
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
uzatvorená podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka

Zmluvné strany

Prenajímateľ:
Sídlo:
Zastúpené:

IČO:
DIČ:

Občianske združenie ŽIVOT POD HÁJOM (ďalej len „Združenie“)
Hapákova č. 3, 080 06 Ľubotice
JUDr. Janou Pošefkovou - predsedníčkou združenia
Petrom Klusom - podpredsedom združenia
42083401
2022627662

Bankové spojenie: FIO banka, a.s., pobočka Prešov
Číslo účtu: IBAN SK 8983300000002700869013
Registrované na Ministerstve vnútra SR pod č. WS/1-900/90-32125

Nájomca:
Sídlo:
Zastúpená:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu:

Obec Ľubotice
Čsl. letcov 2, 080 06 Ľubotice
JUDr. Miroslavom Makarom - starostom obce
00690538
2021302965
VUB, a.s., pobočka Prešov 
SK88 0200 0000 0000 2972 8572

ČLI
PREDMET NÁJMU

1. 1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v k. ú. Ľubotice, obec 
Ľubotice, okres Prešov, a to pozemku parcela C KN 3169/2 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
92 m2 a pozemku parcela C KN č.3169/3 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 77 m2, ktoré sú 
evidované na LV č. 2594 (ďalej len „predmet nájmu“).

1.2. Prenajímateľ dáva nájomcovi do nájmu nehnuteľnosti uvedené v bode 1.1.

ČI. II
ÚČEL NÁJMU

2.1. Prenajímateľ touto zmluvou prenajíma nájomcovi predmet nájmu špecifikovaný v čl. I. bod 1.1. 
tejto zmluvy za účelom vybudovania parkovacích miest na Hapákovej ulici tak, že na pozemku parcela 
C KN č. 3169/2 bude vybudovaných šesť (6) parkovacích miest s kolmým státím a na pozemku pare. 
C KN č.3169/3 budú vybudované štyri (4) parkovacie miesta s pozdĺžnym státím.

2.2. Rozhodnutím č.SÚ-S/7851/148849/2018/735-Kt zo dňa 03.10.2018 bolo vydané stavebné 
povolenie Stavebným úradom Ľubotice na výstavbu parkovísk.

2.3. Zmluvné strany sa dohodli, že využitie predmetu nájmu na iné účely majú za následok zánik 
zmluvy.

Čl. III
DOBA NÁJMU

3.1. Zmluvné strany sa dohodli na prenájme predmetu nájmu na dobu určitú do 31.12. 2040.
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ČI. IV
CENA ZA NÁJOM

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na účel a verejne využitie predmetu nájmu, bude výška 
nájomného 1,00 € (slovom jedno euro) ročne. Nájomca sa zaväzuje prenajímateľovi platiť nájomné 
raz ročne vždy do 15.01. príslušného kalendárneho roka na účet prenajímateľa vedený vo FIO banka, 
a.s., pobočka Prešov, č. ú: IBAN SK 89 8330 0000 0027 0086 9013, bez fakturácie, na základe tejto 
zmluvy.

ČI. V
OSTATNÉ DOHODY A USTANOVENIA

5.1. Prenajímateľ vyhlasuje, že je oprávnený nakladať s predmetom nájmu a že tento je reálne právne 
spôsobilý k užívaniu nájomcom.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že údržba predmetu nájmu bude zodpovednosťou prenajímateľa.

ČI. VI
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

6.2. Pre vzťahy neupravené touto zmluvou platia ustanovenia Občianskeho zákonníka a ostatných 
platných právnych predpisov.

6.3. Túto zmluvu je možné zmeniť alebo doplniť len so súhlasom oboch zmluvných strán, formou 
písomného dodatku k nej.

6.4. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach s platnosťou originálu, jedno vyhotovenie pre 
prenajímateľa a dve vyhotovenia pre nájomcu.

6.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním riadne prečítali, uzatvárajú ju 
podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných 
podmienok, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Ľuboticiach dňa V Ľuboticiach dňa

Prenajímateľ:

JUDr. Jana Pošefková 
predsedníčka združenia

*•/' s?

•Č........ ..................................................

Peter Klus
podpredseda združenia

Nájomca:
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