
 

PODNÁJOMNÁ ZMLUVA 
 

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

Nájomca: 

Obec Raslavice 

Hlavná 154, 086 41  Raslavice 

IČO: 00322521 

DIČ: 2020624606 

v jej mene konajúci: Marek Rakoš, starosta 

 

a 

 

Podnájomca: 
Obecný futbalový klub -  SIM Raslavice 

Sekčovská 378/24, 086 41  Raslavice 

IČO: 31943527 

DIČ: 2020634484  

v jej mene konajúci: Marián Plančár, štatutár 

 

uzavreli túto podnájomnú zmluvu: 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

1. Nájomca má v nájme nehnuteľnosť: parcelu 400/14 zapísanú na LV č. 1587 a parcelu č. 

400/15 zapísanú na LV č. 1004 v katastrálnom území Nižné Raslavice, obec Raslavice, okres 

Bardejov na základe nájomnej zmluvy č.284/2011-RZ 520. 

2. Podnájomca je právnická osoba, občianske združenie – nezisková organizácia, zriadená za 

účelom činnosti športových klubov. 

 

 

Článok 2 

Predmet zmluvy 

(1) Nájomca touto zmluvou prenecháva podnájomcovi do užívania pozemky uvedené 

v článku 1 tejto zmluvy1 (ďalej aj len ako „predmet nájmu“). 

(2) Podnájomca bude predmet nájmu užívať na účel: športové ihrisko. 

 

 

Článok 3 

Doba nájmu 

(1) Nájom sa uzatvára na dobu neurčitú2. 

(2) 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 strane3. 

                                                           
1 Môže nastať situácia, že sa neprenajíma celý (veľký) pozemok, ale len jeho časť. Pre účely nájomnej zmluvy nie 

je vždy nutné vyhotoviť geometrický plán, postačí napríklad odkaz na vyznačenie v mapovom podklade (napr. 

situácia z projektovej dokumentácie). V tom prípade môže byť uvedený odsek upravený nasledovne: 

„Prenajímateľ touto zmluvou prenecháva do užívania nájomcovi časť nehnuteľnosti uvedenej v článku 1 tejto 

zmluvy, s výmerou ............. m2, ktorá je vyznačená v grafickej prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej aj len ako 

„predmet nájmu“). 
2 Eventuálne na dobu určitú; v tom prípade ale treba vyšpecifikovať, na akú dobu. 
3 Trvanie výpovednej doby je predmetom dohody. 



(3) Nájomca je oprávnený od zmluvy odstúpiť4 v prípadoch, ak podnájomca5: 

a) prenechal predmet nájmu do užívania tretej osobe bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu prenajímateľa, 

b) vykonáva také úpravy a činnosť, ktoré vedú k poškodeniu predmetu nájmu, 

c) opakovane poruší povinnosť uloženú mu v tejto zmluve. 

(4) V prípade odstúpenia od zmluvy nájomný vzťah zaniká doručením odstúpenia od 

zmluvy druhej zmluvnej strane. 

  
 

Článok 4 

Nájomné 

(1) Predmet zmluvy bude podnájomcovi poskytnutý bezodplatne. 

 

 

Článok 5 

Práva a povinnosti 

(1) Podnájomca je oprávnený užívať prenajaté nehnuteľnosti len na dohodnutý účel 

a chrániť ich pred poškodením. 

(2) Podnájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu do užívania tretej osobe bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. 

(3) Stavebné úpravy na predmete nájmu, ako aj akékoľvek iné jeho zmeny je podnájomca 

oprávnený uskutočňovať len s predchádzajúcim písomným súhlasom nájomcu. 

(4) Podnájomca 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 

(1) Túto zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami. 

(2) Podnájomca vyhlasuje, že sa oboznámil so stavom predmetu nájmu. 

(3) Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu. 

(4) Táto zmluva bola uzatvorená v dvoch rovnakých vyhotoveniach, pričom každá zmluvná 

strana dostane po jednom vyhotovení6. 

 

V Raslaviciach dňa  

 

Za nájomcu:       Za podnájomcu: 

 

 

 

 

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

  

                                                           
4 Odstúpenie na rozdiel od výpovede znamená okamžité skončenie nájomnej zmluvy. Je potrebné ale presne 

špecifikovať konkrétne dôvody, pretože na rozdiel od výpovede nie je možné odstúpiť od zmluvy z iného 

dôvodu než v zákone alebo v zmluve uvedeného. 
5 Tieto dôvody je samozrejme možné primerane upraviť/doplniť. 
6 Vec dohody. 


