NÁJOMNÁ ZMLUVA
uzavretá podľa § 663 Občianskeho zákonníka
I. Zmluvné strany
Prenajímateľ: Obec Lesnica, zastúpená Jánom Gondekom - starostom
PSČ: 065 33, IČO: 00330001
Č. ú.: SK34 0200 0000 0000 1422 0602
Nájomca:

Pavol Jendrejčák,
Lesnica 67, PSČ: 065 33
IČO: 34 308 873
II. Predmet prenájmu

1.
Predmetom zmluvy je prenájom pozemku parcela číslo KN-C 1055/5 o výmere 96m2
a časť pozemku číslo KN –C 1055/1 o výmere 1800m2, zapísaných na LV č.1633, druh
pozemku: zastavané plochy a nádvoria
2.
Pre účely tejto Zmluvy sa pozemky „ parcela číslo KN-C 1055/5 o výmere 96m2 a časť
pozemku číslo KN –C 1055/1 o výmere 1800m2“ nazývajú Parkovisko.
3.
Predmetom tejto Zmluvy je nájom Parkoviska podľa bodu 1 a 2 článku II. Zmluvy, tak
ako je zakreslené v prílohe č.1 Zmluvy. Prenajímateľ prehlasuje, že je oprávnený ponechať
predmet zmluvy Nájomcovi do nájmu (ďalej len „Predmet zmluvy “).
4.
Nájomca prehlasuje, že je oboznámený s pravidlami používania Predmetu zmluvy.
5.
Nájomca môže Predmet zmluvy užívať v súlade s jeho určením, to znamená na
parkovanie motorových vozidiel a v súlade s dobrými mravmi tak, aby neutrpelo ujmu
obchodné meno Prenajímateľa.
III. Doba prenájmu
1.
Nájomný pomer sa uzatvára na dobu určitú a to od 28.04.2017 do 30.04.2022.
2.
Zmluvné strany majú právo pred uplynutím dohodnutej doby trvania nájmu od Zmluvy
odstúpiť v prípade porušenia povinnosti vyplývajúcich z tejto Zmluvy niektorou zo
zmluvných strán. Odstúpeniu od Zmluvy musí predchádzať písomné upozornenie na
porušenie povinností. Ak jedna zmluvná strana nesplní povinnosť, ktorú porušuje a na ktorú
bola druhou zmluvnou stranou písomne upozornená, a to v lehote 15 kalendárnych dní od
doručenia písomného upozornenia na porušenie svojich povinností, ma zmluvná strana ktorá
na porušenie povinností písomne upozornila, právo odstúpiť od Zmluvy. Zmluvný vzťah
zaniká doručením písomného oznámenia jednej zmluvnej strany o jej odstúpení od Zmluvy
druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu je možné ukončiť okamžitým
odstúpením od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy.
3.
Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje, ak Nájomca :
- poruší svoje záväzky a povinnosti podľa celého článku V. Zmluvy.
- je v omeškaní s úhradou ceny nájmu o viac ako desať kalendárnych dní.
- Nájomca berie na vedomie, že nedodržiavanie čistoty a základnej údržby na prenajatých
nehnuteľnostiach a priľahlých parcelách bude považované za závažné porušenie nájomnej
zmluvy .
4.
Ak je Nájomca v omeškaní s úhradou platby vyplývajúcej zo Zmluvy, Prenajímateľ si
môže uplatniť voči Nájomcovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý
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deň omeškania až do zaplatenia celej sumy. Uplatnením práva na sankciu zo strany
Prenajímateľa, nie je dotknuté jeho právo požadovať od Nájomcu náhradu škody.
5.
Prenajímateľ si vyhradzuje právo okamžite vypovedať nájomnú zmluvu aj v prípade
zmeny súčasne platnej všeobecnej a obecnej legislatívy, ktorá sa dotýka riešenia statickej
dopravy v obci.
IV. Cena a podmienky prenájmu
1.
Cena za prenájom bola dohodnutá zmluvnými stranami na sumu: - 8 000,-- €/12
mesiacov slovom osemtisíc eur. Nájomca uhradí nájomné v dvoch ročných splátkach a to: I.
splátka vo výške 4000,-€ do 30.05. a II. splátka vo výške 4000,-€ do 31.08. – bežného roka.
2.
Cena nájmu určená v čl. IV bod 1 je pre rok 2017 a nasledovné roky nájmu pevná
a nemenná, bez ohľadu na ročné využívanie parkoviska nájomcom v priebehu roka.
3. Pri predčasnom ukončení zmluvy má nájomca právo na vrátenie alikvotnej časti nájmu.
V. Práva a povinnosti zmluvných strán
1.
Prenajímateľ odovzdá Nájomcovi najneskôr do 29.4.2017, Predmet zmluvy v stave, v
akom sa nachádza v čase podpísania Zmluvy.
2. Prenajímateľ nezodpovedá za prípadné škody, ktoré môžu vlastníkom vozidiel, resp.
užívateľom parkovacích miest počas odstavenia vozidiel na zmluvne pridelených parkovacích
miestach vzniknúť.
3. Nájomca preberá zodpovednosť za dodržiavanie platných právnych, technických a
technologických predpisov, vrátane predpisov na ochranu zdravia, životného prostredia,
bezpečnosti pri práci a prevádzky na pozemných komunikáciách.
4. Nájomca sa zaväzuje zdržať sa akýchkoľvek činností ohrozujúcich kvalitu životného
prostredia, ovzdušia, spodných a povrchových vôd. Berie na seba v rámci svojej činnosti
zodpovednosť za nakladanie s odpadom podľa platných právnych predpisov o odpadoch a
ďalších súvisiacich predpisov.
