
NÁJOMNÁ ZMLUVA
uzavretá podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

/ ďalej len ako „Zmluva" /

ČI. I
Zmluvné strany:

PRENAJÍMATEĽ:
Obchodné meno: Obec ĽUBOTICE
Adresa: Československých letcov 2, Ľubotice, PSČ 080 06, Slovenská republika 
IČO: 00690538 
DIČ:2021302965
IBAN: SK88 0200 0000 0000 2972 8572
Štatutárny orgán: JUDr. Miroslav Makara - starosta obce
ďalej len ako („prenajímateľ")

a

NÁJOMCOVIA:
Obchodné meno: LECHSTAV, s.r.o.
Sídlo: Šrobárová 19, Prešov, PSČ 080 01, Slovenská republika
IČO: 44 557 809
DIČ: 2022762599
IČ s DPH: SK 2022762599
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK32 1100 0000 0026 2979 7386
Spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri vedený Okresným súdom Prešov
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 21223/P
Konateľ: Stanislav Lech
Bydlisko: Vlčie Doly 401, Dulová Ves, PSČ 082 52, Slovenská republika 
Dátum narodenia: 01.08.1978

Obchodné meno: J&L STAV s.r.o.
Sídlo: Jantárová 6/A, Prešov, PSČ 080 01, Slovenská republika
IČO: 48 149 063
DIČ: 2120074715
IČ s DPH:SK2120074715
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK33 1100 0000 0029 4200 3896
Spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri vedený Okresným súdom Prešov 
Oddiel: Sro 
Vložka číslo: 31472/P 
Konateľ: Ing. Jozef Lech
Bydlisko: Jantárová 6/A, Prešov, PSČ 080 01, Slovenská republika 
Dátum narodenia 08.09.1981 
ďalej len ako („nájomcovia")



prenajímateľa nájomcovia spolu ďalej aj ako („zmluvné strany") resp. („účastníci zmluvy"), 
jednotlivo ako („zmluvná strana") resp. („účastník zmluvy")

ČI. II
Úvodné ustanovenia

1. Budúci prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľnosti v okrese Prešov, obec Ľubotice, 
katastrálne územie Ľubotice aktuálne zapísaných na LV č. 1408 a to:

Nasledovne:

Parcelné číslo Výmera v 
m2

Druh pozemku Spôsob
využívania
pozemku

Druh chránenej 
nehnuteľnosti

Spoločná
nehnuteľnosť

Umiestnenie
pozemku

Druh
právneho
vzťahu

21116/128 475 Orná pôda 1 1 2

Iné údaje:
Bez zápisu

Ostatné PARCELY registra „C" nevyžiadané.

Legenda

Spôsob využívania pozemku
1 Pozemok využívaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny, 

zelenina a iné poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre rastlinnú výrobu

Spoločná nehnutelnosť

1 Pozemok nie j e spoločnou nehnuteľnosťou 

Umiestnenie pozemku

2 Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce 

PARCELY registra „E” nevyžiadané.

ďalej len ako („nehnuteľnosti")

ČI. Ill
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je dohoda medzi prenajímateľom a nájomcami o tom, že 
prenajímateľ sa zaväzuje za podmienok uvedených v tejto Zmluve prenajať nájomcom 
podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov pozemky 
uvedené v ČI. II ods. 1 tejto Zmluvy vedené ako:

Parcelné číslo Výmera v 
m3

Druh pozemku

21116/128 475 Orná pôda

ČI. IV
Podmienky nájomnej zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomná zmluva bude uzavretá podľa zákona č. 513/1991 
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.



2. Zmluvné strany sa dohodli a zároveň prenajímateľ súhlasí s tým, že účelom nájmu bude 
užívanie pozemkov za účelom výstavby prístupovej komunikácie k IBV zo strany 
nájomcov.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomné bude vo výške 200,00- € /slovom: dvesto eur/ 
za celé obdobie nájmu určené v čl. IV ods. 4 nájomnej zmluvy.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomnú zmluvu uzatvoria na dobu určitú, a to na dobu 
dvanásť (12) mesiacov odo dňa jej účinnosti (účinnosť nadobúda nájomná zmluva 
dňom podpisu oboma zmluvnými stranami).

Čl. V
Účel nájmu

1. Zmluvné strany sa dohodli, že účelom nájmu je výlučne využite nehnuteľností bližšie 
špecifikovaných včl. Ill ods. 1 tejto Zmluvy nájomcom za účelom výstavby 
prístupovej komunikácie k IBV.

2. Nájomcovia prehlasujú, že prenajímané nehnuteľnosti sú na účel nájmu vhodné, 
oboznámili sa s nimi a poznajú ich technický stav.

