
NÁJOMNÁ ZMLUVA
uzavretá v súlade § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka

Zmluvné strany:

Prenajímateľ: Obec Ľubotice
Čsl. letcov 2, 080 06 Ľubotice 
IČO: 00 690 538
Bankové spojenie: VÚB, a. s. Prešov
IBAN:SK88 0200 0000 0000 2972 8572
Štatutárny zástupca : JUDr. Miroslav Makara, starosta obce

Nájomca: ESI Car s.r.o
Športová 2 
080 01 Prešov 
IČO: 36 514 802 
DIČ: SK 2022149107 
Bankové spojenie: VÚB, a. s. Prešov 
IBAN : SK12 0200 0000 0026 5527 3754 
Štatutárny orgán: Júlia Frohmanová - konateľ 

Janka Gajdošová - konateľ

I.
Predmet zmluvy

Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania nehnuteľnosť vo vlastníctve Obce Ľubotice, 
nachádzajúcu sa v katastrálnom území Ľubotice, a to časť parcely č. 1544/1 o výmere 200 
m2 - zastavané plochy a nádvoria zapísanú na liste vlastníctva č. 1132.

II.
Účel nájmu

Prenajímateľ prenajíma nehnuteľný majetok - časť pozemku, uvedeného v ČI. I. tejto zmluvy 
nájomcovi za účelom parkovania osobných motorových vozidiel a malých dodávok.

III.
Doba nájmu

Táto nájomná zmluva sa uzatvára od 01.07.2020 na dobu neurčitú.



IV.
Výška, splatnosť nájomného a spôsob platby

1. Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom 5 € /m2 prenajatej plochy za rok. Spolu ročné 
nájomné za prenajatú plochu je 1 000,- € (slovom: tritisícštyristo eur).

2. Nájomca sa zaväzuje uhrádzať nájomné v mesačných splátkach na základe faktúry, 
vystavenej prenajímateľom na účet prenajímateľa IBAN: SK8802000000000029728572, 
vedený vo VUB, a. s. Prešov. Splatnosť faktúry je 14 dní.

3. Ak je nájomca v omeškaní s úhradou splátky vyplývajúcej z tejto zmluvy, je povinný 
uhradiť prenajímateľovi úroky z omeškania v zmysle § 544 Občianskeho zákonníka vo 
výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Neuhradenie jednej splátky je pre 
prenajímateľa dôvodom pre odstúpenie od zmluvy o nájme.

V.
Práva a povinnosti nájomcu a prenajímateľa

1. Nájomca sa zaväzuje prenajatý majetok užívať obvyklým spôsobom za účelom vykonávania 
činnosti uvedenej v článku I. tejto zmluvy tak, aby nezhoršoval stav prenajatého majetku, 
pričom je povinný správať sa podľa podmienok prenajímateľa, s ktorými bol nájomca pred 
podpísaním tejto zmluvy oboznámený a udržiavať ho na vlastné náklady.

2. Nájomca nie je oprávnený prenechať prenajatý majetok do nájmu tretej osobe.

3. Nájomca nesmie zriadiť stavbu na prenajatom pozemku.

4. Nájomca zabezpečí oplotenie prenajatého pozemku počas doby nájmu .

5. Nájomca umožní prenajímateľovi prístup k predmetu nájmu za účelom vykonania kontroly 
užívania predmetu nájmu a dodržiavania podmienok tejto zmluvy.

6. Nájomca sa zaväzuje dodržiavať platné právne predpisy na ochranu majetku, životného 
prostredia, prírody, vodných zdrojov, protipožiarnej ochrany a Všeobecne záväzné 
nariadenia obce Ľubotice . Pri porušení tohto záväzku je nájomca povinný znášať následky 
za vzniknuté škody.

7. Nájomca sa zaväzuje zabezpečiť opatrenia na zabránenie znečisťovania prenajatého 
pozemku ropnými produktami.

8. Nájomca zabezpečí na vlastné náklady likvidáciu všetkého druhu odpadu v súlade so 
zákonom o odpadoch a platného VZN obce Ľubotice.

9. Nájomca sa zaväzuje užívať predmet nájmu tak, aby svojou činnosťou nerušil okolie 
a susediacich vlastníkov domov a pozemko



10. Nájomca sa zaväzuje, že ostávajúcu časť pozemku č. 1544/1 bude pravidelne kosiť a 
pokosenú trávu bude likvidovať podľa pokynov prenajímateľa.

11. Nájomca môže na oplotení prevádzky umiestniť reklamné zariadenia, ktoré nesúvisia s 
účelom nájmu, len po predchádzajúcom súhlase prenajímateľa.

12. Prenajímateľ nezodpovedá za stratu, odcudzenie a škody na veciach, ktoré nájomca 
vniesol na prenajatý pozemok.

13. Pre vzťahy, ktoré nie sú osobitne upravené touto zmluvou, platia príslušné ustanovenia 
Občianskeho zákonníka.

VI.
Spôsob ukončenia nájmu

Nájom nehnuteľného majetku, ktorý je predmetom tejto zmluvy sa končí:

1. Dohodou zmluvných strán.

2. Výpoveďou zo strany nájomcu alebo zo strany prenajímateľa a to s uvedením dôvodu alebo 
bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom 
kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po dni doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. 
Výpoveď sa považuje za doručenú aj uplynutím odbernej lehoty v prípade uloženia 
výpovede na pošte, ak ju adresát v tejto lehote neprevezme.

3. Odstúpením od zmluvy zo strany prenajímateľa z dôvodu uvedeného v čl. IV. bod 3 tejto 
zmluvy.

4. Pri hrubom porušení povinností nájomcu, uvedených v bodoch 1. až 11. čl. VI. tejto zmluvy 
si prenajímateľ vyhradzuje právo ukončiť nájom výpoveďou v lehote jedného mesiaca.

5. Po ukončení nájmu je nájomca povinný na vlastné náklady pozemok uviesť do pôvodného 
stavu a zneškodniť vzniknutý odpad.

VII.

Záverečné ustanovenia

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a 
účinnosť nasledujúci deň po zverejnení na web stránke obce Ľubotice.



7. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať formou písomných dodatkov, ktoré budú číslované 
a budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

8. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli, 
neuzavreli ju v tiesni a za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú.

9. Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých 2 vyhotovenia obdrží nájomca a 2 
vyhotovenia prenajímateľ.

Ľubotice 12.06.2020


