
NÁJOMNÁ ZMLUVA 
uzatvorená podl'a § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka 

MPV/1/RADVAN NAD DUNAJOM/2012/0012 

Článok I. 
Zmluvné strany 

l. Prenajímatel': 
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠT Á TNY PODNIK 
Sídlo: P.O.BOX 45, Karloveská č.2, 842 04 Bratislava 
Štatutárny orgán: Ing. Ladislav Gáll, generálny riaditel' štátneho podniku 
IČO: OO 156 752 
IČ DPH: SK 2020480198 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

Zapísaný v Obchodnom re>dstri 

2. 

Číslo 
Neplatca 

(ďalej len "prenajímatel"') 

Zapísaná v Živnostenskom registri Obvodného úradu Komárno, č. ži vn. registra 440-23115, 
OŽP-H/2009/09020-3 

(ďalej len "nájomca" a spolu s prenajímatel'om ďalej len "zmluvné strany") 

Po vzájomnej dohode uzatvárajú v zmysle §663 a nasl. ustanovení Občianskeho zákonníka 
v platnom znení nasledovnú nájomnú zmluva (ďalej len "zmluva"): 

Článok II. 
Predmet a účel nájmu 

l. Prenajímatel' má právo hospodárenia s nehnuteľnosťou, ktorá je vo vlastníctve 
Slovenskej republiky: pozemok parcela registra "C" parc. č. 2842/3 o výmere 42473 
m2

, druh pozemku: ostatné nlr>rhv poz<~m<)k umiestnený mimo zastavaného územia 
obce v katastrálnom území obec Radvaň nad Dunajom, okres 
Komárno, pozemok 751. 

2. Predmetom zmluvy je: 
2.1 Prenájom časti pozemku parcely registra "C'' parc. č. 2842/3 o výmere 53 m2 

a 115m2
, druh pozemku: ostatné umiestneného mimo zastavaného územia 

obce v katastrálnom území zapísaného na liste vlastníctva č. 
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1751, bližšie špecifikovaného v bode 2.2 tohto článku; časť pozemku o celkovej 
výmere 168 m2

, ktorá je predmetom nájmu, je vymedzená v Geodetickej 
dokumentácii č. 166/2010 (ďalej len ,,predmet nájmu"). 

2.2 Predmet nájmu je presne zakreslený v geodetickej 

Geodetická dokumentácia č. 166/20 l O (vypracovaná 

prílohou zmluvy. 

O. 

2.3 Predmetom nájmu nie je vodná stavba protipovodňovej ochrannej hrádze Žitavská 
Tôň, ktorá je situovaná na pozemku p. č. 2842/3 na prísype uvedenej stavby, na jej 
vzdušnej strane, v rozsahu podľa Geodetickej dokumentácii č. 166/2010 o výmere 
115m2

, ktorej vlastníkom je 
3. Účelom tejto zmluvy je 

tohto článku. Predmet nájmu sa prenajíma za účelom zabezpečenia prístupu 
k rekreačnému areálu Žitava-Mešter, podľa vyznačenia v Geodetickej dokumentácii 
č. 166/2010, ukladaním betónových panelov bez uskutočnenia výkopových prác. 
3.1 Dohodnutý účel nájmu možno zmeniť len prostredníctvom písomného dodatku 

k tejto zmluve podpísaného oboma zmluvnými stranami. 

Článok III. 
Doba platnosti a ukončenie nájmu 

l. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Začiatok nájmu nastáva dňom 1.3.2012. 
2. Zmluvu možno ukončiť: 

a) Písomnou dohodou zmluvných strán. 
b) Jednostrannou výpoved'ou v trojmesačnej výpovednej lehote bez uvedenia 

dôvodu, pričom výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po preukázateľnom doručení písomnej výpovede druhej 
zmluvnej strane. 

3. Prenajímatel' môže odstúpiť od zmluvy, ak: 
3 .l nájomca užíva predmet nájmu v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy, 
3.2 nájomca nezaplatil splatné nájomné ani do jedného mesiaca odo dňa jeho 

splatnosti, 

3.3 dal nájomca predmet nájmu alebo jeho časť do podnájmu bez súhlasu 
prenajímateľa, 

3.4 nájomca užíva predmet nájmu v rozpore s účelom dohodnutým v článku II, bod 
3. tejto zmluvy, 

3.5 v dôsledku zmien vykonaných alebo vykonávaných nájomcom na predmete 
nájmu vzniká alebo hrozí prenajímatel'ovi značná škoda (§ 667 ods. 2 
Občianskeho zákonníka) 

4. Odstúpenie od zmluvy v prípadoch vymedzených v bode 3 tohto článku je účinné 
doručením druhej zmluvnej strane s uvedením dôvodu odstúpenia. 

