalizáciu, 

úpravu a rekonštrukciu osvetlenia za účelom skrášlenie okolia. 

Na predmete nájmu v lokalite Markuška je vybudovaná drevená chatka o výmere 182,79 m², 

ktorá slúži ako šatňa a sociálne zariadenie a ostatné plochy. 

IV. 

Účel dočasného užívania 
             

     Nájomca je oprávnený užívať, rekonštruovať, revitalizovať predmet nájmu za účelom 

udržania poriadku, vyčistenia pozemkov v strednej časti obce a pozemkov nachádzajúcich sa 

na okraji obce pre rozvoj športu a  kultúry v obci Lúčky.  

 

V. 

Nájomné   
 

1) Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom za pozemky vo výške 1,- €/ročne a na 

nájomnom za zastavaný pozemok v lokalite Markuška o ploche 182,79 m² vo výške  3,- €/m2 

ročne. 

 

2) Nájomné sa nájomca zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi do 30. januára kalendárneho 

roka na základe vystavenej faktúry prenajímateľom. 

 

3) Nájomné je splatné na účet prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy alebo 

priamo do pokladne prenajímateľa. 

 

4) Za deň úhrady sa považuje deň pripísania prostriedkov na účet prenajímateľa alebo 

deň zaplatenia priamo do pokladne prenajímateľa. 

 

5) Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej pokute, a to vo výške 0,05,- €  za každý deň 

omeškania so zaplatením nájomného.  

 

VI. 

Podmienky dočasného užívania 
 

1) Nájomca môže prenechať predmet nájmu do  užívania len Obci Lúčky, so sídlom,   

034 82 Lúčky 141, IČO: 00315583. 

 

2) Prenechať predmet nájmu do nájmu inej osobe ako je uvedená v ods. 1  môže nájomca 

len s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímateľa.  

 

3) Nájomca sa zaväzuje starať  o predmet nájmu ako riadny hospodár, tak aby slúžil 

účelu nájmu. 

 



4) Nájomca sa zaväzuje vykonávať údržbu a práce spôsobom, ktorý neznehodnotí 

a nepoškodí predmet nájomnej zmluvy a životné prostredie.  

 

5) Nájomca zodpovedá za všetky škody spôsobené užívaním predmetu nájmu a tieto 

odstráni na svoj náklad.  

 

6) Nájomca sa zaväzuje poskytnúť predmet nájmu v prospech prenajímateľa bezodplatne 

na kultúrno-spoločenské podujatia organizované  prenajímateľom. Prenajímateľ sa zaväzuje 

písomne oznámiť nájomcovi uskutočnenie kultúrno-spoločenského podujatia na predmete 

nájmu. 

VII. 

Doba nájmu  
     

  Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú  na 30 rokov od 01.09.2016 do 30.09.2045.  

 

Čl. VIII. 

Oznamovanie a doručovanie 
 

1) V prípade, že podľa tejto Zmluvy má byť jednou zmluvnou stranou oznámená určitá 

skutočnosť, alebo doručená určitá písomnosť druhej zmluvnej strane, zmluvné strany sa 

dohodli, že uvedené doručenie alebo oznámenie sa bude považovať za vykonané vtedy, ak sa 

uvedené oznámenie alebo písomnosť zašle doporučene poštou na kontaktnú adresu dotknutej 

zmluvnej strany, uvedenú nižšie, alebo, ak bude uvedené oznámenie alebo písomnosť 

doručené osobne alebo kuriérom, kontaktným osobám druhej zmluvnej strany tak, ako sú 

označené nižšie.  

 

Prenajímateľ:   

           adresa na doručovanie písomností:  

                        Urbariát - pozemkové spoločenstvo Lúčky 

                        034 82 Lúčky 82 

                        kontaktná osoba prenajímateľa: Miloslav Murín, predseda PS 

                                                   Ing. Metod Šimún, člen výboru 

                       email:  urbariat.lucky@mail.t-com.sk 

                       tel. č.:  044/4374119 

 Nájomca:  

 

           adresa na doručovanie písomností: Obec Lúčky,  

                                                                   034 82  Lúčky 141 

           kontaktná osoba nájomcu:      

                  Meno a priezvisko :                 Branislav Hrbček, starosta obce                       

                  email:                                       starosta@gmail.com      

                  tel. č.:                                       044/4392252  

 

 

2) Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy na doručovanie 

zmluvných strán v zmysle ods. 1 tohto článku Zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane 

adresát písomnosti preukázateľne oznámil novú adresu sídla alebo trvalého bydliska, prípadne 

inú novú adresu, určenú na doručovanie písomností. V prípade akejkoľvek zmeny adresy, 

určenej na doručovanie písomností na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto 

Zmluvou, sa príslušná zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy písomne informovať druhú 

zmluvnú stranu. Dotknutá strana musí, v prípade zmeny, písomným oznámením, 



uskutočneným bez zbytočného odkladu, najneskôr však do siedmich (7) dní od uskutočnenia 

zmeny, druhej zmluvnej strane oznámiť zmenu adresy na doručovanie písomností 

a kontaktnej osoby. V takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne 

oznámená zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti. 

