Zmluva o nájme pozemku

uzatvorená v zmysle ust. §-u 663 a nasl. Obč.zák., medzi
prenajímateľom: Obec P r a v e n e c , zast. starostom Ing. Róbertom Mikulášikom,
IČO 318434, č. účtu
pob. Prievidza

a
nájomcom

: Ing. Dušan S v o b o d a , nar.

, trvalé bytom

za nasledovných podmienok:
I.

Predmet zmluvy
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom novoutvorenej nehnuteľnosti - pozemok, parc.č. 1275/65 zastavaná plocha o výmere 60 m2, ktorá bola oddelená od pôvodnej KN-C pozemku, parc.č.
1275/26 - zastavaná plocha o výmere 7539 m2, vedený v LV č. 1, kat.úz. Pravenec.
K odčleneniu novoutvoreného pozemku, parc.č. 1275/65 - zastavaná plocha o výmere 60 m2,
pozemok ktorý je predmetom prenájmu došlo na základe geometrického plánu č. 81/2017 zo dňa
28. 6. 2018, geometrický plán vyhotovený spoločnosťou Milan Pukač Georeal, so sídlom Handlová,
1. mája 95.
Prenajímateľ prenajíma nájomcovi novoutvorený pozemok, parc.č. 1275/65, špecifikovaný v tomto
bode a nájomca takto špecifikovaný pozemok, parc.č. 1275/65, prijíma do nájmu a zaväzuje sa
takto špecifikovaný predmet nájmu užívať v súlade s účelom, ktorý bude dojednaný v dalšom
článku tejto nájomnej zmluvy.
II.
Účel nájmu
Prenajímateľ prenajíma novoutvorený pozemok, parc.č. 1275/65, špecifikovaný v bode I. tejto
zmluvy do prenájmu nájomcovi pre nasledovný účel:
účel nájmu prenajímateľ špecifikuje ako dôvod hodný osobitného zreteľa podľa ust. §-u 9a
ods.9 písm.c/ Zák.č. 138/91 Zb. v znení neskorších predpisov, pričom dôvod hodný osobitného
zreteľa spočíva v možnosti nájomcu usporiadať užívacie právo k pozemku, ktorý je predmetom
nájmu, nakoľko sa jedná o pozemok, ktorý je fyzicky pričlenený k nehnuteľnostiam, ktoré sú vo
vlastníctve nájomcu
takto špecifikovaný dôvod hodný osobitného zreteľa umožní nájomcovi na pozemku, ktorý
je predmetom nájmu realizovať stavebnú činnosť - umiestňovať na predmete nájmu stavby, s
uloženou povinnosťou nájomcu odstrániť tieto stavby, v prípade začatia realizácie zámeru na
predmete nájmu (pozemok, parc.č. 1275/65), podľa platného Územného plánu obce Pravenec, s
ktorým bol nájomca, pred uzatvorením tejto nájomnej zmluvy, oboznámený, čo tento potvrdzuje aj

