
Nájomná zmluva 
(ďalej aj ako „nájomná zmluva“ alebo „zmluva“) 

 

Prenajímateľ:  Obec Horná Súča 

sídlo: Horná Súča 233, 913 33 Horná Súča 

IČO 00 311 561 

zast. Ing. Jurajom Ondračkom, starostom obce 

Bankové spojenie:  

Číslo účtu: IBAN  

(ďalej aj ako „prenajímateľ“) 

 

a 

 

Nájomca:   Miroslav Blaho  

adresa trvalého pobytu: Horná Súča 178, 913 33 Horná Súča  

dátum narodenia:  

(ďalej aj ako „nájomca“) 

 

(prenajímateľ a nájomca ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 

 

I 

Predmet nájmu 

 

1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k. ú. Horná Súča, obec: 

Horná Súča, okres Trenčín, zapísanej na LV č. 1, a to parcely registra „C“ č. 3478/34 o výmere 

164 m2 orná pôda (ďalej aj ako „predmet nájmu“), 

2. Na základe tejto zmluvy prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi nehnuteľnosť 

špecifikovanú v bode 1. tohto článku zmluvy do užívania nájomcu na dobu dohodnutú touto 

zmluvou, a to za účelom prejazdu osobných motorových vozidiel vo vlastníctve nájomcu do 

garáže rodinného domu postaveného na parcele registra „C“ č. 3478/73, k. ú. Horná Súča, ktorá 

je vo vlastníctve nájomcu, aby ju užíval a nájomca je oprávnený užívať predmetnú nehnuteľnosť 

len na účel určený touto zmluvou, riadne a včas platiť dohodnutú odplatu za jej užívanie. 

3. Táto zmluva zároveň zakladá pre nájomcu „iné právo k pozemku“ špecifikované v §139 zákona 

č. 50/1976 Zb. – stavebný zákon v znení noviel. Na základe tejto zmluvy prenajímateľ prenecháva 

za odplatu nájomcovi nehnuteľnosť špecifikovanú v bode 1. tohto článku zmluvy do užívania 

nájomcu na dobu dohodnutú touto zmluvou, a to za účelom realizácie stavby prístupová cesta k 

pozemku na parcele registra „C“ č. 3478/73, k. ú. Horná Súča 

 

 

II 

Nájomné a platobné podmienky 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na výške odplaty za užívanie predmetu nájmu, a to vo výške 0,50 EUR 

/m2 /rok. 

2. Nájomca sa zaväzuje pravidelne uhrádzať prenajímateľovi dohodnuté nájomné, a to vždy 

najneskôr do 14 dní od doručenia faktúry vystavenej prenajímateľom. 

K dohodnutému nájomnému bude uplatnená DPH v zmysle platných právnych predpisov v čase 

fakturácie. 

3. Za deň úhrady sa považuje deň pripísania prostriedkov na účet prenajímateľa.  

 

 

 

 

 



III 

Doba nájmu 

 

1. Zmluva je uzavretá na dobu určitú, a to počas trvania výstavby rodinného domu na parcele 

3478/73, k. ú. Horná Súča, a prístupovej cesty na pozemok parcela č. 3478/73, k. ú. Horná Súča 

a to najneskôr do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu prístupovej 

cesty na pozemok parcela č. 3478/73, k. ú. Horná Súča. 

2. Ku kolaudácií vyššie uvedenej stavby bude na základe výzvy nájomcu doručenej na adresu 

prenajímateľa spolu zo všetkými podkladmi potrebnými na uzatvorenie zmluvy o zriadení 

vecného bremena do 120 dní odo dňa doručenia výzvy uzatvorená zmluva o zriadení vecného 

bremena. 

 

 

IV 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať nájomcovi predmet nájmu v stave spôsobilom na riadne 

užívanie a v tomto stave ho na svoje náklady udržiavať. 

2. Prenajímateľ je povinný umožniť nájomcovi užívať predmet nájmu za podmienok dohodnutých 

touto zmluvou a zabezpečiť mu plný a nerušený výkon práv spojených s nájmom. 

3. Nájomca je povinný užívať predmet nájmu len na účel dohodnutý touto zmluvou a len pre svoje 

potreby a potreby jeho blízkych osôb a zaväzuje sa, že zabezpečí neobmedzený prechod a prejazd 

aj iných osôb cez predmet nájmu a tiež zložiek záchranného systému, a to najmä hasičov, polície, 

rýchlej zdravotnej služby a pod.. 

4. Akákoľvek zmena dohodnutého účelu nájmu musí byť vopred prerokovaná a schválená 

prenajímateľom. 

5. Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi potrebu tých opráv a prác, 

ktoré má urobiť prenajímateľ a umožniť ich vykonanie, inak zodpovedá za škodu, ktorá 

nesplnením tejto povinnosti vznikla. 

6. Nájomca na nehnuteľnosti smie vykonávať stavebné úpravy a iné podstatné zmeny len so 

súhlasom prenajímateľa, ktoré budú povolené písomným vyjadrením prenajímateľa a následne 

povolené príslušným stavebným úradom. 

7. Nájomca berie na vedomie, že akékoľvek stavebné úpravy znáša na svoje náklady, bez možnosti 

refundácie prenajímateľom. 

8. Prenajímateľ nezodpovedá za veci a predmety vnesené nájomcom ani treťou osobou na predmet 

nájmu. 

9. Prenajímateľ prehlasuje, že k danému majetku nebolo zriadené záložné alebo predkupné právo. 

10. Prenechať prenajatý pozemok do podnájmu tretím osobám môže nájomca len s predchádzajúcim 

písomným súhlasom prenajímateľa. 

11. Po skončení nájomného vzťahu je nájomca povinný uviesť pozemky do pôvodného stavu s 

prihliadnutím na v dobe trvania nájmu vykonané odsúhlasené úpravy, vrátane legálneho 

zneškodnenia vzniknutých odpadov. Po skončení nájmu budú do 20 dní od skončenia nájmu 

vyrovnané všetky záväzky vyplývajúce zo zmluvy.  

12. Nájomca je povinný riadne a včas platiť nájomné za predmet nájmu podľa tejto zmluvy.  

 

 

V 

Skončenie nájmu 

 

1. Nájom zaniká uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý.  

2. Pred uplynutím dohodnutej doby nájmu možno nájomný vzťah ukončiť i vzájomnou písomnou 

dohodou zmluvných strán. 

 

 

VI 



Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 

2. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné urobiť len so súhlasom oboch strán formou písomného 

dodatku k nej. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že so zmluvou sa dôkladne oboznámili, jej obsahu rozumejú a na znak 

súhlasu zmluvu podpisujú. 

4. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva je v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov povinne zverejňovanou zmluvou a podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle. 

 

V Hornej Súči dňa ..........................   V Hornej Súči dňa ......................... 

 

Prenajímateľ:      Nájomca: 

 

 

 

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

Obec Horná Súča     Miroslav Blaho 

Ing. Juraj Ondračka 

starosta obce 


