
 

 

 

ZMLUVA O NÁJME POZEMKU  

          uzatvorená podľa ustanovenia § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) , zákona č.138/1991 Z. z. o majetku obcí  

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí„) s prihliadnutím na Zásady hospodárenia a 

nakladania s majetkom obce 
(ďalej len „zmluva“) 

uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 
 
       Prenajímateľ: 
Názov:      Obec  LÚČKA 
sídlo:      Lúčka 59,  087 01 Giraltovce 
V zastúpení:     Mikuláš Mašlej, starosta 
IČO:      00595764 
DIČ:       2020777572 
bankové spojenie:   Prima Banka Slovensko, a.s., pobočka Bardejov 
IBAN:              SK27 5600 0000 0036 2137 5001  
(ďalej len „prenajímateľ“) 
a 
       Nájomca: 
Názov:      Telovýchovná jednota „Topľan“ Lúčka 
sídlo:      Lúčka , 087 01 Giraltovce 
V zastúpení:     Rastisalv Hvišč, predseda 
IČO:      31943101 
DIČ:       2020781840 
bankové spojenie:   SLSP, a.s., Giraltovce                 
(ďalej len „nájomca“) 
(„prenajímateľ“ a nájomca“ ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“ a jednotlivo ako 
„zmluvná strana“)   

PREAMBULA  
 
Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu podľa § 663 a nasl., Občianskeho zákonníka a v súlade 
s právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

Článok 1 
Predmet a účel nájmu 

1. Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľnosti – pozemku registra „C“ parcelné č. 646  s 
výmerou 7132 m2, druh pozemku: ostatná plocha, katastrálne územie Lúčka, LV č. 1026, 
v podiele: 1/1 

2. Prenajímateľ prenecháva a nájomca prijíma do nájmu za podmienok uvedených v tejto 
zmluve pozemok registra „C“, parcelné č. 646, druh pozemku: ostatná plocha, katastrálne 
územie Lúčka, vedený na LV č. 1026, s výmerou 7132 m², ako je to zakreslené v kópii 
z katastrálnej mapy (ďalej len „predmet nájmu“ alebo „pozemok“). Kópia z katastrálnej 
mapy je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako príloha č. 1. 

3. Účelom nájmu predmetu nájmu je prevádzkovanie športoviska – futbalového ihriska, 
štadiónu, pre účel na ktorý bol vybudovaný. 
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4. Nájomca vyhlasuje, že mu je známy faktický stav predmetu nájmu, ako aj právny stav 
predmetu nájmu podľa aktuálneho výpisu z listu vlastníctva. Nájomca vyhlasuje, že ku dňu 
podpísania tejto Zmluvy je predmet nájmu v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie a v 
takomto stave ho do nájmu preberá.  

Článok 2 
Vznik, doba a ukončenie nájmu 

 
1. Nájom sa dojednáva na dobu neurčitú – a to na dobu - počas aktívnej športovej činnosti 

klubu, TJ „Topľan“ Lúčka a začne plynúť dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 
podľa článku 6 odsek 2 tejto zmluvy.  

2. Nájomný vzťah môže byť ukončený len niektorým z nasledujúcich spôsobov:  
a/ písomnou dohodou zmluvných strán ku dňu uvedenému v dohode,  
b/ výpoveďou prenajímateľa, a to i bez udania dôvodu,   
c/ písomným odstúpením od zmluvy v súlade s touto zmluvou a/ alebo s príslušnými 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka, 
d/ odstúpením od tejto zmluvy prenajímateľom v prípade: 

- ak nájomca prenechá predmet nájmu do podnájmu alebo inej dispozície tretej osobe 
bez súhlasu prenajímateľa v súlade s článkom 4 ods. 3 tejto zmluvy.  

3. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva zrušuje dňom doručenia oznámenia o odstúpení 
od zmluvy druhej zmluvnej strane (ex nunc). 

4. Pre prípad výpovede dojednali zmluvné strany trojmesačnú výpovednú lehotu. Výpovedná 
lehota začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 
výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.  

 
Článok 3 

Úhrada za nájom 
 

1. Nájomné za predmet nájmu je stanovený – ako „bezplatný prenájom“  výlučne pre 

tento účel aktívnej športovej a oddychovej činnosti - schválený  Obecným 

zastupiteľstvom v Lúčke pri schválení Pozemkových úprav v obci  rozhodnutím č. 

2013/00267-001/FM dňa 4.6.2013, pričom na pozemok sa vzťahuje zákaz scudzenia 

a zaťaženia pozemkov určených projektom  na spoločné zariadenia a opatrenia. Predmet 

nájmu a dôvod hodný osobitného zreteľa 

                                 Článok 4 
Práva a povinnosti nájomcu, sankcie 

 
1. Nájomca je povinný užívať predmet nájmu v súlade s právnymi predpismi, ktoré sa 

vzťahujú na predmet nájmu a v rozsahu a na účel, dohodnutý v tejto zmluve. Taktiež je 
povinný na vlastné náklady zabezpečiť jeho ochranu pred poškodením alebo zneužitím. 

