
Nájomná zmluva  

č. 02/N/2017  

(§ 663 a nasl. Občianskeho zákonníka) 
 

I. 
Zmluvné strany 

 
1. Prenajímateľ:  

Obec Lúčky 
sídlo:   034 82  Lúčky 141 
zast.:   Branislav Hrbček, starosta obce  
IČO:   00 315 583 
DIČ:   2020589681 
bank. spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s. 
IBAN:   SK40 0200 0000 0000 2452 0342 
 
(ďalej len „prenajímateľ“)   
 

a 
 

2. Nájomca:     

 
Pozemská Maya 
trvalý pobyt:  Horné Mladonice 99, 962 43 Krupina 
bydlisko:  034 82  Lúčky 521 
d.nar.:   16.12.1961 
   
(ďalej len „nájomca) 
 
 
 
 

Článok II.  
Predmet zmluvy 

 
1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom pozemku parc.č. C-KN 1107/2 „zastavané plochy a nádvoria“ 

v k.ú. Lúčky. 
2. Prenajímateľ prenajíma nájomcovi za podmienok uvedených v tejto zmluve časť pozemku parc.č. 

C-KN 1107/2 o výmere 24 m2 v k. ú. Lúčky, vedený na LV č.811, podľa grafickej identifikácie, 
ktorá tvorí Prílohu č.1 tejto zmluvy.  

3. Predmet nájmu bude slúžiť ako plocha na postavenie uzavretého prístrešku na bicykle a autá. 
4. Dočasná stavba - prístrešok, ktorý bude na tomto pozemku postavený musí byť bez pevného 

základu a zároveň je potrebné zachovať architektonický vzhľad dočasnej stavby. 
5. Nájomca prehlasuje, že bol oboznámený s predmetom nájmu a preberá ho v stave v akom sa 

nachádza. 
 

 
Článok III.  

Výška nájomného 
 

1. Nájomné za predmet nájmu o výmere 24 m² je stanovené v sume 10,-€ s DPH za každý rok 
nájmu (slovom Desaťeur s DPH). 

2. Nájomca sa zaväzuje zaplatiť každoročne počas doby nájmu nájomné za predmet nájmu 
v prospech prenajímateľa v hotovosti alebo na účet prenajímateľa vedeného vo VÚB 
Ružomberok, IBAN:SK40 0200 0000 0000 2452 0342 najneskôr do 31.01. príslušného 
kalendárneho roka. 

3. V prípade, že nájomca nezaplatí nájomné v stanovenej dobe, je povinný zaplatiť prenajímateľovi 
poplatok z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do úplného 
zaplatenia.  



 
Článok IV.  

Doba nájmu 
 

1. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú na 10 rokov od 01.01.2018 do 31.12.2027. 
2. Nájom môže zaniknúť len písomnou dohodou medzi prenajímateľom a nájomcom.  

3. Zmluvné strany sa dohodli, že výpovedná lehota je 6 mesiacov a táto začína plynúť prvým dňom 

mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 

 

 

Článok V. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Dočasná stavba - prístrešok, ktorý bude na predmete nájmu postavený musí byť bez pevného 

základu a zároveň je potrebné zachovať architektonický vzhľad dočasnej stavby. 
2. Prenajímateľ nezodpovedá za škody, ani za iné ujmy, ktoré vzniknú nájomcovi v súvislosti 

s užívaním predmetu nájmu. 
 
 

Článok VI.  
Záverečné ustanovenia 

 
1. Nájomné právo k pozemku podľa tejto zmluvy nepodlieha zápisu do katastra nehnuteľností. 
2. K zmene dohodnutých podmienok nájmu môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody zmluvných 

strán formou písomného dodatku. 
3. Pre právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia Občianskeho 

zákonníka a ostatných platných všeobecne záväzných právnych predpisov. 
4. Zmluva sa vyhotovuje v dvochh exemplároch, jeden pre prenajímateľa a jeden pre nájomcu. 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, prečítali ju, porozumeli jej a 

nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 
6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcom po dni jej zverejnenia. 
 
 
 
V Lúčkach dňa 06.11.2017     V Lúčkach dňa  29.11.2017 
 
 
Prenajímateľ :      Nájomca: 
 
 
 
 
 
________________________     ________________________ 
    
       Branislav Hrbček          Pozemská Maya 
     starosta obce Lúčky        
         
 


