
                                               Z M L U V A 
                                 O  PRENÁJME  POZEMKU 
 
NZ č.  10/2011 
 
                                                 uzavretá 
 
podľa Občianskeho zákonníka §§ 663-684 
 
                                                              Čl. I.  
                                                     Zmluvné strany 
 
 
Prenajímateľ:                   Obec Prašice 
Sídlo:                                  ul. 1.mája 142/142  
                                            956 22 Prašice    
 
Zastúpený:                          Erikou Nemešovou, starostkou obce 
IČO:                                    00310964 
Bankové spojenie:              DEXIA banka Slovensko a.s. pobočka Topoľčany 
Číslo účtu:                          0886669001/5600 
 
Nájomca:                           Július Valášek 
                                            Krušovská 1645/14 
                                            955 01  Topoľčany       
 
                                                                 Čl. II. 
                                                    Predmet a účel nájmu  
 
Prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi prenájom časti pozemku v kat.úz. 
Prašice, parc. č. 3772/1  zápisom na   LV č.1526 a to v   rozsahu  197,7 m2 podľa  
pripojeného polohopisného náčrtu, ktorý je súčasťou nájomnej zmluvy.  
Pozemok v uvedenom rozsahu nájomca užíva na rekreačné účely, keďže tento pozemok je 
priľahlý k rekreačnej chate, ktorá je vo vlastníctve nájomcu a za účelom rekreačného 
využívania sa pozemok prenajíma. 
 
                                                                 Čl. III. 
                                                             Doba nájmu 
 
Nájomná zmluva sa uzatvára    na dobu neurčitú     od   1.1.2011. 
 
                                                                Čl. IV. 
                                                            Výška nájmu 
 
Nájom na rok 2011 je stanovený na základe platného VZN vo výške    13,04 Eur 
/197,7 x 0,066/.     Nájomné je splatné v termíne do    31.3.2011.   
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Nájomné od roku 2012 sa zvyšuje na 1,50 Eur/ m2 na základe schváleného Všeobecného 
záväzného nariadenia č. 4/2011, ktorým sa určujú podmienky o cenách pozemkov, ich 
nájme a prenájme a spôsobe predaja v k.ú. obce Prašice. 
Ročný nájom od r. 2012 je stanovený     vo výške              296,55 Eur 
a je splatný v termíne    do 31.1. každoročne. 
 
                                     Čl. V. 
                                               Práva a povinnosti nájomcu 
 
Nájomca je povinný: 
 

- platiť dojednané nájomné v stanovenom termíne do 31.3. každoročne 
- užívať predmet nájmu na rekreačné účely 
- udržiavať okolie v čistote a v stave, ktorý zodpovedá bezpečnému prechodu 

občanov 
- umožniť povereným pracovníkom obecného úradu kontrolu prenajatých pozemkov 
- nájomca je oprávnený vykonať zmeny na pozemku len so súhlasom prenajímateľa 
- nájomca je povinný dodržiavať štatút obce Prašice a rekreačnej oblasti Duchonka. 

 
 Čl. VI. 
                                              Skončenie nájmu                                                       
 

Nájomná zmluva sa končí :        1./   dohodou 
                                           2./   výpoveďou   
 

Prenajímateľ aj nájomca môže vypovedať nájomnú zmluvu uzatvorenú na dobu neurčitú 
písomne s 3-mesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť prvým 
dňom nasledujúceho mesiaca po doručení písomnej výpovede. 
 
 
                                                                 Čl. VII. 
                                                     Záverečné ustanovenia 
 
Zmluva bola vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom prenajímateľ obdrží jeden rovnopis 
a nájomca jeden rovnopis spolu s polohopisným náčrtom chaty v rekreačnej oblasti 
Duchonka. 
                                                                     
 
V Prašiciach dňa 9.2.2011 
 
 
 
 

 
                

_____________________                            _________________________ 
          nájomca                                                                      prenajímateľ 
 