5. Nájomca je povinný zabezpečiť údržbu parkovacích miest vo vlastnej réžií a na vlastné
náklady.
6. Je zakázané umiestniť na parkovacích miestach prenosnú garáž, predajný stánok, stavbu,
požičovňu bicyklov alebo reklamné tabule tretích osôb resp. iné podobné zariadenie alebo
vykonávať inú podnikateľskú činnosť. Umiestnenie prípadných zábran voči neoprávnenému
vstupu na parkovacie miesto inou osobou podlieha písomnému schváleniu Prenajímateľa.
7. Nájomca je povinný vrátiť Predmet zmluvy Prenajímateľovi v posledný deň nájmu alebo
v inom termíne stanovenom po dohode s Prenajímateľom v stave, v akom ho prebral,
s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.
8. Nájomca má právo opcie (prednostné právo na predĺženie platnosti a účinnosti Zmluvy)
na prenajaté parkovacie miesta, ktoré si môže uplatniť v termíne od 90 do 30 kalendárnych
dní pred ukončením zmluvného vzťahu. Nájomca ma právo na uplatnenie si opcie Predmetu
Zmluvy a to na obdobie piatich po sebe idúcich rokov nasledujúcich po dni ukončenia
platnosti pôvodnej Zmluvy. Akceptácia opcie Prenajímateľom a Nájomcom nezakladá
povinnosť jej uplatnenia za Cenu nájmu deklarovanú v čl. IV tejto Zmluvy, platnú na obdobie
trvania platnosti Zmluvy
9. V prípade, že Nájomca opakovane poruší ustanovenia deklarované v tejto Zmluve, má
Prenajímateľ právo okamžite odstúpiť od Zmluvy a to bez nároku Nájomcu na vrátenie
alikvotnej časti zaplatenej zmluvnej ceny. Okamžitému ukončeniu Zmluvy musí predchádzať
písomné upozornenie na porušovanie zmluvných ustanovení a výzva na ich okamžité
odstránenie. Ak v lehote siedmich kalendárnych dní od doručenia písomného upozornenia a
výzvy nedôjde k náprave, má Prenajímateľ právo okamžitého odstúpenia od Zmluvy.
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10. Nájomca nemá právo dať Predmet zmluvy alebo jeho časť do dlhodobého podnájmu
tretej osobe. Má právo krátkodobého prenájmu parkovacieho miesta tretím osobám.
11. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade spracovania osobných údajov fyzických osôb,
budú postupovať v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. v znení
neskorších predpisov.
12. Nájomca je povinný zabezpečiť pravidelné kosenie a čistenie okolia prevádzkovaného
parkoviska.
13. Nájomca sa zaväzuje dodržiavať etický kódex slušného správania sa zamestnancami ku
klientom parkoviska.
14. Nájomca je povinný vypracovať prevádzkový poriadok Parkoviska a kópiu predložiť
Prenajímateľovi do 31.5.2017 a do 10 dní pri každej zmene. Nájomca sa zaväzuje, že nebude
neprimerane zvyšovať ceny parkovného, ktorého dôsledkom by bol spôsobený dopravný
kolaps v obci – napr. parkovanie mimo určených parkovísk, na zakázaných priestoroch a pod..
15. Nájomca je povinný umožniť bezodplatne zásobovanie a prechod ubytovaných hostí do
prevádzkovej jednotky – „Chata Pieniny“ - a nájomcom pozemkov susediacich s Predmetom
nájmu / zásobovanie predajných stánkov/. Umožniť krátkodobé parkovanie bez poplatku pre
držiteľov potvrdenia vydaného Prenajímateľom. Umožniť Prenajímateľovi na parkovisku
v prípade potreby, maximálne tri dni v roku, uskutočnenie obecného podujatia bezplatne.
16. Nájomca je povinný udržiavať hnuteľné veci odovzdané do nájmu na vlastné náklady
v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie. Nájomca je oprávnený hnuteľné veci užívať
primerane ich povahe a určeniu. Za opotrebovanie prenajatých hnuteľných vecí spôsobené
riadnym užívaním nájomca nezodpovedá.
17.
Ak nájomca nezabezpečí riadne užívanie Premetu zmluvy, dodržiavanie zmluvy,
vlastného vydaného prevádzkového poriadku, platnej legislatívy a vzniknú rozsiahle škody na
Predmete nájmu, alebo vznikne škoda tretím osobám, je za tieto škody zodpovedný
Nájomca.
VI. Záverečné ustanovenia
1.
Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných
strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace Občianskym
zákonníkom.
2.
Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú
zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
3.
Zmeny a doplnky v tejto zmluve je možné previesť len písomnou dohodou zmluvných
strán formou dodatkov k tejto zmluve.
4.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po
jej podpísaní po 1 vyhotovení.
5.
Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
6.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a deň po
zverejnení.

za prenajímateľa:

za nájomcu:

V Lesnici, dňa 28.04.2017
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