
 

 

 

ZMLUVA O NÁJME NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU  
 

uzavretá podľa  § 663 a nasledujúcich  zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „ 

OZ“ ) s prihliadnutím na Uznesenie Obecného Zastupiteľstva v Raslaviciach  č. 14/2021 zo dňa 

26.03.2021     

 

 

Zmluvné strany 

 

Prenajímateľ :     

Meno a priezvisko:   Ing. Peter Kuchcik  

Narodený:      

Bytom:    Ťačevská 605/15, 085 01 Bardejov  

Bankové spojenie                   OTP Bardejov , č.účtu                               

E- mail:               

 

 (ďalej len „ prenajímateľ“)  

 

 

Nájomca :  Obec Raslavice 
Právna forma:  samosprávna územná jednotka    

Sídlo:    Hlavná 154/30   

Zastúpený:  Marekom Rakošom , starostom obce 

IČO:    00322 521   

DIČ:    202 062 4604  

Číslo účtu:   SK59 0200 0000 0000 0192 1522 

   

 

(ďalej len „nájomca “)   

( spolu ako „ zmluvné strany“ alebo „ účastníci zmluvného vzťahu“ )   

 

Čl. I 

Predmet nájmu  

 

1. Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľného majetku , ktorý sa nachádza v obci Raslavice, 

katastrálne územie Nižné Raslavice a je vedený Okresným úradom Bardejov, 

katastrálnym odborom na :  

a) LV č. 1004 – parcela registra E KN č. 91/2 o výmere 7043 m2, druh pozemku: 

trvalý trávny porast vo veľkosti podielu 1/10 a 9/10 (1/1) ; 

b) LV č. 1587– parcela registra E KN č. 89/11  o výmere 1652 m2, druh pozemku: 

trvalý trávny porast vo veľkosti podielu 1/1; 

c) LV č. 1587 - parcela registra E KN č. 89/12  o výmere 1616 m2, druh pozemku: 

trvalý trávny porast vo veľkosti podielu 1/1; 



 

d) LV č. 1587 - parcela registra E KN č. 89/13  o výmere 1393 m2, druh pozemku: 

trvalý trávny porast vo veľkosti podielu 1/1; 

 

 

2. Predmetom nájmu sú parcely popísané v bode 1. tohto článku o celkovej výmere 

11 704 m 2 . 

3. Na uvedených parcelách nie sú vedené žiadne vecné bremená alebo iné ťarchy, ktoré 

by ich právne a fakticky zaťažovali.  

 

Čl. II 

Účel nájmu    
 

1. Nájomca bude predmet nájmu  podľa  tejto zmluvy užívať za účelom vybudovania 

a prevádzkovania futbalového ihriska s umelou trávou v súlade s § 4 ods. 3 písm. f) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení ( ďalej ako „ prioritný účel nájmu“ )   

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že v súlade s § 667 Občianskeho zákonníka tieto 

zmeny na veci bude nájomca vykonávať so súhlasom prenajímateľa. Úhradu nákladov 

s tým spojených nemá nájomca právo od prenajímateľa požadovať, pretože sa na to 

prenajímateľ nezaviazal. Účastníci zmluvného vzťahu sa dohodli , že nájomca- s 

prihliadnutím na dobrú vôľu prenajímateľa prenajať dotknuté pozemky  v 

záujme podpory športu v obci Raslavice - nebude  požadovať od prenajímateľa po 

skončení nájmu protihodnotu toho, o čo sa vykonaním úprav zvýšila hodnota prenajatej 

veci. 

3. Zmluvné strany berú na vedomie, že predpokladom splnenia prioritného účelu nájmu je 

zabezpečenie financovania vybudovania futbalového ihriska s umelou trávou 

Nájomcom prostredníctvom schválenia žiadostí Nájomcu o poskytnutie finančných 

prostriedkov v rámci aktivít projektov – „ Fond na podporu športu – Výzva 01“ a/ alebo 

„ Výzva pre región“.   