 
2. Nájomca sa zaväzuje riadne sa starať o predmet nájmu, najmä zabezpečovať na vlastné 

náklady všetky úpravy a údržbu ako aj znášať zo svojho náklady spojené s neprimeraným 
užívaním predmetu nájmu. (pozn. bude špecifikované vzhľadom na náležitosti konkrétneho 

priestoru, vychádzajúc z projektu). 
3. Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu do prenájmu, alebo inej dispozície tretej 

osobe bez predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa, s výnimkou odovzdania predmetu 
nájmu dodávateľovi stavebných prác.  
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4. Nájomca sa zaväzuje umožniť prenajímateľovi alebo ním povereným tretím osobám 

kontrolu využívania prenajatého pozemku a umožniť prenajímateľovi vstup na tento 
pozemok , najmä za účelom kontroly dodržiavania nájomnej zmluvy a platných právnych 
predpisov súvisiacich s nájmom, alebo vlastnej športovej aktivity prenajímateľa. 

 
5. Zodpovednosť za škody na predmete nájmu sa riadi ustanoveniami VI. časti, prvej a druhej 

hlavy Občianskeho zákonníka. 
 
6. Nájomca sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznamovať každú zmenu (zmenu sídla 

nájomcu, a pod.) ako aj všetky skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť nájom.  
 
7. Zmluvné strany sa dohodli, že pre potreby doručovania akejkoľvek písomnosti bude 

miestom doručenia adresa uvedená v záhlaví tejto zmluvy. 
 
8. Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým, že písomnosť doručená do miesta doručenia 

podľa odseku 7 bude považovaná za doručenú priamo do vlastných rúk, a to i v prípade, ak 
bude vrátená prenajímateľovi ako písomnosť nájomcom neprevzatá.  

 
9. Nájomca sa pri prevádzke (alebo prípadnej výstavbe - úprave) zaväzuje zabrániť alebo 

obmedziť činnosť, ktorou by došlo k záberu alebo poškodeniu zelene, zároveň je povinný 
chrániť zeleň v súlade s normou STN 83 710 Ochrana prírody. 

 
   

Článok 5 
Vyhlásenia a záruky 

 
1. Nájomca podpísaním tejto zmluvy vyhlasuje a zaručuje prenajímateľovi, ktorý uzatvára 

túto zmluvu spoliehajúc sa na tieto vyhlásenia a záruky, že: 
a) nájomca je právnym subjektom platne existujúcim podľa zákonov Slovenskej republiky, 

podpisujúci je osoba oprávnená konať v mene nájomcu, nájomca nie je v úpadku, nebol 
ním alebo jeho štatutárnym orgánom alebo treťou osobou podaný návrh na vyhlásenie 
konkurzu na jeho majetok a ani mu úpadok nehrozí, 

b) proti nájomcovi nie je vedené žiadne exekučné a ani iné konanie o výkon rozhodnutia alebo 
iné obdobné konanie, ktorého výsledkom by mohlo byť akékoľvek peňažné alebo 
nepeňažné plnenie, alebo iný právny záväzok na ťarchu nájomcu, ktorý by mohol zmariť 
alebo sťažiť plnenie záväzkov nájomcu vyplývajúcich z tejto zmluvy.  
 

2. V prípade, že sa akékoľvek vyhlásenie alebo záruka podľa odseku 1 tohto článku ukáže 
ako nepravdivá alebo zavádzajúca, bude sa to považovať za hrubé porušenie tejto zmluvy, 
oprávňujúce prenajímateľa od tejto zmluvy jednostranne odstúpiť ako aj oprávňujúce 
prenajímateľa požadovať od nájomcu náhradu škody, ktorá mu nepravdivým alebo 
zavádzajúcim vyhlásením alebo zárukou vznikla.    
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Článok 6 
Záverečné a spoločné ustanovenia 

 
1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a právne 

účinky nadobúda nasledujúci deň po dni jej zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa, 
a to v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
v znení neskorších predpisov.  

 
2. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať po dohode zmluvných strán, a to len vo forme 

písomných a riadne očíslovaných dodatkov. 
 
3. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú: 

Príloha č. 1 – Kópia z katastrálnej mapy 
 
4. Pre prípad, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je alebo sa v budúcnosti stane 

z akéhokoľvek dôvodu neplatným alebo neúčinným, v takomto prípade platnosť ostatných 
ustanovení Zmluvy nie je dotknutá.  
 

5. Zmluvné strany sa dohodli že ich právne vzťahy, ktoré vzniknú na základe tejto Zmluvy a 
v súvislosti s jej realizáciou, sa budú riadiť právom Slovenskej republiky, a to 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení. Na právne vzťahy v tejto Zmluve 
zvlášť neupravené sa použijú primerane ustanovenia Občianskeho zákonníka v platnom 
znení. 

 
6. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov 

o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, vrátane sporov týkajúcich sa výkladu a/alebo platnosti 
ustanovení tejto Zmluvy, budú riešiť predovšetkým dohodou. Ak vzájomná dohoda nebude 
možná, o spore rozhodne príslušný súd SR . 

 
7. Táto Zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom dva (2) 

rovnopisy dostane prenajímateľ a jeden (1) rovnopis dostane nájomca. 
 
8. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, 

pričom vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho 
pripájajú svoje podpisy. 

 
V Lúčke, dňa: 21.08.2015           V Lúčke, dňa:     
 
Prenajímateľ          Nájomca :  
    
 
 
 
Mikuláš Mašlej                                Rastislav Hvišč 

starosta                                 predseda 
                                         TJ „Topľan“ Lúčka 