Čl. V
Doba nájmu

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa uzatvára na dobu určitú - dvanásť (12) 
mesiacov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy.

Čl. VI
Nájomné a spôsob jeho platenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomcovia platia nájomné jednorazovo vo výške 
200,00 EUR / slovom: dvesto eur / za celé obdobie nájmu, najneskôr do 
15.kalendárneho dňa po nadobudnutí účinnosti zmluvy o nájme.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sú nájomcovia v omeškaní s platením nájomného, 
sú povinní zaplatiť úrok z omeškania vo výške stanovenej podľa zákona č. 513/1991 
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacou vyhláškou 
s poukázaním na vývoj úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky.

Čl. VII
Podmienky nájmu

1. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomcovia sú povinní prenajatý pozemok užívať na 
dohodnutý účel, strať sa o nich tak aby to zodpovedalo účelu prenájmu.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomcovia sú povinní využívať všetky právne 
prostriedky na ochranu pozemku a dbať, aby nedošlo k poškodeniu pozemku, alebo 
jeho zmenšeniu.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomcovia môžu:
- vykonávať stavebné práce, vybudovanie prístupovej komunikácie k IBV, pričom 

súhlas s vybudovaním prístupovej komunikácie k IBV udelil prenajímateľ podpisom 
tejto zmluvy o nájme.



4. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomcovia sú povinní bez zbytočného odkladu 
písomne oznámiť prenajímateľovi všetky zmeny, ku ktorým došlo po uzatvorení 
nájomnej zmluvy a ktoré sa týkajú napr. vstupu do nútenej správy.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomcovia sú povinní umožniť prenajímateľovi 
kontrolu dodržiavania podmienok tejto Zmluvy, a keď o to prenajímateľ požiada, 
umožniť mu vstup na prenajatý pozemok, poskytnúť požadované doklady a 
vysvetlenia. Prenajímateľ poskytne nájomcovi súčinnosť v rámci inžinierskej činnosti 
a stavebného dozoru.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomcovia sú povinní pri skončení nájomného 
vzťahu odovzdať prenajímateľovi prenajatú nehnuteľnosť bez možnosti vrátenia 
finančných prostriedkov investovaných do nehnuteľností stým, že nájomca 
poskytne prenajímateľovi na vybudovanú miestnu komunikáciu záruku v trvaní 5 
rokov od jej prevzatia.

ČI. VIII
Skončenie nájmu

1. Nájom sa končí uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva dojednaná.

ČI. IX
Osobitné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ak nájomcovia užívajú prenajatý pozemok na iný než 
dohodnutý účel, alebo ak dali prenajatý pozemok do podnájmu inému bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa alebo zmenili druh prenajatého 
pozemku bez predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa, sú povinní prenajímateľovi 
zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10,00 EUR za každý i len začatý m2 výmery 
pozemku, ktorého sa porušenie týka.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že zaplatením zmluvnej pokuty nie je právo prenajímateľa 
na úhradu škody dotknuté.

ČI. X
Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené touto Zmluvou sa spravujú príslušnými 
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov.

2. Doplnky, zmeny, ako aj odstúpenie od tejto Zmluvy vyžaduje ku svojej platnosti 
písomnú formu. Všetky dodatky musia byť očíslované podľa svojho poradia, ako boli 
uzatvorené a musia obsahovať dátum ich uzatvorenia včítane podpisu oprávnených 
zástupcov zmluvných strán.

3. Pokiaľ budú niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neplatné alebo neúčinné alebo 
protiprávne, nebude tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Tieto 
neúčinné ustanovenia musia byť nahradené takou úpravou, ktorá najlepšie 
zodpovedá zmyslu neúčinnej úpravy. To isté platí v prípade, že by sa objavila medzera 
v úprave.

4. Doručovanie sa podľa tejto Zmluvy uskutočňuje vždy na adresu zmluvnej strany 
uvedenej v úvodných ustanoveniach tejto Zmluvy. V prípade zmeny adresy 
pre doručovanie sú zmluvné strany povinné sa o tejto skutočnosti bez omeškania 
vzájomne informovať. Pokiaľ nebude možné písomnosť opakovane doručiť



na poslednú známu adresu pre doručovanie, považuje sa písomnosť za doručenú 
tretím dňom potom, kedy sa ako nedoručiteľná vrátila odosielateľovi.

5. Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých dva (2) dostane 
prenajímateľ a po dva (2) každý nájomca.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola 
uzavretá v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu 
porozumeli a na znak súhlasu zmluvu podpisujú.

7. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oprávnenými 
zástupcami zmluvných strán.

V Ľuboticiach, dňa 15.07.2020 V Prešove, dňa 15.07.2020

Prenajímateľ: Nájomcovia :

Stanislav Lech - konateľ

..................................
Ing. Jozef Lech - konatel