4. Predpokladaný termín výstavby futbalového ihriska s umelou trávou, za naplnenia 

podmienky uvedenej v bode 3. tohto článku je 07/2021 

5. Zmluvné strany sa dohodli na užívaní predmetu nájmu aj v prípade, ak Nájomca 

nezabezpečí financovanie a v súlade s bodom 3. tohto článku , resp. do doby, kedy 

Nájomca zabezpečí financovanie podľa bodu 3. tohto článku. (ďalej ako „ alternatívny 

účel nájmu“) .  

6. Alternatívny účel nájmu spočíva v užívaní predmetu nájmu na účel  športovísk vrátane 

futbalového štadióna a uskutočnenia jazdeckých pretekov maximálne jeden krát ročne. 

7. Ostatné podmienky dojednané v tejto zmluve sa vzťahujú rovnako na prioritný účel 

nájmu a alternatívny účel nájmu , ak nie je v tejto zmluve  uvedené inak.   

 

 

Čl. III 

Doba nájmu, skončenie nájmu a prednostný nájom  

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú – 15 rokov odo dňa účinnosti nájomnej 

zmluvy.   
2. Nájom sa skončí uplynutím času alebo dohodou zmluvných strán. Prenajímateľ berie 

na vedomie , že dojednaný spôsob skončenia nájomného vzťahu je podmienený 

povinnosťou nájomcu dodržať podmienku udržateľnosti  projektu v rámci ktorého sa 



 

naplní prioritný účel nájmu  a to minimálne po dobu 10 rokov od právoplatnosti 

kolaudačného rozhodnutia.  

3. Účastníci zmluvného vzťahu sa dohodli na práve prednostného nájmu terajšieho 

nájomcu za týchto podmienok:  

a) nájomca si bude počas doby nájmu plniť voči prenajímateľovi  dohodnuté 

povinnosti riadne a včas,   

b) nájom sa predĺži minimálne o dobu 5 rokov , 

c) predĺženie doby nájmu bude prípustné z hľadiska platnej právnej úpravy, najmä 

zákona o majetku obcí,   

d) záujem na predĺžení nájomného vzťahu oznámi nájomca prenajímateľovi písomne 

najneskôr tri mesiaci pred uplynutím doby nájmu podľa bodu 1.tejto zmluvy . 

e) účastníci zmluvného vzťahu sa dohodnú na cene nájmu.  

 

 

 

Čl. IV 

Nájomné a náklady súvisiace s nájmom 

 

1. Výška nájomného je medzi účastníkmi zmluvného vzťahu dohodnutá na  1000 EUR  

(slovom: tisíc eur) ročne.     

2. Nájomné bude splatné najneskôr do 31.12. roka, za ktorý sa nájomné platí na účet 

prenajímateľa  uvedený v záhlaví zmluvy. Podkladom na úhradu nájomného bude táto 

nájomná zmluva v spojení s oznámením podľa bodu 3. tohto článku.  

3. Výška nájomného podľa  bodu 2. tohto článku  bude každoročne valorizovaná 

v nadväznosti na mieru inflácie vyhlásenú štatistickým úradom  v danom roku za rok 

predchádzajúci a to najneskôr do 30.6. daného roku. Valorizácia podľa predchádzajúcej 

vety bude realizovaná oznámením - jednostranným úkonom prenajímateľa, ktorý 

adresuje nájomcovi, musí byť riadne zdokladovaná údajom štatistického úradu 

a nájomca sa zaväzuje akceptovať takúto úpravu výšky nájomného. Nedoplatok na 

nájomnom za daný rok, ktorý vznikne z titulu valorizácie, uhradí nájomca v lehote 

splatnosti najbližšieho nájomného po prevzatí oznámenia.  

4.  Ak bude nájomca v omeškaní s platením nájomného je povinný zaplatiť 

prenajímateľovi úrok z omeškania v súlade s nariadením vlády č. 87/1995 Z. z., 

ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka.  

 

Čl. V 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Prenajímateľ súhlasí s tým, aby nájomca z dôvodu naplnenia prioritného účelu nájmu 

vykonal všetky potrebné administratívne kroky a v prípade potreby mu poskytne 

nevyhnutnú súčinnosť.   

2. Nájomca bude predmet nájmu  užívať riadne, chrániť ho pred poškodením alebo 

zničením a pri svojej činnosti je povinný dodržiavať bezpečnostné a ostatné predpisy 

a vyžadovať ich dodržiavanie tretími osobami, ktoré budú predmet nájmu užívať.  