5. V prípade ukončenia nájmu je nájomca povinný uvol'niť a odovzdať predmet nájmu 
prenajímateľovi najneskôr v lehote l mesiac od ukončenia zmluvy, ak sa zmluvné 
strany nedohodnú inak. 

6. V prípade, že prenajímateľ bude zaradený do privatizácie, nájom končí dňom 

rozhodnutia o privatizácii. V takomto prípade je nájomca povinný uvoľniť a odovzdať 
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predmet nájmu v lehote l mesiac od oznámenia tejto skutočnosti zo strany 
prenajímateľa. 

Článok IV. 
Výška nájomného a spôsob jeho splatnosti 

l. Cena za užívanie predmetu nájmu v zmysle zmluvy je stanovená na základe 
~č. 82/2010 zo dňa 20. 12. 2010, vypracovaného znalcom Ing. 
--na základe metódy polohovej diferenciácie na 0,148 Eur/m2/rok, 
čo pre pozemok o výmere 168m2 predstavuje za kalendárny rok 24,86 Eur bez DPH 
(slovom: dvadsaťštyri Eur a osemdesiatšesť centov). 

2. Za obdobie kratšie ako kalendárny rok sa cena bez DPH vypočíta pomemou časťou 
z ročnej ceny bez DPH. 

3. Cena bez DPH za prenájom predmetu nájmu sa môže upravovať vždy jedenkrát ročne 
k l. januáru na základe priemernej úrokovej miery z dlhodobých úverov obchodných 
bánk vyhlásenej ECB z decembra predchádzajúceho roka. 

4. Prvú faktúru vystaví prenajímateľ do 30 dní odo dňa podpísania zmluvy. V tejto 
faktúre bude uvedená alikvotná časť z ročného nájmu vypočítaná podľa bodu 2 tohto 
článku. 

5. Faktúru za prenájom bude vystavovať prenajímateľ Ix ročne, do 31. l. príslušného 
kalendárneho roka. Splatnosť faktúr je 14 dní odo dňa ich doručenia nájomcovi. 

6. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania príslušnej čiastky na účet 

prenajímateľa uvedený na faktúre. 
7. Prenajímateľ je oprávnený meniť cenu nájmu, ak dôjde k zmene výšky platieb daní, 

poplatkov a iných zákonom stanovených platieb súvisiacich s vlastníctvom 
a prevádzkovaním predmetu nájmu. 

8. Cena nájmu bude fakturovaná bez DPH, nakoľko v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. 
o dani z pridanej hodnoty v platnom znení je nájom nelmuteľností oslobodený od 
DPH. 

9. Ak nájomca nevykoná úhradu v určenej lehote, prenajímateľ je oprávnený žiadať od 
nájomcu úrok z omeškania vo výške 0,04% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

l O. Všetky náklady spojené s užívaním predmetu nájmu si nájomca hradí sám. 
ll. Nájomca je povinný (okrem úhrady ceny nájmu za rok 2012) uhradiť do 5 dní odo dňa 

nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy na účet prenajímateľa (uvedený v článku I tejto 
zmluvy) čiastku vo výške 30 Eur (slovom tridsať Eur) ako finančnú zábezpeku na 
prípadné dlžné čiastky nájomcu, škody spôsobené nájomcom, resp. na pokrytie iných 
nákladov súvisiacich s predmetom nájmu, ktoré vzniknú prenajímateľovi z dôvodov 
na strane nájomcu. 

12. Prenajímateľ je oprávnený uhradiť si z finančnej zábezpeky všetky prípadné dlžné 
čiastky, ktoré mu v súvislosti s touto zmluvou môže nájomca dlhovať, ako aj škody 
spôsobené nájomcom, resp. iné náklady súvisiace s predmetom nájmu, ktoré vzniknú 
prenajímateľovi z dôvodov na strane nájomcu. 

13. Ak si prenajímateľ uhradí z finančnej zábezpeky čiastky uvedené v bode 12 tohto 
článku zmluvy, je nájomca povinný doplatiť bezodkladne finančnú zábezpeku o sumu 
rovnajúcu sa čiastke týchto úhrad, a to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa, kedy 
mu prenajímateľ túto skutočnosť písonme oznámi, a to na účet prenajímateľa uvedený 
v článku I. tejto zmluvy. 

14. Prenajímateľ je povinný po skončení nájmu do l O pracovných dní od uskutočnenia 
vyúčtovania všetkých prípadných dlžných čiastok, ktoré sú spojené s užívaním 
prenajatých priestorov a po uskutočneni iných úhrad v súlade s bodom 12 tohto článku 
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zmluvy, vrátiť zostatok finančnej zábezpeky na účet nájomcu uvedený v článku I. tejto 
zmluvy. 

