
Zmluva o nájme obecných pozemkov  

RZ č. 27/2022 

 
 

Zmluvné strany 

 

Prenajímateľ: 

Názov:   Obec Chtelnica 

Adresa sídla:  Nám. 1. mája 495/52 

922 05 Chtelnica 

zastúpený starostom:  Ing. Jánom Horváthom 

bankové spojenie:  VÚB, a.s. Trnava 

číslo účtu :   SK85 0200 0000 0000 0632 6212 

IČO:     00 312 584 

DIČ:    2020530886 

     (ďalej  len „prenajímateľ“) 

 

a 

 

Nájomca: 

Názov:   LuMiReTi s.r.o., 

Adresa sídla:  Očkov č. 90, 916 22 Očkov 

Zastúpený:   Lukáš Ščevko 

IČO:     52950522 

bankové spojenie:  Fio banka, a.s. 

číslo účtu :   SK50 8330 0000 0027 0180 9354 

     (ďalej  len „nájomca“) 

u z a t v á r a j ú 

 

 

podľa ustanovenia § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb.) v znení 

neskorších predpisov túto zmluvu o nájme obecných pozemkov s nasledovným obsahom: 

 

 

Článok  I. 

Predmet nájmu 

 

1. Prenajímateľ prenecháva a nájomca preberá do nájmu časť obecného pozemku 

(parcela č. 297/1) o celkovej výmere 16 m2, nachádzajúci sa na Námestí 1. mája pred 

pizzeriou LuMiReTi v Chtelnici (ďalej len “prenajatá plocha“), ktorého vlastníkom je 

prenajímateľ. 

 

 

Článok  II. 

Účel nájmu 

 

1. Nájomca je oprávnený užívať prenajatú plochu, uvedenú v Čl. I., bod 1 tejto zmluvy 

v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to pre svoju podnikateľskú 

činnosť v súlade s predmetom činnosti uvedenom v živnostenskom registri.  

 



2. Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu do podnájmu iným osobám 

a podnikateľským subjektom. 

 

 

Článok  III. 

Doba nájmu 

 

1. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú s platnosťou od 01.06.2022 do 

31.05.2027. 
 
 

Článok  IV. 

Nájomné 
 

1.   Prenajímateľ a nájomca sa dohodli na cene za užívanie predmetu nájmu podľa tejto 

zmluvy vo výške:  

a) 5,00 Eur (slovom päť Eur) za 1 m2 prenajatej plochy ročne (podľa platného VZN č. 

7/2017 o určení nájomného za prenájom bytových, nebytových priestorov a pozemkov 

vo vlastníctve Obce Chtelnica).  

Celková ročná výška nájomného je 80,- Eur za celý rozsah prenajatej plochy 16 m2. 
  

2.  Nájomca sa zaväzuje zaplatiť nájomné v jednej splátke raz ročne. Splatnosť nájomného 

je vopred najneskôr do 15.-teho januára na základe tejto zmluvy. Za deň úhrady sa 

považuje deň pripísania úhrady nájomného na bankový účet prenajímateľa alebo deň 

prevzatia hotovosti do pokladnice prenajímateľa. 

V prípade, že nájomca uzatvára s prenajímateľom zmluvu o nájme obecných 

pozemkov v priebehu roka, splatnosť nájomného je do 15-tich dní odo dňa podpisu 

zmluvy. 
 

3.   V prípade, že sa nájomca omešká s úhradou nájomného, je povinný zaplatiť 

prenajímateľovi úrok z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej sumy nájomného za každý 

deň omeškania až do dňa zaplatenia. 
 

4.   Prenajímateľ a nájomca súhlasia s úpravou ceny nájomného v prípade, že  obecné 

zastupiteľstvo schváli nové všeobecne záväzné nariadenie o určení nájomného za 

prenájom bytových, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve Obce 

Chtelnica. 
 

