
NÁJOMNÁ ZMLUVA
uzavretá podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 

a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“)

medzi:

Prenajímateľom :
členmi pozemkového spoločenstva, ktorí sú zastúpení pri uzatváraní tejto Zmluvy pozemkovým 
spoločenstvom s právnou subjektivitou a ktorí splnomocnili na uzatvorenie tejto Zmluvy a výkon práv 
a povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy výbor pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou

názov: Pozemkové spoločenstvo Podtureň
so sídlom: Ul. Hlavná č. 59/45, 033 01 Podtureň
IČO: 30 231 493
IČ DPH: SK 2020580672
bankové spojenie:
číslo účtu: 56766822/0900
IBAN: SK6509000000000056766822
zapísaný v: registri pozemkových spoločenstiev vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš, 
pozemkový a lesný odbor, pod č. OÚ-LM-PLO-2016001641-2, vložka č. R - 0015/505
v mene ktorého koná: Zdeno Kondor, predseda spoločenstva

Tomáš Vozárik, Ing., podpredseda spoločenstva

(ďalej len „prenajímateľ “)

a

Nájomcom:
názov: Obec Podtureň
sídlo: Hlavná č. 164, 033 01 Podtureň
IČO: 00315699
DIČ:2020428421
bankové spojenie:
číslo účtu: 1600933001/5600
IBAN: SK43 5600 0000 0016 0093 3001
Registrácia: na základe Zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
v mene ktorého koná: Marián Vojtík, starosta obce

(ďalej len „nájomca“)

(prenajímateľ a nájomca ďalej spoločne len „zmluvné strany“ alebo jednotlivo len „zmluvná 
strana“)

v nasledovnom znení:

1. Úvodné a spoločné ustanovenia

1.1 Prenajímateľ vyhlasuje, že členovia prenajímateľa sú podielovými spoluvlastníkmi nasledovnej 
nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Podtureň, obec Podtureň, okres Liptovský 
Mikuláš, pozemok parcela číslo C KN 458/111 o výmere 1996 m2, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na liste vlastníctva č. 501, katastrálne územie 



Podtureň, obec Podtureň, okres Liptovský Mikuláš, vedenom v katastri nehnuteľností 
Okresného úradu Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor.

1.2 Výpis z listu vlastníctva č. 501, vedeného v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom 
Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Podtureň, obec Podtureň, okres 
Liptovský Mikuláš, je prílohou č. 1 tejto Zmluvy.

1.3 Prenajímateľ vyhlasuje a pripojeným výpisom z registra pozemkových spoločenstiev preukazuje, 
že je platne a účinne založeným a existujúcim pozemkovým spoločenstvom s právnou 
subjektivitou v zmysle zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 
34/2014 Z.z. (ďalej len „zákon o pozemkových spoločenstvách“), že členovia prenajímateľa 
splnomocnili na uzatvorenie Zmluvy a plnenie záväzkov zo Zmluvy vyplývajúcich, Výbor 
prenajímateľa. Prílohou č. 2 tejto Zmluvy je výpis z registra pozemkových spoločenstiev 
prenajímateľa použiteľný na právne úkony. Prílohou č. 3 tejto Zmluvy je uznesenie zo zasadnutia 
riadneho valného zhromaždenia vlastníkov spoločných pozemkov Pozemkového spoločenstva 
Podtureň zo dňa 21.04.2018, kde bol schválený súhlas s prenájmom pozemku pare. č. KN-C 
458/1 ÍL

1.4 Pozemok definovaný v bode 2.1 tejto Zmluvy je spoločnou nehnuteľnosťou v zmysle zákona 
o pozemkových spoločenstvách a je v ideálnom a reálne nerozdeliteľnom podielovom 
spoluvlastníctve členov prenajímateľa.

1.5 Nájomca prehlasuje, že je zriadený zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, že je spôsobilý na právne úkony a oprávnený uzatvoriť zmluvu 
a plniť záväzky zo zmluvy vyplývajúce. Obecné zastupiteľstvo v Podtumi Uznesením č. 
56/3/2018 zo dňa 20.06.2018, schválilo prenájom nehnuteľnosti uvedenej v bode 2.1 tejto 
Zmluvy, tvoriaceho prílohu č. 4 tejto Zmluvy.