Článok V. 
Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu 

l. Nájomca svojím podpisom zmluvy potvrdzuje, že bol oboznámený so stavom predmetu 
nájmu a zároveň potvrdzuje, že v tomto stave mu bol predmet nájmu pri podpise tejto 
zmluvy odovzdaný a v tomto stave ho pri podpise tejto zmluvy prijal do užívania. 
Nájomca prehlasuje, že predmet nájmu prijal v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie. 
Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca je oprávnený užívať predmet nájmu počínajúc 
dňom podpísania tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami. 

2. Nájomca je oprávnený, za účelom zabezpečenia prístupu k rekreačnému areálu Žitava
Mešter, predÍžiť jestvujúcu panelovú zjazdnú rampu ukladaním betónových panelov 
(šírky 3,16m na dÍžke cca 60m) pod!' a Geodetickej dokumentácie č. 166/2010. 

3. Nájomca zabezpečuje na svoje náklady údržbu predmetu nájmu, najmä vykonáva bežné 
udržiavacie práce súvisiace s užívaním predmetu nájmu, zabezpečuje čistotu a poriadok 
na predmete nájmu a vykonáva pravidelný odvoz a likvidáciu odpadu počas celej doby 
nájmu. 

4. Nájomca je povinný bezodkladne nahlásiť prenajímatel'ovi akékol'vek škody vzniknuté 
na predmete nájmu. 

5. Pri nesplnení podmienok uvedených v bode 2. a 3. tohto článku nájomca zodpovedá za 
škodu, ktorá týmto nesplnením prenajímatel'ovi vznikla. 

6. Nájomca sa zaväzuje, že predmet nájmu bude využívaný len na účely v súlade 
s článkom II bod 3 tejto zmluvy. 

7. Prenajímatel' nezodpovedá za škody spôsobené nájomcovi na veciach nájomcu 
nachádzajúcich sa, alebo nájomcom vnesených na predmet nájmu. 

8. Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu do podnájmu tretím osobám bez 
písomného súhlasu prenajímatel'a. V prípade prenechania predmetu nájmu, alebo jeho 
časti do podnájmu tretej osobe s písomným súhlasom prenajímatel'a nájomca zodpovedá 
prenajímatel'ovi v celom rozsahu za činnosť tretej osoby, ako keby predmet nájmu alebo 
jeho časť užíval sám. 

9. Nájomca zodpovedá za škody spôsobené na živote a zdraví tretích osôb ako aj za škody 
spôsobené na majetku prenajímatel'a a tretích osôb, vzniknutých v súvislosti s užívaním 
predmetu nájmu. 

l O. Nájomca preberá na seba zodpovednosť v súvislosti s predmetom nájmu za plnenie 
povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov a noriem súvisiacich 
s užívaním predmetu nájmu, hlavne na úseku ochrany zdravia pri práci, požiarnej 
ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrany majetku, starostlivosti o životné prostredie. 

ll. V prípade ukončenia nájmu je nájomca povi1mý vrátiť prenajaté nehnutel'nosti 
prenajímatel'ovi v stave, v akom ich prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie, 
pokia!' sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

12. Nájomca môže vykonávať stavebné úpravy na predmete nájmu len po predchádzajúcom 
písomnom súhlase prenajímatel'a a príslušného stavebného úradu, ak táto zmluva 
neustanovuje inak. Akékol'vek úpravy vykonané v záujme nájomcu na predmete nájmu, 
a to aj vykonané v súlade s účelom nájmu hradí nájomca. Nájomca nemá právo na 
úhradu týchto nákladov počas trvania zmluvy, ani po jej ukončení, ani nemá právo 
započítať náklady voči nájomnému. Úpravy, ktoré nájomca vykonal na predmete nájmu 
počas doby nájmu, a to aj v súlade s účelom nájmu, je v prípade ukončenia nájmu 
z akéhokol'vek dôvodu, nájomca povinný odstrániť na vlastné náklady a predmet nájmu 
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uviesť do pôvodného stavu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 
13. Nájomca je povinný umožniť prenajímateľom povereným pracovníkom na základe ich 

požiadania, prípadne štatutárnym zástupcom prenajímateľa, vstup na predmet nájmu za 
účelom vykonania kontroly. 

14. Nájomca sa zaväzuje rešpektovať prípadné pripomienky prenajímateľa, týkajúce sa 
spôsobu užívania predmetu nájmu. 

15. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomná zmluva nebude evidovaná na príslušnej správe 
katastra. 

