
N á j o m n á   z m l u v a 

----------------------------------------------------------------- 

 

 

Čl. I. 

Zmluvné strany 

 

Prenajímateľ a zároveň nájomca:   
    Obec Brestovec 

                        v zastúpení starostom obce Ing. Dušanom Dugom 

                Brestovec č. 273, 907 01 Myjava 

                        IČO: 00309435       

 

Nájomca a zároveň prenajímateľ:        
   Milan Vdoviak, rod. Vdoviak,   

   nar. 31.8.1957,  

   Viera Vdoviaková, rod. Podzámska,  

nar. 22.2.1964, 

                        obaja bytom Brestovec č. 450, 907 01  Myjava 

 

 

Čl. II. 

Predmet  zmluvy 

Predmetom zmluvy je prenájom nehnuteľnosti časti pozemku CKN parc. č. 31606/3 – 

vo výmere 776 m2 – zastav. plochy a nádvoria – LV č. 1411 po hranicu pozemku parc. č. 

31294/1 – LV č. 728 –  Mário Svítek, Stará Myjava č. 332 (nevyužívaná obecná cesta) – 

nájomcovi Viere Vdoviakovej a Milanovi Vdoviakovi, obaja bytom Brestovec č. 450, 907 01  

Myjava za pozemky EKN parc. č. 31330 – ostatná plocha – LV č. 3074 a EKN parc. č. 

31280/2 – záhrada – LV č. 3065 (nachádzajúce sa pod asfaltovou  cestou - časť CKN parc. č. 

31606/4) vo výmere 762 m2 nájomcovi Obec Brestovec z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

podľa ustanovenia § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov. 

 

Čl. III. 

Účel užívania 

Účelom zmluvy je prenájom časti pozemku pre dlhodobé užívanie pozemku na osobné 

účely a pod miestnou komunikáciou – asfaltovou cestou. 

 

Čl. IV. 

Nájomné 

Pozemky sa navzájom prenajímajú bezodplatne. 

 

Čl. V. 

Doba nájmu 

Pozemky sa prenajímajú  na dobu neurčitú. 



 

 

Čl. VI. 

Skončenie nájmu 

 

1. Prenajímateľ môže vypovedať nájom z predmetu nájmu z dôvodov neplnenia resp. 

porušenia ustanovení zmluvy ak: 

a) nájomca sa o prenajatý pozemok  nestará primeraným spôsobom, poškodzuje 

ho, nezabezpečuje jeho bežnú údržbu a hrozí jeho následné trvalé poškodenie, 

b) nájomca užíva predmet nájmu iným spôsobom, ako bol zmluvne dohodnutý, 

c) nájomca bez súhlasu prenajímateľa dal do podnájmu predmet nájmu tretej 

osobe,  

d) nájomca nevyužíva predmet nájmu. 

e) v prípade potreby ďalšieho investičného rozvoja obce v danej lokalite. 

 

2.  Ak prenajímateľ zistí porušenie povinností zo strany nájomcu podľa ods.(1), bezodkladne 

ho písomne upozorní na zistené skutočnosti a určí mu termín na odstránenie nezrovnalostí. 

Ak po termíne určenom prenajímateľom nájomca závady neodstráni, prenajímateľ mu 

písomne oznámi vypovedanie zmluvy.  

 

3.  Výpovedná doba je trojmesačná a začína plynúť prvým dňom nasledujúcom po mesiaci, 

v ktorom nájomcovi prenajímateľom bola doručená výpoveď.  

 

4.  Ak nájomca nereaguje na písomnosti prenajímateľa a je nečinný, výpovedná doba začína 

plynúť doručením  písomného odstúpenia od nájomnej zmluvy prenajímateľom. 

 

5.   Nájomca znáša všetky náklady spojené s predčasným ukončením nájmu podľa ods.(2).     

     

6.   Nájomca môže odstúpiť od nájomnej zmluvy  v prípadoch ak: 

a) prenajímateľ nezabezpečil  podmienky na prevádzkovanie predmetu nájmu 

v požadovanom rozsahu uzatvorenom nájomnou zmluvou, 

b) ak nastali na predmete nájmu také zmeny, ktoré bránia  jeho riadnemu 

užívaniu. 

 

7.  Nájomca   môže  odstúpiť  od  zmluvy  okamžite,   ak  prenajímateľ  porušil  podmienky       

     prenájmu podľa ods.(6) a prenajímateľ neakceptuje podmienky nájomcu vyvolané zmenou  

     predmetu nájmu prenajímateľom.  

 

8.  Nájom sa môže skončiť kedykoľvek pred termínom skončenie nájmu dohodou oboch 

strán. 

 

 

Čl. VII. 

Zmluvná pokuta 

 

1.   Ak nájomca poruší povinnosť z ustanovenia Čl. VI. odst. 1 písm. b, c,  je povinný zaplatiť 

zmluvnú pokutu, ktorú vyrubí prenajímateľ. 

 

2.   Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo prenajímateľa na vypovedanie zmluvy. 

      



 

Čl. VIII. 

Vzájomné vzťahy zmluvných strán 

1.   Nájomca prehlasuje, že je oboznámený so súčasným stavom  prenajímanej nehnuteľnosti 

a že v takomto stave pozemok aj  preberá. Po ukončení nájmu je nájomca povinný vrátiť 

nehnuteľnosť pozemok v stave zodpovedajúcom riadnemu užívaniu /§ 682 OZ/. 

2.   Nájomca je oprávnený užívať nehnuteľnosť uvedenú v čl. II.  tejto zmluvy v rozsahu 

dohodnutom v tejto zmluve. 

3.  Nájomca sa zaväzuje, že bude pozemok udržiavať v  náležitom poriadku, sám sa nebude 

podieľať na znečistení životného prostredia odpadom. 

4.  Nájomca nie je oprávnený dať pozemok do prenájmu tretej osobe  bez písomného súhlasu 

prenajímateľa. 

 

Čl. IX. 

Záverečné ustanovenie 

1.   Táto zmluva nadobúda právoplatnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a stáva sa 

účinnou dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovou sídle obce Brestovec.  

2.   Zmeny a doplnky tejto zmluvy sa môžu uskutočniť len písomnou  formou po vzájomnej 

dohode  zmluvných strán. 

3.   Zmluva sa vyhotovuje v 2 vyhotoveniach, pričom každý dostane po jednom vyhotovení. 

 

 

V Brestovci, dňa 19.7.2019 

 

 

 

 

 

          Ing. Dušan Duga, v.r.         Viera Vdoviaková, v.r. 

    Milan Vdoviak, v.r. 

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

   prenajímateľ a zároveň nájomca                                                                      prenajímateľ a zároveň nájomca 

 

 

 

 

 

 