1.5 Prenajímateľ vyhlasuje, že na pozemku pare. č. C KN 458/111 o výmere 1996 m2, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria, zapísanom na liste vlastníctva č. 501 v katastri nehnuteľností 
vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš,katastrálny odbor, pre katastrálne územie 
Podtureň, obec Podtureň, okres Liptovský Mikuláš, neviazne žiadne právo tretej osoby, najmä 
vecné bremeno, záložné právo, zabezpečovací prevod práva, alebo iné právo, ktoré má povahu 
zabezpečenia záväzku, reštitučný nárok, prebiehajúci alebo hroziaci súdny spor, o ktorých by 
mali prenajímateľ vedomosť, s výnimkou zákonného predkupného práva v zmysle zákona 
o pozemkových spoločenstvách, a s výnimkou tých práv, ktoré sú zapísané v časti C listu 
vlastníctva č. 501,zapísaného v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Liptovský 
Mikuláš, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Podtureň, obec Podtureň, okres Liptovský 
Mikuláš.

2. Predmet a účel nájmu

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je pozemok parcela číslo C KN 458/111 o výmere 1996 m2, druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na liste vlastníctva č. 501, katastrálne územie 
Podtureň, obec Podtureň, okres Liptovský Mikuláš, vedenom v katastri nehnuteľností Okresného 
úradu Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor. Ku dňu uzavretia nájomnej zmluvy sa na pozemku 
nachádzajú miestne komunikácie.

2.2 Prenajímateľ sa zaväzuje prenechať nájomcovi predmet nájmu aby ho v dojednanej dobe užíval 
výlučne na účel uvedený v tejto Zmluve. Nájomca si predmet nájmu od prenajímateľa v celosti 
prenajíma a zaväzuje sa užívať ho výlučne na účely uvedené v tejto Zmluve a v súlade 
s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve a platiť prenajímateľovi v nej dohodnuté nájomné.

2.3 . Prenajímateľ prenecháva výhradne nájomcovi predmet nájmu do užívania za účelom údržby 
a prevádzkovania prístupových komunikácii a spevnených plôch a to - vetva B — ulica K Modrej 
hore, vetva C - ulica Lipová, vetva D - ulica Orechová a vetva E - ulica Javorová“ a vonkajšie 
osvetlenie na ulici K Modrej hore, Lipová, Orechová a Javorová, postavených na pare. č. C KN 
458/111 o výmere 1996 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na liste 
vlastníctva č. 501, katastrálne územie Podtureň, obec Podtureň, okres Liptovský Mikuláš.



2.4 Nájomca pred uzatvorením tejto nájomnej zmluvy uzatvoril dňa 27.06.2019 so spoločnosťou 
Regionálny rozvoj Liptova s.r.o., l.mája 112, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 758 434 
darovaciu zmluvu na stavby nachádzajúce sa v katastrálnom území Podtureň, obec Podtureň, 
okres Liptovský Mikuláš, a to stavby: „IBV Pod Modrou Horou - Komunikácie a spevnené 
plochy - vetva B - ulica K Modrej hore, vetva C - ulica Lipová, vetva D - ulica Orechová a vetva 
E - ulica Javorová a „IBV Pod Modrou Horou - Vonkajšie osvetlenie na ulici K Modrej hore, 
Lipová, Orechová a Javorová. Uvedené stavby sú postavené na pozemku - pare. č. C KN 
458/111 o výmere 1996 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie 
Podtureň, ktorý je predmetom tejto nájomnej zmluvy. Obec Podtureň je z titulu postavenia Obce 
pri zabezpečovaní oprávnených potrieb jej obyvateľov vlastníkom a správcom miestnych 
komunikácií a verejného osvetlenia a z tohto dôvodu sa táto nájomná zmluva uzatvára.