 

3) Za deň doručenia písomnosti sa pokladá aj deň, v ktorý:  

a. zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, 

b. márne uplynie poštovým poriadkom stanovená úložná doba pre vyzdvihnutie si 

zásielky na pošte, 

c. je na zásielke, doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne 

pracovníkom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát 

je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu. 

 

IX. 

Osobitné ustanovenie 
 

1)  Prenajímateľ udeľuje nájomcovi Obec Lúčky, 034 82  Lúčky 141, IČO: 00315583 

súhlas na  rekonštrukciu, revitalizáciu a terénne úpravy areálu Markuška a areálu v okolí 

vodopádu ktoré budú obcou využívaný  pre uskutočňovanie kultúrnych podujatí v prírode.  

 

     2) Prenajímateľ je oprávnený vykonávať kontrolu užívania a starostlivosti o predmet 

nájmu.                                            
X. 

Záverečné ustanovenia 
 

1) Prenajímateľ odovzdal nájomcovi predmet nájmu na užívanie v dobrom stave.  

 

2) Nájomca je povinný predmet nájmu vrátiť prenajímateľovi ihneď, len čo ho 

nepotrebuje v stave, v akom ho prevzal. Vrátiť predmet nájmu je nájomca povinný aj 

v týchto prípadoch, ak predmet nájmu neužíva riadne alebo v rozpore s účelom tejto zmluvy.  

 

3) Nájom sa skončí uplynutím doby, na ktorú sa dojednal, ak sa prenajímateľ nedohodne 

s nájomcom inak. 

 

4) Prenajímateľ môže písomne vypovedať túto zmluvu, ak: 

a) nájomca užíva predmet nájmu v rozpore s touto zmluvou, 

b) nájomca prenechá predmet nájmu  inej osobe ako Obec Lúčky, so sídlom 034 82 Lúčky 

141, IČO: 00315583,  bez písomného súhlasu prenajímateľa.  

 

5) Nájomca môže písomne vypovedať zmluvu, ak: 

a) stratí spôsobilosť vykonávať činnosť, na ktorú si predmet nájmu prenajal, 

b) predmet nájmu sa stane bez zavinenia nájomcu nespôsobilý na dohodnuté užívanie. 

 

6) Výpovedná lehota pre obidve zmluvné strany je 5 rokov. Výpovedná lehota začína 

plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede.  

 

7) Zmluvný vzťah  založený touto zmluvou je možné ukončiť aj vzájomnou dohodou 

zmluvných strán. 

 



8) V prípade skončenia zmluvného vzťahu je nájomca povinný vrátiť predmet nájmu v 

stave spôsobilom na užívanie s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie v posledný deň trvania 

zmluvného vzťahu.  

 

9) Zmeny tejto zmluvy sú platné a účinné, ak sa na nich zmluvné strany písomne 

dohodnú.  

 

10) Na právne vzťahy, osobitne neupravené touto zmluvou sa primerane vzťahujú 

príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.  

 

11) Obecné zastupiteľstvo obce Lúčky uznesením č. 96/2016 zo dňa 20.10.2016 schválilo 

túto zmluvu o nájme nehnuteľností.  

 

12) Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých obdrží dva prenajímateľ 

a dva nájomca.  

 

13) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

 

14) V prípade, že jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy sú neplatné alebo sa stanú 

neplatnými nie je tým platnosť ostatných zmluvných ustanovení dotknutá. V tomto prípade 

sa dohodnú zmluvné strany na náhradnej zmluvnej úprave, ktorá zodpovedá sledovanému 

účelu. To isté platí i pre prípadné medzery v zmluvnej úprave. 

 

15) Účastníci zmluvy vyhlasujú, že majú plnú spôsobilosť na právne úkony, sú oprávnení 

nakladať s predmetom zmluvy a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. S obsahom zmluvy 

súhlasia, túto uzavreli slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, zmluva nebola uzavretá za 

podmienok obzvlášť nevýhodných pre jednu zo zmluvných strán ani pod nátlakom. Na 

vyjadrenie bezvýhradného súhlasu so všetkými ustanoveniami zmluvu vlastnoručne podpísali.  

 

 

V Lúčkach,   20.10.2016 

 

Prenajímateľ:                                                                         Nájomca: 

 

 

 

 

 

...................................................                                            ................................................. 
     Miloslav Murín                                                                                         Branislav  Hrbček     

     predseda Urbariátu PS Lúčky                                                                        starosta obce 

 

 

                                                                                     

 

 

 

.................................................  
   Ing. Metód Šimún 

   člen výboru 

 

 


