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Nájomná zmluva  č. 2/2021 

 

 
 

prenajímateľ:  Obec  Brestovec 

   Brestovec č. 273, 907 01 Myjava   

   Zastúpená: Ing. Dušanom Dugom  – starostom obce 

   IČO: 309 435 

   DIČ: 2021081425 

   Bankové spojenie:  VÚB, a.s., pobočka Myjava      

                                   Číslo účtu: SK82 0200 0000 0000 0522 3182 

 

 

nájomca:  Telovýchovná jednota JEDNOTA BRESTOVEC 

   907 01  Brestovec 

   Zastúpená: Pavlom Dugom – predsedom TJ  

           Ing. Jánom Majtánom 

      IČO: 34 054 936 

   Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa a.s., pobočka Myjava 

Číslo účtu: SK85 0900 0000 0000 3723 2796        

                                           
sa dňa 14.07.2021  

dohodli na uzavretí tejto zmluvy : 

 

ČLÁNOK   I. 
Úvodné ustanovenie 

 

1.   Prenajímateľ je výlučným vlastníkom CKN parc. č. 38873/1 – o výmere 11043 m2 -   

 ostatné plochy, zapísané na LV č. 1411 v k. ú. Brestovec – športový areál. 

 

ČLÁNOK  II. 
Predmet a účel nájmu 

 

1. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania celý areál a to futbalové ihrisko, budovu 

šatní TJ a WC, detské ihrisko a priestranstvo s posedením.   

2. Športový areál nájomcovi prenecháva za účelom uskutočnenia „Futbalového sobotňajšieho 

popoludnia“,  ktorá sa uskutoční   dňa 17.07.2021. 

 

 

ČLÁNOK  III. 
Doba nájmu 

 

1.   Nájom sa uzatvára na dni  17.07.2021 až 18.07.2021. 

2.   Priestory budú nájomcovi odovzdané v piatok dňa 16.07.2021. 

 

 

                          OBEC BRESTOVEC 

                 Brestovec 273, 907 01 Myjava 

 



 

 

ČLÁNOK  IV. 
Nájomné a úhrada za služby 

 

1.   Nájomné za prenajaté  priestory je bezplatné. 

 

 

ČLÁNOK  V. 
Povinnosti nájomcu  

 

1. Nájomca je povinný užívať priestranstvo len na účel dohodnutý touto zmluvou. Nájomca 

sa zároveň zaväzuje, že prípadné poškodenie prenajatých priestorov uhradí v plnej výške 

a po ukončení akcie odovzdá prenajaté priestory zbavené hrubých nečistôt, a to 

bezodkladne po skončení podujatia alebo v najbližší pracovný deň. 

 

2. Nájom sa končí uplynutím doby uvedenej v čl. III. 

 

 

ČLÁNOK VI. 

COVID-19 

 
1.   Nájomca je povinný uskutočniť podujatie špecifikované v čl. II ods. 2 tejto zmluvy v súlade  

      s aktuálne platnými hygienickými opatreniami, nakoľko sa jedná o organizovanie  

      o spoločenské podujatie a  organizovanie   takéhoto podujatia v období trvania sprísnených  

      hygienických opatrení vydaných z dôvodu zabránenia šírenia ochorenia COVID-19 je  

      možné iba  za podmienok, určených Vládou Slovenskej republiky a Regionálnym úradom  

      verejného zdravotníctva, ktoré sú platné v čase konania podujatia, to znamená v súlade  

      s platnými právnymi predpismi.  

 

2.   Prenajímateľ priestorov nezodpovedá za dodržiavanie podmienok a opatrení platných v čase  

      konania spoločenského podujatia. 

 

3.   Nájomca si je vedomý, že znáša všetky právne dôsledky vyplývajúce z porušenia opatrení  

      prijatých na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 pri organizovaní spoločenského  

      podujatia. 

 

ČLÁNOK  VII. 
Záverečné ustanovenia 

 

1.   Zmluva je vyhotovená  v dvoch exemplároch, z ktorých jeden obdrží prenajímateľ a jeden 

nájomca.  

 

 

V Brestovci,  14.07.2021 

 

 

 

 

 

 

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

           Prenajímateľ            Nájomca 
 