3. Nájomné a platobné podmienky

3.1 Nájomné za predmet nájmu je určené dohodou zmluvných strán a vychádza z účelu nájmu. 
Nájomné za predmet nájmu v rozsahu, v ktorom sú jeho spoluvlastníkmi členovia prenajímateľa 
bolo dohodnuté v sume 1 Euro/rok s DPH a to za obdobie odo dňa platnosti a účinnosti tejto 
Zmluvy počas trvania tejto Zmluvy.

3.2 Ročné nájomné je splatné v tom kalendárnom roku, za ktorý sa nájomné hradí, a to na základe 
faktúry vystavenej prenajímateľom samostatne, a to k 31.12. bežného roka. Nájomné za obdobie 
odo dňa platnosti a účinnosti tejto Zmluvy je splatné na základe faktúry vystavenej 
prenajímateľom. Prenajímateľ je povinný vystaviť faktúru najneskôr 14 dní pred dňom jej 
splatnosti.

3.3 V prípade trvania nájomného vzťahu v kalendárnom roku menej ako 12 kalendárnych mesiacov, 
je nájomca povinný platiť nájomné v alikvotnej výške ročného nájomného.

4. Doba nájmu a zánik nájmu

4.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to odo dňa účinnosti tejto Zmluvy, na dobu 99 rokov. 
Zmluvné strany sa dohodli, že doba nájmu a po uplynutí doby nájmu 99 rokov sa automaticky 
predlžuje o 99 rokov v prípade, že nájomca si počas celej doby nájmu bude riadne plniť 
povinnosti z tejto Zmluvy vyplývajúce a súčasne písomne oznámi prenajímateľovi najmenej 3 
mesiace pred uplynutím doby nájmu, že na predĺžení doby nájmu o ďalších 99 rokov má záujem, 
pričom prenajímateľ po zistení, že nájomca si riadne plnil povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy 
t.j. hradil nájomné a užíval predmet nájmu na účel dojednaný v tejto Zmluve, zašle nájomcovi 
písomné oznámenie o tom, že si svoje povinnosti z tejto Zmluvy plnil riadne.

4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ po uplynutí doby 99 rokov, teda po automatickom 
predĺžení doby nájmu o 99 rokov, má právo žiadať nájomcu o úpravu (zvýšenie) nájomného za 
predmet nájmu, a to výlučne za podmienok uvedených v tomto bode Zmluvy. Zmluvné strany sa 
dohodli, že podkladom pre úpravu (zvýšenie) nájomného za predmet nájmu bude výška tzv. 
obvyklého nájomného. Pre účely tejto Zmluvy sa za obvyklé nájomné bude považovať nájomné 
účtované vlastníkmi pozemku za obdobný predmet nájmu, ako je uvedený v tejto Zmluve. 
Prípadné ďalšie úpravy (zvýšenie) nájomného až do výšky maximálneho percentuálneho nárastu 
Obvyklého nájomného v porovnaní s nájomným dohodnutým v tejto Zmluve podľa tohto bodu 
Zmluvy je možné uskutočniť výlučne na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, a to formou 
dodatku k tejto Zmluve.

4.4 Pred uplynutím doby nájmu je možné túto Zmluvu ukončiť kedykoľvek na základe vzájomnej 
dohody zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou pred uplynutím doby nájmu z nasledovných 
dôvodov:
4.4.1. prenajímateľ je oprávnený túto Zmluvu vypovedať, ak nájomca je v omeškaní so 

zaplatením splatného nájomného viac ako 3 mesiace, alebo ak nájomca užíva predmet 



zmluvy v rozpore s dojednaným účelom nájmu, je povinný na túto skutočnosť nájomcu 
písomne upozorniť a vyzvať ho, aby nájomné uhradil, alebo aby rozpor s touto Zmluvou 
odstránil v lehote do 3 mesiacov odo dňa doručenia písomného upozornenia s výzvou, ak 
nájomca nájomné neuhradí alebo rozpor neodstráni ani na základe písomnej výzvy zo 
strany prenajímateľa v lehote do 3 mesiacov od jej doručenia, je prenajímateľ oprávnený 
uplatniť svoje právo Zmluvu vypovedať

4.4.2 nájomca je oprávnený túto Zmluvu vypovedať, ak sa predmet nájmu stane bez zavinenia 
nájomcu nespôsobilým na dohodnuté užívanie, alebo v prípade, ak nájomca stratí 
spôsobilosť prevádzkovať činnosť, na ktorú si predmet nájmu prenajal.