3. Nájomca môže užívať predmet nájmu v rozsahu určenom touto nájomnou zmluvou a na 

účel v nej dohodnutý. Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu alebo jeho 

časť do podnájmu tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa.  



 

4. Nájomca zodpovedá za škody spôsobené na predmete nájmu jeho nesprávnym 

užívaním, ďalej za vlastné škody a škody zavinené inými osobami. Nájomca je povinný 

zabezpečiť na svoje náklady a ťarchu ochranu predmetu nájmu. 

5. Nájomca sa zaväzuje bez zbytočného odkladu zapísať právo nájmu k dotknutým 

pozemkom do katastra nehnuteľností v súlade s § 1 ods. 1 zákona č. 162/1995 Z. z. 

o katastri nehnuteľností a o zápise údajov do katastra nehnuteľností v znení neskorších 

predpisov. 

6. Po dobu trvania nájmu je nájomca povinný plniť daňové povinnosti v súlade so 

zákonom č. 582/2004 Z .z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady.    

7. Nájomca je povinný zabezpečovať bežnú údržbu  predmetu nájmu . 

8. Prenajímateľ sa zaväzuje predmet nájmu počas doby trvania nájmu nijakým spôsobom 

právne alebo fakticky nezaťažiť v prospech tretích osôb.  

9. Ak sa nájom skončí, je nájomca povinný vrátiť prenajatú vec v stave , v akom ju prevzal, 

s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie , ak sa nedohodnú inak.  

 

Čl. VI 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany súhlasia s jednotlivými ustanoveniami tejto zmluvy o nájme 

a prehlasujú, že bola uzatvorená vážne, slobodne a určito. Neplatnosť niektorého 

z ustanovení tejto zmluvy nespôsobuje neplatnosť celej nájomnej zmluvy, ale je 

neplatným len toto ustanovenie, ak z všeobecne záväzného právneho predpisu 

nevyplýva niečo iné.  

2. Všetky zmeny alebo dodatky k tejto zmluve sú zmluvné strany povinné vyhotoviť 

písomne a predložiť druhej zmluvnej strane na posúdenie  a ich podpísaním  stávajú sa 

súčasťou tejto zmluvy, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak. 

3. Zmluvné strany si navzájom zodpovedajú za škody, ktoré spôsobia druhej zmluvnej 

strane, nedodržaním tejto zmluvy alebo zavineným konaním alebo opomenutím jednej 

zo  zmluvných strán. 

4. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia 

príslušnými ustanoveniami  zákona č. 40/1964  Zb. Občiansky zákonník a zákona 

o majetku obcí.  

5. Nakladanie s majetkovým právom obce podľa článku II. písm. b) podlieha v súlade s § 

3 ods. 1 písm. g) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Raslavice 

schváleniu zastupiteľstvom. Obecné zastupiteľstvo schválilo nakladanie 

s majetkovými právami uznesením č.28/2017 na zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 

28.04.2017 

6. Táto zmluva je platná dňom jej podpísania  a účinnosť  nadobudne  dňom nasledujúcim 

po dni jej zverejnenia na webovom sídle nájomcu. v súlade s § 47a) Občianskeho 

zákonníka.  

7. Dňom účinnosti tejto zmluvy sa ruší Nájomná zmluva na pozemok uzavretá medzi 

účastníkmi zmluvného vzťahu dňa 23.09.2011. 

8. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých obdrží nájomca dva 

rovnopisy a  prenajímateľ jeden . Každý rovnopis tejto zmluvy sa považuje za jej 

originál, avšak všetky rovnopisy tvoria spolu jednu a tú istú zmluvu. 



 

9. Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že ustanoveniam tejto zmluvy 

porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú vôľu a zaväzujú sa ich 

dobrovoľne plniť. 
 

 

 

 

 

 

V Raslaviciach dňa 29.3.2021 

 

 

Za  prenajímateľa:        Za nájomcu: 

 

 

_____________________________   ______________________________

        

            Ing. Peter Kuchcik                Marek Rakoš  
 
             

  
 

 

Zmluva zverejnená dňa: 30.3.2021   

Zmluva nadobúda účinnosť dňa: 31.3.2021  

 

 


