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ZML 5003/2012-170

Nájomná zmluva
uzatvorená s odkazom na § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov
medzi nasledovnými zmluvnými stranami:
Prenajímateľ

: LESY Slovenskej republiky, š.p.
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
v zastúpení
: Ing. Ctibor Határ, generálny riaditeľ
IČO
: 36038351
DIČ
: SK2020087982
Bankové spojenie
: 6806-312/0200 VÚB Banská Bystrica
Zapísaný v OR Okresného súdu B. Bystrica, oddiel Pš, vložka č. 155/S
Je platiteľ DPH
a
Nájomca
v zastúpení
IČO
DIČ
Bankové spojenie
Nie je platiteľ DPH

: Banskobystrický samosprávny kraj
Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
: Ing. Vladimír Maňka – predseda Banskobystrického
samosprávneho kraja
: 37828100
: 2021627333
: 7000389679/8180

za nasledovných podmienok :

I.
Predmet nájmu
SR je vlastníkom a LESY Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica sú správcom
pozemkových nehnuteľností, ktoré boli zamerané geometrickým plánom č.00634808-56/10
pre k.ú. Lom nad Rimavicou na dočasný a trvalý záber pozemkov:
1. parc. č.856 o výmere 64 m2, odčlenenej ako diel 1 z parcely E-KN č.2880, druh
kultúry - lesný pozemok o výmere 1962 m2, evidovanej v LV č.34 pre k.ú. Lom nad
Rimavicou. V registri C-KN predstavuje odčlenený diel č.1 časť parcely č.852,
evidovanej v kultúre zastavané plochy a nádvoria.
2. parc. č.“A“ o výmere 9 m2, odčlenenej ako diel 2 z parcely E-KN č.2880, druh kultúry
– lesný pozemok o výmere 1962 m2, evidovanej v LV č.34 pre k.ú. Lom nad
Rimavicou. V registri C-KN predstavuje odčlenený diel č.2 časť parcely č.800/4,
evidovanej v kultúre ostatné plochy.
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3. parc. č.“B“ o výmere 69 m2, odčlenenej ako diel 3 z parcely E-KN č.2880, druh
kultúry – lesný pozemok o výmere 1962 m2, evidovanej v LV č.34 pre k.ú. Lom nad
Rimavicou. V registri C-KN predstavuje odčlenený diel č.3 časť parcely č.852,
evidovanej v kultúre zastavané plochy a nádvoria.

II.
Účel nájmu
Prenajímateľ odovzdáva nájomcovi do užívania predmet nájmu na účely uskutočnenia
stavebnej akcie „SO-10 Sanácia zosuvu na ceste III/526 12, km 15,537-15,599“ (ďalej len
„Stavba“) v rámci realizácie stavby „Rekonštrukcia cesty a mosta II/529 Čierny
Balog, III/5292 Sihla a III/526 12 Kokava n/Rimavicou – Utekáč – Sihla na Posilnenie
vybavenosti územia“, ktorú nájomca zamýšľa zrealizovať v zmysle vypracovanej projektovej
dokumentácie na vymedzenej časti pozemkov, ku ktorej mu bol zo strany prenajímateľa
udelený predchádzajúci súhlas.
III.
Doba nájmu
Nájomný vzťah sa dojednáva na dobu určitú - do dňa, kedy bude ukončené preberacie
konanie dokončenej Stavby (Protokol o odovzdaní Predmetu nájmu), za súčasného splnenia
ustanovenia čl.13 bodu VII. zmluvy, počnúc dňom začiatku realizácie Stavby, vyznačenom
v stavebnom denníku zhotoviteľa Stavby (Protokol o prevzatí predmetu nájmu do užívania) odovzdanie staveniska, a to bez ohľadu na to, v ktorom stupni výstavby budú realizáciou
Stavby pozemky, tvoriace predmet nájmu, dotknuté. Za tým účelom je nájomca povinný
prenajímateľovi bezodkladne písomne oznámiť vznik skutočností, rozhodujúcich pre určenie
dátumov na ktoré sa viaže započatie, resp. ukončenie doby nájmu v zmysle vyššieuvedených
ujednaní. Spôsob nakladania s pozemkom označeným pod v čl. I bodom 1 zmluvy po
dokončení Stavby bude následne riešený trvalým vysporiadaním v zmysle § 3b ods. 1 zákona
č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
samostatnou dohodou.

