
N Á J O M N Á   Z M L U VA 
uzavretá v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka  

medzi : 

 

 Zmluvné strany 

 

1. Prenajímateľ:  Obec Vyšné Ružbachy 

Obecný úrad Vyšné Ružbachy  č. 243 

065 02 Vyšné Ružbachy 

IČO: 00330264  

Zastúpená: Mgr. Ján Dudjak, starosta obce 

                                     

   /ďalej len „prenajímateľ“/ 

                                   

 a 

 

2. Nájomca:     Marián Vavrinčík 

   nar. , r. č.  

   Vyšné Ružbachy č.430   

   065 02 Vyšné Ružbachy   

                               

   /ďalej len „nájomca“/ 

                         

                                       

   ktorí po prehlásení, že sú spôsobilí na právne úkony a oprávnení s predmetom zmluvy 

nakladať, uzavreli nasledovnú nájomnú zmluvu. 

                                

 

Predmet nájmu 

 

I. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom v podiele 1/1 k celku na nehnuteľnosti 

nachádzajúcej sa v katastrálnom území Vyšné Ružbachy, okres Stará Ľubovňa, zapísanej 

na liste vlastníctva č. 1430, a to pozemku C-KN, parc. č. 917/47, vedené ako ostatné 

plochy o výmere 20 m2, podľa GO plánu č. 64/2018 zo dňa 31.05.2018, vypracovaného 

Geodéziou O.M., Krátka 21, 059 01  Spišská Belá, Ing. Oľgou Mlynarčíkovou, úradne 

overeným dňa 18.06.2018, pod č. G1-307/2018. 

 

 

II. Prenajímateľ týmto dáva do nájmu nájomcovi nehnuteľnosť uvedenú v bode I. tejto 

zmluvy a to za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

 

Účel nájmu 

 

III. Nájomca sa zaväzuje užívať predmet nájmu, uvedený v čl. I. tejto zmluvy, za účelom 

osadenia plechovej garáže. V prípade, že nájomca poruší tento záväzok, je prenajímateľ 

oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť s účinnosťou ku dňu doručenia oznámenia o 

odstúpení od zmluvy nájomcovi. 

 

IV. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca je oprávnený na zmenu dohodnutého využitia 

predmetu nájmu, uvedeného v bode I. tejto zmluvy, iba po predchádzajúcom písomnom 

súhlase prenajímateľa. 
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Doba nájmu 

 

V. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na dobu určitú. S termínom od 01. 01. 2019. do 

31.12.2023. 

 

VI. Nájomný vzťah je tiež možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán. 

 

VII. Prenajímateľ je oprávnený vypovedať túto zmluvu v prípade, ak sa nájomca dostane do 

omeškania s platením nájomného po dobu viac ako 30 dní, a to písomnou výpoveďou. 

Výpovedná lehota je 6 /šesť/ mesiacov, pričom výpovedná lehota začína plynúť prvým 

dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď druhej 

strane doručená. V prípade pochybností sa za deň doručenia výpovede považuje tretí deň 

po odoslaní doporučenej zásielky. 

 

VIII. Zmluvu je tiež možné vypovedať v zmysle § 677 Občianskeho zákonníka.   

 

Cena nájmu 

 

IX. Zmluvné strany sa dohodli na cene nájmu za  predmet zmluvy, uvedený v bode I. tejto 

zmluvy, v sume 1,- EUR/m2/rok, za kalendárny rok celkom 20,- EUR (slovom dvadsať 

EUR) podľa Cena nájmu za kalendárny rok je splatná vždy do konca februára 

kalendárneho roka, za ktorý sa nájom platí na účet prenajímateľa, vedený v VUB Stará 

Ľubovňa, IBAN  SK17 0200 0000 0000 1262 0602,  variabilný symbol 597, alebo 

v hotovosti do pokladne obce.  

Jednorazový poplatok spojený s geodetickými prácami v sume 40,- EUR  je splatný do 3 

dní od podpisu zmluvy. 

 

X. K tomuto zmluvnému nájmu nehnuteľnosti dalo predchádzajúci súhlas Obecné 

zastupiteľstvo Obce Vyšné Ružbachy svojim Uznesením č. 314/2018 zo dňa 25.09.2018. 

 

XI. Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi predmet nájmu v stave spôsobilom na 

riadne užívanie a zabezpečiť nájomcovi  plný a nerušený výkon  práv  spojených 

s užívaním predmetnej nehnuteľnosti. 

 

XII. Nájomca prehlasuje, že je oboznámený so stavom predmetu nájmu a prenajíma ho 

v takom stave, v akom sa tento nachádza v čase uzavretia tejto zmluvy. 

 

XIII. Prenajímateľ sa zaväzuje bezodkladne nájomcu informovať o skutočnostiach týkajúcich 

sa predmetu nájmu, ktoré by mali za následok narušenie nájomného vzťahu podľa tejto 

zmluvy. 

 

XIV. Prenajímateľ je oprávnený vstupovať do predmetu nájmu a kontrolovať ho v prítomnosti 

nájomcu, a to najmä za účelom kontroly dodržiavania zmluvných podmienok uvedených 

v tejto zmluve a tiež za účelom kontroly technického stavu predmetu nájmu. 

 

XV. Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu tretej osobe bez písomného 

súhlasu prenajímateľa. V opačnom prípade je prenajímateľ oprávnený od tejto zmluvy 

odstúpiť s účinnosťou ku dňu doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy nájomcovi. 

 

XVI. Nájomca je povinný v zmysle § 670 Občianskeho zákonníka sa starať o to, aby na 

predmete nájmu, uvedenom v bode I. tejto zmluvy, nevznikla škoda. 

 

XVII. Nájomca podľa platnosti tejto zmluvy preberá všetky práva a povinnosti užívateľa 

predmetu nájmu, uvedeného v bode I. tejto zmluvy, a tento udržiavať v zodpovedajúcom 
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stave. V opačnom prípade nájomca zodpovedá za vzniknutú škodu ako aj vzniknuté 

náklady prenajímateľa. 

 

XVIII. Nájomca je povinný prenajímateľovi uhradiť škodu na majetku alebo zariadení, ktorú 

spôsobí sám alebo ju spôsobia iné osoby v súvislosti s jeho činnosťou, a to v plnom 

rozsahu.  

 

XIX. Nájomca je povinný po skončení nájmu vypratať predmet nájmu a to všetko do 10 dní 

odo dňa ukončenia nájomného vzťahu. 

 

Záverečné ustanovenia 

 

XX. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 

 

XXI. Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu je možné len formou písomného dodatku, so súhlasom 

oboch zmluvných strán. 

 

XXII. V ostatných prípadoch, ktoré nerieši táto zmluva platia  príslušné ustanovenia, 

Občianskeho zákonníka a zákona  číslo 116/90 Zb. o nájme a podnájme nebytových 

priestorov v znení neskorších a nadväzujúcich predpisov. 

 

XXIII. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, na znak čoho 

ju vlastnoručne podpísali. 

 

 

 

Vo Vyšných Ružbachoch, dňa : 28.11.2018 

 

 

 

  _______________________                 _______________________                

                prenajímateľ                                                          nájomca                                                  

      Obec Vyšné Ružbachy             Marián  Vavrinčík 
       zast.: Mgr. Ján Dudjak, starosta obce    

 

 

 

 

 

 

 
 

 