5.    Prenajímateľ je oprávnený každoročne upraviť výšku nájomného o koeficient 

valorizácie, vyhlásený Štatistickým úradom SR. Prenajímateľ oznámi takéto zvýšenie 

nájomného nájomcovi písomne. Platnosť takto upraveného nájomného je od 1.1. 

príslušného roka. 
 

 
 

Článok  V. 

Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu 
 

1. Prenajímateľ je povinný odovzdať predmet nájmu uvedený v Čl. 1, bod 1 tejto Zmluvy 

v stave spôsobilom na užívanie na dojednaný účel. 

 

 



2. Prenajímateľ je oprávnený: 

a) poverenými osobami vykonávať kontrolu, či nájomca užíva predmet nájmu riadnym 

spôsobom v súlade s ustanoveniami zmluvy a ďalšími právnymi a všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, vždy za prítomnosti nájomcu. 

 

3. Nájomca je povinný: 

a) užívať predmet nájmu len na účel dohodnutý touto zmluvou, zmeniť dohodnutý účel 

užívania je možné len s písomným súhlasom prenajímateľa, 

b) užívať predmet nájmu s riadnou starostlivosťou tak, aby sa čo najviac znížila alebo 

úplne zamedzila možnosť ich poškodenia alebo zničenia, 

c) akékoľvek stavebné úpravy v predmete nájmu môže nájomca uskutočniť len po 

predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa, 

d) užívať predmet nájmu v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením o určení 

nájomného za prenájom bytových, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve 

Obce Chtelnica, 

e) neobmedzovať voľný pohyb chodcom po chodníku, 

f) vystavať predmet nájmu tak, aby bol vzdialený minimálne 35 cm od okraja obrubníka, 

nezasahoval do cesty a neblokoval vjazd do susedných domov, 

g) písomne oznámiť prenajímateľovi v lehote do 5 dní od vzniku zmeny údajov 

týkajúcich sa jeho podnikateľského oprávnenia /zmena oprávnenia, zrušenie 

oprávnenia, zmena miesta podnikania, zmena obchodného mena a pod. /, 

h) odovzdať predmet nájmu po skončení nájmu v stave, v akom ich prevzal, 

s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie a úpravy vykonané na základe písomného 

súhlasu prenajímateľa. 

 

4. Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu, a to ani časť prenajatých 

priestorov do nájmu, podnájmu alebo výpožičky ďalším tretím osobám a nesmie tento 

majetok ani žiadnym iným spôsobom zaťažiť, bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu prenajímateľa. 

 

5. Prenajímateľ nezodpovedá nájomcovi za škody spôsobené krádežou a inou násilnou 

činnosťou na prenajatej ploche. 
 
 
 

Článok  VI. 

Skončenie nájmu 
 
 

1. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú s platnosťou od 01.06.2022 do 

31.05.2027. 

 

2. Výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho 

po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

 

3. Nájomnú zmluvu je možné vypovedať kedykoľvek na základe písomnej dohody 

obidvoch zmluvných strán. 
 
 
 
 



Článok  VII. 

Záverečné ustanovenia 
 

Zmluvné strany môžu meniť alebo doplniť obsah tejto zmluvy len formou písomných 

dodatkov na základe dohody oboch zmluvných strán. 

 

Právne vzťahy výslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia platnými právnymi predpismi 

majúcimi vzťah k predmetu a účelu tejto zmluvy. 

 

Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola vypracovaná s akceptovaním rovnosti oboch 

zmluvných strán, zmluvné strany nájomnú zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a na znak 

súhlasu ju podpisujú.  

 

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán 

a účinnosť dňom, nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 5a zákona o slobode informácií 

v spojitosti s § 47a odst.1 Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

 

Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží nájomca 

a dve vyhotovenia prenajímateľ. 

 

 
 

V Chtelnici, dňa .................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              Ing. Ján Horváth                            Lukáš Ščevko 

 prenajímateľ         nájomca 
 
 
 
 
 