Článok VI. 
Osobitné dojednania zmluvných strán 

l. Zmluvné strany týmto prehlasujú, že v prípade, ak prenajímateľ nájomcovi odovzdá 
do užívania predmet nájmu a nájomca od prenajímateľa predmet nájmu do užívania 
prevezme pred nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy, nájomca bude oprávnený 
predmet nájmu užívať od okamihu odovzdania a prevzatia predmetu nájmu a užívanie 
predmetu nájmu nájomcom do nadobudnutia účinnosti zmluvy sa bude považovať za 
nájom podľa zmluvy. Odplata za užívanie predmetu nájmu do nadobudnutia úči1mosti 
zmluvy sa vypočíta podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a bude zahrnutá do 
prvej faktúry vystavenej po podpise tejto zmluvy. 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení 
záväzkov zo zmluvy a navzájom sa budú včas informovať o všetkých skutočnostiach 
potrebných pre ich spoluprácu podľa zmluvy, najmä vzájomne si oznamovať všetky 
zmeny a dôležité okolnosti. 

3. Zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy, je povinná 
nahradiť škodu tým spôsobenú druhej zmluvnej strane. 

4. V prípade, že v priebehu doby nájmu nájomcovi vznikne potreba rozšíriť predmet 
nájmu, nájomca je povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť prenajímateľovi za 
účelom dohody ohľadom vykonania zmeny zmluvy týkajúcej sa predmetu nájmu ako 
aj stanovenia ročnej ceny nájmu prenajatého pozemku formou písomného dodatku. 

Článok VII. 
Doručovanie 

Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť doručiť písomnosť podľa zmluvy sa považuje 
v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia písomnosti alebo odmietnutím túto 
písomnosť prevziať. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku 
vráti doručovaná zásielka ako nedoručená alebo nedoručiteľná z akéhokoľvek dôvodu, 
považuje sa takáto zásielka za doručenú po troch dňoch od vrátenia takejto zásielky jej 
odosielateľovi za doručenú. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak príjemca písomnosť 
v odbernej lehote nevyzdvihne alebo jej prevzatie zmarí; v tomto prípade sa zásielka 
považuje po troch dňoch od vrátenia takto nedoručenej zásielky odosielateľovi za 
doručenú. Pre doručovanie je rozhodná v prípade nájomcu adresa uvedená v záhlaví tejto 
zmluvy alebo iná adresa, ak bola prenajímateľovi oznámená, v prípade prenajímateľa jeho 
sídlo zapísané v obchodnom registri. 
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Článok VIII. 
Záverečné ustanovenia 

l. Podmienky dohodnuté v tejto zmluve je možné meniť a dopÍňať len po vzájomnom 
dohovore zmluvných strán formou písomných dodatkov, podpísaných oboma 
zmluvnými stranami. 

2. Vzťahy medzi zmluvnými stranan1i vyplývajúce z tejto zmluvy tu neupravené sa budú 
riadiť ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

3. Nakoľko prenajímateľ je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám v platnom zneni, zmluvné strany súhlasia s tým, 
že zmluva a daňové doklady súvisiace so zmluvou budú zverejnené takým spôsobom, 
ktorý pre povinne zverejňované zmluvy ukladá zákon o slobodnom prístupe 
k informáciám vo svojom ustanoveni § Sa a §5b. Za tým účelom nájomca udeľuje 
prenajímateľovi súhlas na vykonanie potrebných úkonov týkajúcich sa zverejnenia 
uvedených dokumentov. 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom 1.3.2012, najskôr však dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 
v zmysle §47a Občianskeho zákonníka. Zmluvné strany týmto potvrdzujú, že v prípade, 
ak nájomca užíval predmet nájmu od 1.3.2012, pričom k nadobudnutiu účinnosti zmluvy 
došlo až neskôr v súlade s ust. § 4 7a Občianskeho zákonníka, vzťah medzi zmluvnými 
stranami existoval na základe dohody uzatvorenej ústne za rovnakých zmluvných 
podmienok, ako sú dohodnuté v tejto zmluve už od 1.3.2012. 

5. Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné a/alebo účinné 
alebo neskôr stratia platnosť a/alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť a/alebo 
účinnosť ostatných ustanovení zmluvy. Namiesto neplatných a/alebo neúčinných 
ustanovení zmluvy a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to 
právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní 
zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy. 

6. Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dve 
vyhotovenia. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že svoju vôľu v tejto zmluve prejavili slobodne a vážne, 
určite a zrozumitel'ne, ich zmluvná vol'nosť nie je obmedzená, s jej obsahom súhlasia 
bez výhrad, doplnkov a iných zmien, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni, za 
nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsalm rozumejú a na znak 
tohto súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

1. 03 ZOí2 
V Bratislave, dňa ................. . i'l/ilf& v ....................... . 

Prenajímatel': Nájomca: 

štátny podnik 

generálny riaditel' štátneho podniku 
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