
    N Á J O M N Á      Z M L U V A 
                   C. č. 374/2022/OSEM         
                                         
uzatvorená v zmysle ust. § 663 a nasl.  Občianskeho zákonníka  v platnom znení a podľa  
uznesenia MsZ  v Leviciach č. 17/XXXVII/2022 zo dňa 28.04.2022 medzi:  
 
Prenajímateľom:    MESTOM  LEVICE  
                           v zast. RNDr. Jánom Krtíkom 
                                        primátorom mesta 
                                        Nám. hrdinov 1, Levice 
                                        IČO: 00307203 
       Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
                                        IBAN: SK54 5600 0000 0022 0012 1009 
        
a                       
                                                                              

Nájomcom:              XEMAR, s.r.o. 

       v zast. JUDr. Milanom Mlčalom, MBA  
       konateľom spoločnosti 
       M. Rázusa 22, Banská Bystrica 
       IČO: 46024387 
       Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s. 
       IBAN: SK55 1100 0000 0029 2488 2030   
       VS: 1710263332 
              
za nasledovných podmienok: 
 

Čl. I. 
Predmet nájmu 

1.1. Prenajímateľ, vlastník nehnuteľného majetku, pozemku v k. ú. Levice, evidovaného 
v LV č. 1, parc. KNC č. 460 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18596 
m² prenajíma časť tohto pozemku o výmere 7 m² 

   
       Pozemok parc. č.         Výmera  Nájomné                       Ročné nájomné          
       KNC č. 460   7 m²  50,00 €/m²/rok                350,00 €
        

Ročné nájomné spolu                                                                350,00 € 
        

Výška nájomného za 1 m² bola určená podľa vyššie  uvedeného uznesenia MsZ.  
 

1.2. Nájomca je povinný uhrádzať ročné nájomné vo výške  350,00 € vždy do 30.06. 
príslušného roka na účet mesta vedený v Prima banke Slovensko, a.s., IBAN:  



SK5456000000002200121009, VS: 1710263332.  Za rok 2022 uhradí nájomca pomernú 
časť nájomného do 30 dní od účinnosti tejto zmluvy a to za obdobie od 01.03.2022 
v zmysle Zmluvy o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy, C. č. 217/2022/OSEM vo výške 
293,42 €.               

1.3. V prípade  neuhradenia nájomného podľa Čl. I. bodu 1.2. tejto nájomnej zmluvy 
prenajímateľ bude účtovať v zmysle § 1 nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z.z. úroky 
z omeškania. Úroky z omeškania prenajímateľ bude účtovať od prvého dňa 
nasledujúceho mesiaca s omeškaním platby podľa Čl. I. bodu 1.2. tejto zmluvy. 

1.4. Neuhradenie nájomného v lehote stanovenej v Čl. I. bode 1.2. tejto nájomnej zmluvy 
sa kvalifikuje ako  p o d s t a t n é  porušenie povinností nájomcu. V prípade 
podstatného porušenia ustanovení zmluvy má prenajímateľ právo od tejto zmluvy 
odstúpiť.  

 

Čl. II. 
Účel nájmu 

2.1. Nájomca  má na pozemku umiestnený predajný stánok – typizovanú prenosnú bunku pre 
obchodnú činnosť – predaj novín, časopisov a tabakových výrobkov. 

2.2. Prenájom pozemku alebo jeho časti tretej osobe alebo využívanie prenajatého pozemku 
na iné účely, ako je uvedené v čl. 2.1. sa kvalifikuje ako  p o d s t a t n é  porušenie 
zmluvy. 

 
Čl. III. 

Doba  nájmu 
3.1. Nájomný pomer z tejto nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom a nájomcom je 

dohodnutý na dobu neurčitú. 
3.2. Nájomnú zmluvu je možné ukončiť: 
       a) výpoveďou s výpovednou lehotou 3 mesiace. Výpovedná lehota začína plynúť prvým 

dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 
b) dohodou zmluvných strán, 
c) odstúpením prenajímateľa od nájomnej zmluvy v prípade podstatného porušenia 
zmluvy. 

 

Čl. IV. 
Záverečné ustanovenia 

4.1. Práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy prechádzajú na nájomcu dňom účinnosti         
       nájomnej zmluvy. 
4.2. Obsah nájomnej zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať výlučne písomnou formou so  
       súhlasom oboch zmluvných strán. 
4.3. Nájomca je povinný na pozemku udržiavať čistotu a poriadok. Dodržiavanie tohto  

ustanovenia nájomnej zmluvy bude zo strany prenajímateľa kontrolované. 

 



4.4. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva sa zhoduje s ich slobodne a vážne prejavenou  
       vôľou a preto na znak súhlasu so všetkými jej ustanoveniami ju podpisujú. 
4.5. Pokiaľ nie je v tejto zmluve dojednané niečo iné, riadia sa právne vzťahy ustanoveniami 
       Občianskeho zákonníka a ostatnými dotknutými právnymi predpismi. 
4.6. Nájomná zmluva bola vypracovaná v 6 vyhotoveniach, z ktorých 4 vyhotovenia obdrží  
       prenajímateľ a 2 vyhotovenia nájomca. 
4.7. Nájomná zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť  

vzniká dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke mesta Levice. 
 

 
 
V Leviciach, dňa     V Banskej Bystrici, dňa  
 
 
 
 
.............................................    ................................................  

RNDr. Ján Krtík, v.r.    JUDr. Milan Ml čal, MBA, v.r. 
primátor mesta     konateľ spoločnosti 
/prenajímateľ/                                               /nájomca/ 
                  


