
Zmluva o nájme nehnuteľností

I.Zmluvné strany :

1/ Prenajím ateľ : Obec Prašice
Sídlo : l.m ája  142, 956 22 Prašice 
zastúpená :
Erikou Nemešovou, starostkou obce 
IČO  : 00310964
Bankové spojenie : Prim á banka, a.s., pobočka Topoľčany 
Číslo účtu : SK02 5600 0000 0008 8666 9001 
/ ďalej len prenajím ateľ/

2/ Nájomca : Poľovnícke združenie „Brezina“ Prašice
Sídlo : l.m ája  752, 956 22 Prašice 
Zastúpené :
Ing.Františkom  Palušom, predsedom združenia 
Zuzanou Danišovou, tajomníčkou združenia 
IČO  : 0035603445
Bankové spojenie : Prim á banka, a.s., pobočka Topoľčany 
Číslo účtu : SK87 5600 0000 0008 2182 2001 
/ďalej len nájom ca/

II.Predm et zmluvy

1. P renajím ateľ je výlučným vlastníkom v podiele 1/1 -  iny nehnuteľnosti nachádzajúcej 
sa v k.ú.Prašice pôvodne zapísanej na LV č. 1526 podľa registra CKN ako parc.č.45/2 
-  zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 14434 m2 a podľa vypracovaného 
geometrického plánu č. 48243337 -  051/2019 overeného Okresným  úradom  Topoľčany, 
katastrálny odbor dňa 09.05.2019 pod č. 315/2019 ide o novozakreslenú parc.č.45/10 -  
zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 895 m2

2. Prenajím ateľ prehlasuje, že je oprávnený prenechať vyššie uvádzanú novozakreslenú 
nehnuteľnosť do nájm u nájomcovi v zmysle § 3 odsek 2 zák.č.116/90 Zb v plnom znení.

3. Predmetom nájm u sú vyššie uvedená novozakreslená nehnuteľnosť a to parc.č.45/10 
v podiele 1/1 -  iny.

4. Nehnuteľnosť, parc.č.45/10 sa dáva do nájm u za účelom vykonávania činnosti 
nájomcu.

5. Nájomná zmluva je uzatvorená na prenájom  nehnuteľného m ajetku obce v zmysle § 
9a) , ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o m ajetku obci v platnom  znení a to na 
základe Zám eru p rena jať  nehnuteľný m ajetok obce z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa.

III.Doba nájm u

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 01.08.2019 do 1.08.2069 s výpovednou
lehotou tri mesiace.



IV. Cena nájmu

1. Cena nájmu predstavuje čiastku 1 € ročne (slovom jedno euro) a je určená vzájomnou 
dohodou zmluvných strán v zmysle zák.č.526/90 Zb. a zák.č.585/90 Zb..

V. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Prenajímateľ sa zaväzuje vytvárať podmienky pre nerušenú činnosť nájomcu.
2. Nájomca sa zaväzuje umožniť prístup prenajímateľovi na jeho požiadanie na 

predmetnú nehnuteľnosť.
3. Nájomca sa zaväzuje prenajatú nehnuteľnosť užívať iba na vykonávanie predmetu 

svojej činnosti. Nájomca má právo oplotiť predmetný pozemok, vybudovať si na ňom 
altánok, skrášľovať pozemok úpravou terénu, výsadbou okrasných drevín a pod..

4. Prenajímateľ umožní nájomcovi pripojenie inžinierskych sietí cez predmetný pozemok 
(voda, plyn, elektrina).

5. Nájomca nesmie dať  predmetný pozemok do podnájmu. Nájomca je povinný všetky 
úpravy predmetného pozemku, vrátane stavebných úprav konzultovať s 
prenajímateľom.

6. V rámci zmluvy je zabezpečená i likvidácia odpadu s tým, že alikvotná časť nákladov 
bude fakturovaná.

7. Akékoľvek dodatky k tejto zmluve budú vy hotovené v písomnej forme a budú tvoriť 
nedeliteľnú súčasť k tejto nájomnej zmluve.

8. Zmluvné strany prehlasujú, že si predmetnú zmluvu pred jej podpisom prečítali, že 
vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, údaje uvádzané v zmluve sú im zrozumiteľné a 
určité a zmluva nebola podpísaná v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok. 
Autentickosť tejto zmluvy potvrdzujú zmluvné strany svojimi podpismi.

9. Nájomca je povinný odovzdať predmetnú nehnuteľnosť po skončení ich užívania v stave 
v akom ich prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie.

10. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že v prípade, ak prenajímateľ bude chcieť 
prenajatú nehnuteľnosť odpredať, nájomca si uplatňuje predkupné právo na 
predmetnú nehnuteľnosť. Kúpna cena za predmetné nehnuteľnosti bude vychádzať z 
ceny, ktorá bude zodpovedať cene nehnuteľností v danom čase, resp. na základe 
vypracovaného znaleckého posudku.

VI. Záverečné ustanovenia

Účastníci zmluvy berú ma vedomie, že táto zmluvy nadobudne účinnosť rozhodnutím 
Okresného úradu Topoľčany, katastrálneho odboru o vklade vlastníctva a do toho času sú 
viazaní svojimi zmluvnými prejavmi.

V prípade, že rozhodnutie Okresného úradu katastrálneho odboru je záporné, zmluva sa 
zrušuje.

Táto zmluva je vyhotovená v 5 -  ich vyhotoveniach, z ktorých po jednom obdržia zmluvné 
strany, dve vyhotovenia sú pre potreby Okresného úradu Topoľčany, katastrálneho odboru a 
jedno vyhotovenie zostáva pre zhotoviteľa zmluvy.

Táto zmluva bola vyhotovená podľa pokynov zmluvných strán, účastníkmi zmluvy 
prečítaná a podpísaná lebo vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu.
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