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Nájomná zmluva 

uzatvorená v zmysle ust.§ 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník  

v platnom znení (ďalej len „Zmluva“) medzi: 

 

Prenajímateľ: 

Názov: Obec Kobeliarovo 

Sídlo: Kobeliarovo č. 78 

IČO: 00328383 

IBAN: SK14 7500 0000 0040 3029 9451 

(ďalej aj ako „prenajímateľ") 

 

 

Nájomca: 

Meno a priezvisko: Martina Hutníková, rod. Macková 

Trvalý pobyt: Kobeliarovo č. 53 

(ďalej aj ako „nájomca") 

(prenajímateľ a nájomca spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“) 

Článok I 

Úvodné ustanovenia 

1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – pozemku, nachádzajúcom sa 

v katastrálnom území Kobeliarovo, obec Kobeliarovo, okres Rožňava, ktoré sú zapísané 

v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Rožňava, odbor katastrálny. 

Parcela KN – C č. 565, s výmerou 218 m2, druh pozemku: inžinierska stavba – cestná, 

miestna a účelová komunikácia 

(pozemok uvedený vyššie ďalej spoločne len ako „vec“ alebo „predmet nájmu“) 

 

Článok II 

Predmet zmluvy 
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1. Prenajímateľ touto zmluvou prenecháva nájomcovi predmet nájmu do dočasného 

užívania podľa podmienok upravených v tejto zmluve. Nájomca sa zaväzuje platiť 

prenajímateľovi za to nájomné. 

2. Nájomca je oprávnený predmet nájmu užívať počnúc dňom 18. 08. 2022, na 

základe prijatého uznesenia OZ v Kobeliarove č. 3/5/2022 zo dňa 18. 08. 2022.  

3. Prenajímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe závady a poškodenia veci. 

4. Nájomca vyhlasuje, že je oboznámený so stavom predmetu nájmu, ktorý je 

spôsobilý na riadne užívanie a takto preberá vec do nájmu. 

 

Článok III 

Rozsah užívania 

 

1. Nájomca je povinný predmet nájmu užívať výlučne na „príležitostné parkovanie 

osobných áut.“  

2. Nájomca nie je oprávnený zriadiť k predmetu nájmu užívacie právo tretej osobe bez 

písomného súhlasu prenajímateľa. 

 

Článok IV 

Doba nájmu, začatie a skončenie nájmu 

 

1. Nájom sa uzatvára na 20 rokov s možnosťou predĺženia. 

2. Nájomná zmluva zaniká: 

- Písomnou dohodou uzavretou medzi prenajímateľom a nájomcom, 

- Výpoveďou nájomcu, alebo prenajímateľa, 

- Odstúpením od zmluvy, 

- Uplynutím doby prenájmu a následným nepredĺžením 

3. Obe zmluvné strany môžu zmluvu vypovedať aj bez uvedenia dôvodov. 
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Článok V 

Nájomné 

 

1. Za nájom predmetu nájmu sa nájomca zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi nájomné 

jednorázovo 40 €/20 rokov. (ďalej len „nájomné“) 

2. Nájomník sa zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi nájomné podľa ods. 1 tohto článku 

zmluvy v hotovosti. 

 

Článok VI 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Prenajímateľ sa zaväzuje počas platnosti zmluvy ako vlastník predmetu nájmu tento 

na svoje náklady udržiavať v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie a zabezpečiť 

nájomcovi plný a nerušený výkon práv spojených s užívaním nájmu. 

2. Nájomca má právo užívať predmet nájmu, pričom je povinný užívať ho riadne, šetrne 

a v súlade s účelom užívania. 

3. Nájomca je povinný znášať obmedzenia v užívaní prenajatej veci v rozsahu 

potrebnom na vykonanie opráv a údržby veci. 

4. Nájomník je oprávnený vykonávať zmeny na veci len s predchádzajúcim súhlasom 

prenajímateľa. 

 

Článok VII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva je uzavretá a nadobúda účinnosť dňom jej podpísania obidvomi 

zmluvnými stranami. 

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých obidve zmluvné strany obdržia 

po jednom vyhotovení. 



O B E C  K O B E L I A R O V O  
Kobeliarovo č. 78, 049 23  Nižná Slaná 

 tel. kontakt: 0587951243,  e-mail: obec@kobeliarovo.sk 

 
 

 

3. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné uskutočniť len písomne, na 

základe uznesenia obecného zastupiteľstva, vo forme dodatkov k tejto zmluve. 

4. V prípade hotovostnej úhrady zo strany nájomcu prenajímateľovi platí, že miestom 

plnenia je „obecný úrad Kobeliarovo.“ 

5. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa spravujú 

Občianskym zákonníkom a platnými právnymi predpismi SR. 

6. Prenajímateľ a nájomca vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom 

obmedzená a sú plne spôsobilí k právnym úkonom. 

7. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola uzatvorená dobrovoľne, slobodne, 

určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani sa inak nápadne nevýhodných 

podmienok. Na znak súhlasu s jej obsahom ju zmluvné strany vlastnoručne podpisujú. 

 

V Kobeliarove, dňa 18. 08. 2022 

 

Prenajímateľ:       Nájomca: 

 

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

Obec Kobeliarovo      Martina Hutníková 

 

 

 

 

 

 