IV.
Výška a splatnosť nájmu
1. Výška nájmu je určená dohodou zmluvných strán s odkazom na zákon NRSR č. 18/1996
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na sumu 300,- € / rok bez DPH za celý
predmet nájmu (slovom: Tristo euro ročne bez DPH).
2. Nájomné bude nájomca uhrádzať prenajímateľovi raz ročne na základe faktúry vystavenej
prenajímateľom vždy do 31.7. bežného roku. Splatnosť faktúry je 14 dní od jej doručenia
v prospech účtu: vedenom vo VÚB, a.s. Rimavská Sobota, číslo účtu:1405-392/0200,
príjemca OZ Rimavská Sobota. Prvé nájomné odo dňa ukončenia preberacieho konania
– Protokolárneho odovzdania Predmetu zmluvy v zmysle čl. III. zmluvy do konca
kalendárneho roka, v ktorom dôjde k započatiu užívania predmetu nájmu uhradí nájomca
prenajímateľovi v lehote splatnosti faktúry vystavenej prenajímateľom nájomcovi
v prospech účtu: 1405-395/0200 VÚB Rimavská Sobota, príjemca OZ Rimavská Sobota.
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3. Prenajímateľ si vyhradzuje právo úpravy výšky nájmu vyvolané objektívnymi
skutočnosťami (inflácia, zákonné úpravy, ceny vstupov a pod.).
V.
Ukončenie zmluvy
1. Nájomný vzťah bude ukončený uplynutím doby, na ktorú sa v zmysle čl. III. dojednal.
2. Nájomný vzťah môže byť ukončený aj dohodou zmluvných strán, ktorá musí mať
písomnú formu.
3. Okamžité ukončenie zmluvného vzťahu prenajímateľom – prenajímateľ má právo
okamžite ukončiť zmluvný vzťah pri porušení ktoréhokoľvek ustanovenia tejto zmluvy
nájomcom, s čím nájomca výslovne súhlasí a zaväzuje sa v takomto prípade odovzdať
prenajímateľovi predmet nájmu najneskôr do 3 dní odo dňa doručenia okamžitého
odstúpenia nájomcovi v stave, v akom mu bol do nájmu odovzdaný. V prípade neprebratia
poštovej listiny nájomcom sa toto bude považovať za doručené, čo nájomca berie na
vedomie.
VI.
Zmluvná pokuta
V prípade oneskorenej úhrady nájmu v zmluvne dohodnutej výške a termíne prenajímateľ
bude účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.
Prenajímateľ má nárok aj na náhradu škody prevyšujúcu výšku zmluvnej pokuty.

