
NÁJOMNÁ ZMLUVA   č. 2/2019 
 

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

Prenajímateľ: 

Lesné a Pozemkové Spoločenstvo Žehňa 

so sídlom: Žehňa 191, 08206 

IČO: 4281592 

DIČ: 20240991 

v jej mene konajúci: Pavlík Martin, Predseda spoločenstva 

 
a 

Nájomca: 

Obec Žehňa 

so sídlom: Žehňa 151, 08206 

IČO: 00328057          

DIČ:  2021296772 

v jej mene konajúci: Slavomír Lipták, starosta obce 

 
uzavreli túto nájomnú zmluvu: 

 
Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

Prenajímateľ je výlučným vlastníkom pozemku – parc. č. E-KN 493/31 – Lesný pozemok s 

výmerou 369145 m2, zapísaného na LV č. 979 a parc. č. E-KN 493/51 - Lesný pozemok s 

výmerou 31657 m2, zapísaného na LV č. 935 pre obec Žehňa, kat. úz. Žehňa, okres Prešov. 

 
 

Článok 2 

Predmet zmluvy 

Prenajímateľ touto zmluvou prenecháva nájomcovi do užívania nehnuteľnosť uvedenú v 

článku 1 tejto zmluvy, a to v rozsahu 12845 m2 tak, ako je uvedené v pozičnom náčrte predmetu 

nájmu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. (ďalej aj len ako „predmet nájmu“). 

Nájomca bude predmet nájmu užívať na účel obvyklý pre daný druh predmetu nájmu, teda 

futbalové ihrisko, jeho priľahlé pozemky a príjazdová cesta. 

 
 

Článok 3 

Doba nájmu 

 Nájom sa uzatvára na dobu neurčitú. 

 Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená zmluvu vypovedať aj bez uvedenia 

dôvodu, pričom nájom sa skončí po uplynutí 3-mesačnej výpovednej doby, ktorá začína 

plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď 

doručená druhej zmluvnej strane. 

 Prenajímateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípadoch, ak nájomca: 

o je v omeškaní s úhradou nájomného viac ako 2 mesiace, 



o prenechal predmet nájmu do užívania tretej osobe bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu prenajímateľa alebo ho použil nedovoleným spôsobom 

užívania 

o vykonáva také úpravy a činnosť, ktoré vedú k poškodeniu predmetu nájmu nad 

mieru primeranú bežnému opotrebeniu 

o ani na výzvu prenajímateľa nevykoná údržbu/starostlivosť, na ktorú sa na 

základe tejto zmluvy zaviazal, 

o nevykoná odstránenie znečistenia predmetu nájmu ani na výzvu prenajímateľa 

o užíva aj nehnuteľnosti vo vlastníctve prenajímateľa podľa čl. I v rozsahu 

presahujúcom predmet nájmu. 

o opakovane poruší povinnosť uloženú mu v tejto zmluve. 

 V prípade odstúpenia od zmluvy nájomný vzťah zaniká doručením odstúpenia od 

zmluvy druhej zmluvnej strane. 

 

 

Článok 4 

Nájomné 

 

Výška nájomného bola dohodnutá vo výške 300 €, teda spolu 300 €/celý predmet 

nájmu/rok. 

• Nájomné je splatné vopred k 15.01. príslušného roka, a to na účet číslo IBAN SK11 

1111 0000 0015 7764 7006. Pri platbe nájomca uvedie ako variabilný symbol: 22019. 

Pomernú časť nájomného za prvý rok uhradí nájomca do 15.01. Zmluvné strany sa 

dohodli, že nájomca zapožičia Lesnému a Pozemkovému spoločenstvu Žehňa sálu 

obce bezplatne za účelom zasadnutia výboru alebo valnej hromady LaPS Žehňa a to 

najviac 15-krát (slovom pätnásť krát) v priebehu kalendárneho roka. 

• Úhrady nájomcu podľa tejto zmluvy sa považujú za uhradené momentom ich 

pripísania na bankový účet prenajímateľa. 