podpisom na tejto nájomnej zmluve. V tejto súvislosti sa prenajímateľ zaväzuje, v prípade zmeny
Územného plánu obce Pravenec, zmena ktorá by sa dotýkala predmetu nájmu (parc.č. 1275/65), s
touto zmenou nájomcu riadne oboznámiť.
III.
Doba nájmu
Nájom nehnuteľnosti, pozemok, parc.č. 1275/65 sa uzatvára na dobu určitú, t.j. do doby, kým ne
dôjde na predmete nájmu (pozemok, parc.č. 1275/65, kat.úz. Pravenec) k realizácii zámeru v súlade
s platným Územným plánom obce Pravenec.
IV.
Nájomné
Prenájom novoutvoreného pozemku, parc.č. 1275/65, kat.úz. Pravenec, vytvorený geometrickým
plánom č. 81/2017, bol schválený vrátane výšky nájomného, rozhodnutím OZ Pravenec - uznesenie
č. 65/2018 zo dňa 18. 10. 2018, uznesenie ktoré je doplnené uznesením č. 13/2019 OZ Pranevec zo
dňa 23. 1. 2019. V tomto uznesení prenajímateľ zároveň schválil prenájom, ktorým obec
prenecháva svoj majetok do nájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §-u 9a ods.9 písm.c/
Zák.č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Výška nájmu je v tomto uznesení OZ stanovená
na sumu 0,33 € za 1 m2/rok.
Splatnosť nájomného je medzi účastníkmi dohodnutá tak, že nájomné za rok 2019 je splatné v deň
podpísania nájomnej zmluvy, ohľadne ďalších rokov prenájmu stanovili účastníci splatnosť nájom
ného do 30. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka.
Pre prípad omeškania s platením dohodnutého nájomného sa nájomca a prenajímateľ dohodli, že
nájomca zaplatí prenajímateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžného nájomného za každý
deň trvania omeškania.
Táto nájomná zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa ust. § 5a Zák.č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a nadobudne účinnosť podľa §
47a ods.l Zák.č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník) dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby - prenajímateľa.
V.
Práva a povinnosti zmluvných strán
Nájomca sa zaväzuje, že pozemok, ktorý je predmetom nájmu, bude užívať v súlade s účelom
nájmu. Prenajímateľ si vyhradzuje právo vstupu na pozemok za účelom kontroly, či nájomca užíva
nehnuteľnosť riadnym spôsobom a na účel, na ktorý bol pozemok prenajatý. Nájomca nemôže
zmeniť dohodnutý účel užívania bez písomného súhlasu prenajímateľa.
Nájomca môže na predmete nájmu umiestňovať stavby, pričom berie na vedomie svoju povinnosť
(článok II. tejto zmluvy) tieto stavby odstrániť v prípade začatia realizácie zámeru na pozemku,
parc.č. 1275/65, v súlade s platným Územným plánom obce Pravenec. Ak nájomca v prípade
začatia realizácie zámeru v súlade s platným Územným plánom na pozemku, parc.č. 1275/65,
kat.úz. Pravenec neodstráni v určenej lehote ním postavené stavby, má právo tieto stavby na
náklady nájomcu odstrániť prenajímateľ - obec Pravenec, čo nájomca berie na vedomie a
podpísaním tejto zmluvy prejavuje s takýmto sankčným opatrením, súhlas.

Nájomca nie je oprávnený prenechať pozemok alebo jeho časť do podnájmu tretej osobe, v
opačnom prípade je prenajímateľ oprávnený od zmluvy okamžite odstúpiť. Prenajímateľ je
oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, že nájomca bude v omeškaní s platením nájomného
alebo bude užívať prenajaté nehnuteľnosti na iný ako dohodnutý účel.
VI.
Skončenie nájmu
Nájom pozemku zaniká:
a1 dohodou zmluvných strán,
b/ výpoveďou zo strany prenajímateľa (z dôvodu neplatenia nájmu, nedodržania účelu nájmu zo
strany nájomcu a z dôvodu, že nájomca bez súhlasu prenajímateľa postúpi nájom tretej osobe)
c/ výpoveďou zo strany nájomcu.
Výpovedná lehota je 3-mesačná a začne plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení
písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. V prípade odmietnutia prevzatia sa za doručenie
považuje deň uloženia zásielky na poštovom úrade.
V prípade ukončenia nájomného vzťahu z dôvodov uvedených v tomto článku, je nájomca povinný
vrátiť prenajatú nehnuteľnosť v užívania schopnom stave, ktorý zodpovedá dojednanému účelu
tohto prenájmu. Nájomca je po ukončení nájmu spôsobom uvedeným v tomto článku, povinný na
pozemku, parc.č. 1275/65, kat.úz. Pravenec, stojace stavby ním vybudované odstrániť k dátumu
ukončenia nájomného vzťahu, a to bez ohľadu, či obec začala s realizáciou zámeru na pozemku,
parc.č. 1275/65 v súlade s Územným plánom obce Pravenec. Nájomca toto dojednanie berie na
vedomie a potvrdzuje ho svojim podpisom na tejto zmluve.
V II.

Záverečné ustanovenia

Túto zmluvu možno zmeniť len písomnou dohodou zmluvných strán.
Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 1 vyhotovení.
Zmluvné strany vyhlasujú, že so zmluvou sa dôkladne oboznámili, jej obsahu rozumejú a na znak
súhlasu zmluvu podpisujú.
Poplatok s vyhotovením nájomnej zmluvy vo výške 16,- € uhradí podľa vzájomnej dohody
účastníkov, nájomca.