4.4.3. Výpovedná doba je trojmesačná a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Výpoveď musí byť písomná 
a doručená druhej zmluvnej strane.

4.5 V prípade ukončenia nájomného vzťahu akýmkoľvek spôsobom je nájomca povinný odovzdať 
predmet nájmu prenajímateľovi spoločne a protokolárne v stave, v akom bol pri podpise tejto 
Zmluvy, do 3 mesiacov od uplynutia posledného dňa nájmu. Nájomca je povinný platiť nájomné 
až do dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia predmetu nájmu. Protokol o odovzdaní 
a prevzatí predmetu nájmu bude podpísaný zástupcami zmluvných strán a každá zmluvná strana 
obdrží jeden exemplár tohto protokolu.

5. Osobitné dojednania

5.1 Ťarcha platenia dane z nehnuteľnosti z predmetu nájmu počas trvania nájomného vzťahu, 
prechádza od zápisu tejto Zmluvy do katastra nehnuteľností na nájomcu, pričom na základe 
dohody zmluvných strán podá návrh na zápis tejto zmluvy prenajímateľ bez zbytočného odkladu 
po jej podpise všetkými zmluvnými stranami.

6. Záverečné ustanovenia

6.1 Právne vzťahy touto Zmluvou výslovne neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami 
zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov ohľadom zmluvného 
typu, inak ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 326/2006 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 543/2002 
Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných 
právnych predpisov.

6.2 Túto Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len vo forme písomných, datovaných a vzostupne 
očíslovaných dodatkov podpísaných zmluvnými stranami a vyhotovených v počte vyhotovení 
tejto Zmluvy.

6.3 Každá zo Zmluvných strán zodpovedná druhej zmluvnej strane za škodu spôsobenú porušením 
povinnosti podľa tejto Zmluvy.

6.4 V prípade, že akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným, neúčinným alebo 
nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť alebo vykonateľnosť ostatných 
ustanovení Zmluvy, pokiaľ to nevylučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov 
samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu o tom, 
ako zistia, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, 
nahradiť dotknuté ustanovenia ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere 
zodpovedať vôli zmluvných strán v čase uzatvorenia tejto Zmluvy.

6.5 Táto Zmluva je vyhotovená v 6 exemplároch, z ktorých 2 exempláre obdrží prenajímateľ, 2 
exempláre obdrží nájomca a 2 exempláre sú určené pre účely zápisu tejto Zmluvy do katastra 
nehnuteľností. Jej prílohy tvoria dokumenty uvedené v texte tejto Zmluvy.

6.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle nájomcu.

6.7 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vznikajú z tejto Zmluvy alebo v súvislosti 
s ňou, vrátane sporov o výklad tejto Zmluvy, budú riešené zmierom, Ak nedôjde k vyriešeniu 



sporov zmierom, zmluvné strany predložia spor na rozhodnutie súdu v Slovenskej republike 
príslušnému podľa procesných predpisov SR.

6.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a ten 
predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle 
obsiahnuté v tejto Zmluve, Zmluvné strany považujú za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie 
v tiesni a nie za nápadné nevýhodných podmienok. Zmluvným stranám nie je známa žiadna 
okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení tejto Zmluvy. Zmluvné strany 
na znak svojho súhlasu s obsahom tejto Zmluvy túto Zmluvu podpísali.

V Podturni dňa ÄVM V Podturni dňa ....

Prenajímateľ:

Zdeno Koňdor, predseda 
Pozemkové spoločenstvo Podtureň

Nájomca:

Tomáš Vozárik, Ing., podpredseda 
Pozemkové spoločenstvo Podtureň

Prílohy:
1. List vlastníctva č. 501 pre k.ú. Podtureň
2. Výpis z registra pozemkových spoločenstiev
3. Uznesenie zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia vlastníkov PS Podtureň zo dňa

21.4.2018
4. Uznesenie OZ Obce Podtureň č. 56/3/2018 zo dňa 20.6.2018




