
Nájomná zmluva 

Obec Krasňany 
Obecný úrad Krasňany 22 
013 03 Varín 
Ing. Jana Záková, PhD., starostka obce 
Prima banka Slovensko a.s., Žilina 
SK88 5600 0000 0002 1089 6001 
00321401 

a 

Jozef Brežný 
J. G. Tajovského 932/7 
013 03 Varín 

uzatvorili podľa Občianskeho zákonníka túto 

nájomnú zmluvu: 

v 

Článok I. 
Predmet nájomnej zmluvy 

Predmetom tejto nájomnej zmluvy je prenájom 250 m2 pozemku v k.ú. Krasňany, pare. č. 
EKN 456 ostatná plocha o celkovej výmere 80400 m2 nachádzajúcej sa v extraviláne obce 
Krasňany vo vlastníctve obce Krasňany, zapísanej na LV 995. 

Článok II. 

Účel nájmu 

Pozemok bude využívaný na účel skladovania dreva. 

Článok III. Doba nájmu 

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu 5 rokov. Po uplynutí tejto doby musí nájomca písomne 
požiadať o prenájom na ďalšie obdobie. 

Článok IV. 
Nájomné a spôsob jeho plnenia 

Zmluvné strany sa dohodli, že nájom za prenajímanú časť pozemku je určený 60,00 € ročne. 
Nájomné zaplatí nájomca na základe tejto zmluvy na účet obce Krasňany SK88 5600 0000 
0002 1089 6001. 
Nájomné za rok 2019 v alikvotnej čiastke 30,00 Eur zaplatí nájomca do 31.08.2019. 
Nájomné v ďalších rokoch bude nájomca platiť v jednej splátke do 28.2. kalendárneho roka. 
Zmluvné strany sa dohodli, že dôvodom na úpravu nájomného bude najmä inflácia. 

Zmluvné strany 

Prenajímateľ: 

v zastúpení: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IČO: 

Nájomca: 



Článok V. 
Podmienky nájmu 

1. Nájomca bude prenajatú časť pozemku využívať na skladovanie dreva. 
2. Nájomca je pri užívaní pozemku povinný dodržiavať právne normy vzťahujúce sa na 

ochranu prírody, krajiny a životného prostredia. 
3. Nájomca nemôže prenajatý pozemok dať tretej osobe. 
4. Nájomca je povinný pri skončení nájmu odovzdať pozemok v riadnom stave - uviesť 

pozemok do pôvodného stavu. 

Článok VI. 
Skončenie nájmu 

1. Prenajímateľ môže odstúpiť od zmluvy ak nájomca nezaplatí riadne nájomné a nedošlo 
k dohode o výške nájomného. 

2. Nájomná zmluva končí 
a/ uplynutím času na ktorý bola dohodnutá 
b/ dohodou obidvoch zmluvných strán s trojmesačnou výpovednou lehotou. 

Článok VII. 
Úroky z omeškania 

Ak je nájomca v omeškaní s platením nájomného podľa č. IV tejto zmluvy zaplatí 
prenajímateľovi úroky z omeškania vo výške 2 násobku diskontnej sadzby určenej Národnou 
bankou SR platnej k 1. dňu omeškania. 

Článok VIII. 
Osobitné ustanovenia 

Nájomca je povinný umožniť prenajímateľovi vstup na pozemok za účelom kontroly plnenia 
podmienok tejto zmluvy, poskytnúť mu potrebné doklady a vysvetlenie. 

Článok IX. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, každá zmluvná strana obdrží po jednom 
exemplári. 

2. Túto zmluvu je možné zmeniť a doplniť so súhlasom obidvoch zmluvných strán a to 
písomným dodatkom. 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom 
nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy na webovom sídle povinnej osoby. 

V Krasňanoch dňa 14.08.2019 

Prenajímateľ: Nájomca: 

Ing. Jana Žáková, PhD. 
starostka obce 


