
ZMLUVA O PRENÁJME VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

RZ č. 28/2022 

 

Zmluvné strany: 

Prenajímateľ:          

Obchodné meno:                  Obec Chtelnica 

Sídlo:                Nám. 1. mája 495/52, 922 05 Chtelnica 

Štatutárny zástupca:   Ing. Ján Horváth, starosta 

Bankové spojenie:   VÚB, a.s. 

IBAN:    SK8502000000000006326212  

IČO:     00312584 

DIČ:     2020530886 

IČ DPH:    nie je platca DPH 

e-mail:    chtelnica@chtelnica.sk 

 

(ďalej len „ prenajímateľ“) 

 

Nájomca:  

Obchodné meno:   Stanislav Dubský  

Sídlo:    Tomanova 85, 83107 Bratislava 

IČO:     40431029 

 

(ďalej len „ nájomca“) 

 

Čl. I 

Prenajímateľ ako správca nehnuteľnosti parcely č. 600/3 v  k.ú.  Chtelnica, okres Piešťany, 

ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1719, vedenom Okresným 

úradom Piešťany, katastrálny odbor, prenecháva nájomcovi do nájmu verejné priestranstvo  

na miestnom námestí o rozlohe 2 100 m2 za účelom prenájmu priestoru počas hodov v obci 

Chtelnica z dôvodu umiestnenia Lunaparku. 

 

 



Čl. II 

Nájomca sa zaväzuje:  

- užívať verejné priestranstvo len na dohodnutý účel nájmu 

 - prenechať nájom tretej osobe alebo vykonať zmeny na pozemku len po predchádzajúcom 

písomnom súhlase prenajímateľa 

-  udržiavať poriadok v okolí Lunaparku 

- dodržiavať predpisy zabezpečujúce ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu                  

v priestoroch, na ktoré sa vzťahuje zmluva  

-   zabezpečiť priechodnosť automobilov z námestia na Partizánsku a Pekelnú ulicu 

    a súčasne umožniť zásobovanie obchodných spoločností, nachádzajúcich sa  

    na Námestí 1.mája v Chtelnici 

 

- po ukončení podnikateľskej činnosti odovzdať prenajaté verejné priestranstvo 

prenajímateľovi v pôvodnom stave. 

 

Čl. III 

1. Prenájom verejného priestranstva na podnikateľské účely nájomcu sa uzatvára na dobu 

určitú do 31.12.2024. 

2. Termíny konania hodových slávností:  19. – 22. augusta 2022 

      18. – 21. augusta 2023 

16. – 19. augusta 2024 

3. Nájomca sa zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi cenu za prenájom verejného 

priestranstva a to na základe cenovej ponuky nájomcu zo dňa 16.03.2022, ktorá 

predstavuje sumu 10.630,- € za rok( slovom: desaťtisíc šesťstotridsať Eur ). 

4.    Nájomca sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu v jednej splátke do 3 dní po skončení 

hodových slávností. Za deň úhrady sa považuje deň pripísania úhrady nájomného na 

bankový účet prenajímateľa. 

5. Prenajímateľ môže vypovedať zmluvu o prenájme verejného priestranstva 

okamžite, ak nájomca neuhradí nájom do stanoveného termínu. V ostatných 

prípadoch sa ukončenie nájmu dojednáva písomne – dohodou. 

 



6. Ak nájomca neuhradí nájomné v stanovenej lehote, je povinný prenajímateľovi 

zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

7. V prípade odstúpenia od zmluvy a neuhradenia nedoplatkov je prenajímateľ 

oprávnený vymáhať uhradenie nedoplatkov všetkými právnymi formami. 

 

Čl. IV 

 

1. Zmluvu o prenájme verejného priestranstva je možné meniť a dopĺňať len na základe 

písomných, vzájomne odsúhlasených dodatkov k zmluve. 

2. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých prenajímateľ obdrží 2 

vyhotovenia zmluvy a jedno vyhotovenie obdrží nájomca. 

3. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, tejto porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom 

ju vlastnoručne podpísali. 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 

5. Zmluva je zmluvou povinne zverejňovanou v zmysle § 5a a nasl. Zákona č. 211/2000 

Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

6. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

 

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

 

 

 

 

..................................         ................................. 

      prenajímateľ                                                                                                  nájomca                           

   Ing. Ján Horváth        Stanislav Dubský 

           starosta 