• Prenajímateľ je oprávnený jednostranne zmeniť výšku nájomného o výšku miery 

inflácie stanovenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci 

kalendárny rok. 

 

Článok 5 

Práva a povinnosti 

• Nájomca je oprávnený užívať prenajaté nehnuteľnosti len na dohodnutý účel a chrániť 

ich pred poškodením. 

• Povoleným užívaním futbalového ihriska sa rozumie: 

- využitie na športové účely, predovšetkým futbal či iné športy 

             – využitie na kultúrno - spoločenské podujatia organizované nájomcom dovoleným  

             užívaním   ihrisku   priľahlých   pozemkov   tvoriacich   predmet   nájmu a rozumie 

             využitie na prístup a účasť nájomcu, či verejnosti pri užívaní predmetu nájmu 

              nájomcom 



• Za nedovolené užívanie predmetu nájmu sa považuje každé užívanie, ktoré by 

poškodzovalo alebo po ukončení takéhoto užívania obmedzovalo užívanie predmetu 

nájmu viac ako je možné s prihliadnutím na primerané opotrebenie, predovšetkým 

však vjazd na plochu ihriska vozidlami, stavanie prenosných stavebných konštrukcii, 

stánkov a pod. Na predmete nájmu nie je povolené vykonávať akékoľvek podujatia či 

umiestňovať materiály týkajúce sa prezentácie politických strán a hnutí, prípadne 

vykonávanie predvolebných kampaní kandidátov politických strán a hnutí, prípadne 

nezávislých kandidátov. 

• Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu do užívania tretej osobe bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. 

• Stavebné úpravy na predmete nájmu, ako aj akékoľvek iné jeho zmeny je nájomca 

oprávnený uskutočňovať len s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímateľa. 

• Nájomca je povinný starať sa o predmet nájmu so starostlivosťou riadneho hospodára 

na svoje náklady, predovšetkým však: 

- vykonávať pravidelné kosenie a starostlivosť o trávnik futbalového ihriska 

- vykonávať údržbu čiar, bránok, lavičiek, a oplotenia futbalového ihriska, a to 

náterom či opráv podľa potreby, minimálne však raz za 2 roky. 

- udržiavať čistotu predmetu nájmu, najmä od znečistenia stavebným, nebezpečným či 

komunálnym odpadom, jednorazovými odpadmi či jedlom, a to bez zbytočného 

odkladu, najneskôr však deň nasledujúci po dni využitia predmetu nájmu na účely 

podľa tejto zmluvy. Ak oneskoreným odstránením odpadu dôjde k jeho zaneseniu na 

nehnuteľnosti podľa čl. 2, je povinný nájomca vyčistiť aj priľahlú časť nehnuteľností  

k predmetu nájmu. 

• Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým, že na doručovanie písomností sa bude 

používať adresa nájomcu uvedená v záhlaví tejto zmluvy. V prípade, že na uvedenú 

adresu nebude možné doručiť písomnosť a táto sa vráti nedoručená prenajímateľovi, 

považuje sa za doručenú dňom jej vrátenia prenajímateľovi, aj keď sa o tom 

nedozvedel. 

Článok 6 

Záverečné ustanovenia 

• Túto zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami. 

• Nájomca prehlasuje, že sa oboznámil so stavom predmetu nájmu, pričom jeho určenie 

je presné, zrozumiteľné a určité. 

• Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po 

dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka. Nájom vzniká 

od 01.01.2020. 

• Uzavretie nájomnej zmluvy bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva 

v Žehni č.56/2019  zo dňa 12.12.2019. 

• Táto zmluva bola uzatvorená v dvoch rovnakých vyhotoveniach, pričom každá 

zmluvná strana dostane po jednom vyhotovení. 

 
 

V Žehni dňa  30.12.2019 

 

Za prenajímateľa: Za nájomcu: 

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

Lesné a Pozemkové Spoločenstvo Žehňa  Obec Žehňa 

Martin Pavlík, predseda spoločenstva Slavomír Lipták, starosta 
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