VII.
Ostatné dojednania
1. Predmet zmluvy nesmie nájomca v žiadnom prípade ďalej prenajímať tretím osobám
a teda meniť vzťah nájomný za vzťah podnájomný.
2. Nájomca svojou činnosťou v žiadnom prípade nesmie obmedzovať prenajímateľa pri
výkonoch smerujúcich k výkonu činností vyplývajúcich zo zakladacej listiny.
3. Prenajímateľ má právo fyzickej obhliadky predmetu nájmu a kontroly plnenia zmluvne
dohodnutých podmienok.
4. Prenajímateľ prehlasuje, že prípadné zmeny vlastníckeho práva k užívaným
nehnuteľnostiam bezodkladne oznámi nájomcovi.
5. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka v platnom znení a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných
právnych predpisov SR.
6. Daň z nehnuteľností a prípadné poplatky vzťahujúce sa na predmet nájmu správcovi dane
respektíve inej zákonom určenej osobe hradí daňovník alebo osoba, ktorej túto povinnosť
zákon ukladá. V prípade ak by daňovníkom alebo touto osobou bol prenajímateľ, tak sa
zmluvné strany dohodli, že tieto finančné plnenia ( dane, poplatky) vzťahujúce sa na
predmet nájmu alebo niektorú jeho časť znáša nájomca, ktorý sa ich zaväzuje
prenajímateľovi uhradiť do 14 dní od doručenia faktúry, prílohou ktorej bude vyčíslenie
dane resp. poplatku v tom ktorom roku. V prípade neuhradenia tejto faktúry ani
v dodatočne poskytnutej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 14 dní od odoslania výzvy,
je prenajímateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.
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7. Prenajímateľ prehlasuje, že mu nie sú známe žiadne právne ani faktické vady nájmu, vady
zjavné či skryté, ktoré by bránili jeho riadnemu využívaniu.
8. Nájomca je pri užívaní predmetu nájmu povinný podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov dodržiavať všeobecne záväzné a odborné predpisy v oblasti
bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci, v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd,
ochrany prírody a krajiny, v oblasti odpadového hospodárstva a podľa zákona č.
314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v oblasti ochrany
pred požiarmi. Pred začatím užívania je povinný vykonať všetky potrebné opatrenia
na zabránenie vzniku požiaru, resp. inej havárie. Za dodržiavanie týchto právnych
predpisov preberá plnú zodpovednosť a všetky povinnosti vyplývajúce z týchto právnych
predpisov zabezpečí na vlastné náklady.
9. Prenajímateľ súhlasí s realizáciou predmetnej Stavby ako vlastník (správca) predmetu
nájmu.
10. Nájomca je oprávnený predmet nájmu užívať len na účely uvedené v čl. II. tejto zmluvy.
11. Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi každú zmenu, ktorá sa týka jeho názvu
(obchodného mena), sídla, bankového spojenia a pod. a to bez zbytočného odkladu po
tom, čo ku zmene došlo.
12. Nájomca je povinný prenajímateľovi nahradiť škody na trvalých porastoch, ak sa na
prenajatých pozemkoch nachádzajú a ak budú v súvislosti s výstavbou likvidované.
Náhrada sa prevedie na základe znaleckého ohodnotenia v zmysle vyhlášky č.492/2004 Z.
z. v platnom znení do 30 dní od prevedenia ohodnotenia. Náklady na znalecké
ohodnotenie znáša nájomca.
13. Nájomca je povinný po ukončení nájmu odovzdať predmet nájmu označený v čl.I. pod
bodom 2. a 3. zmluvy prenajímateľovi v stave, v ako ich v čase započatia nájmu do
užívania prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie a dohodnutý účel nájmu.
.
VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia niektorou zmluvnou stranou
v príslušnom registri zmlúv na základe § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov a § 5a a 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v znení neskorších predpisov.
2. Akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné
podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť
alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na
zostávajúce ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť akékoľvek
neplatné alebo nevynútiteľné ustanovenie novým ustanovením, ktoré je platné a účinné a
čo najlepšie zodpovedá nahrádzanému neplatnému alebo nevynútiteľnému ustanoveniu.
3. Každá zo zmluvných strán sa týmto súčasne výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké
práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce zo tejto zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt
bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia
tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení)
zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tejto
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zmluvy odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie
o odstúpení od tejto zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.
4. V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane
akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú
v úvode tejto zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane,
ktorá písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok
vráti nedoručená, zmluvné strany si dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom
po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.
5. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v jej plnom rozsahu
vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv na Úrade vlády SR.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé k právnym úkonom, že sú oprávnení
s predmetom nájmu nakladať a že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Zmluvné strany
zhodne vyhlasujú, že túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že Zmluva je uzavretá
podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne
nevýhodných podmienok na znak čoho zmluvu vlastnoručne podpisujú.
7. Zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonať len písomným dodatkom s podpisom
obidvoch zmluvných strán.
8. Táto zmluva je vyhotovená v 8-tich rovnopisoch, z ktorých každý rovnopis má
platnosť originálu s určením: štyri vyhotovenia pre Prenajímateľa a štyri vyhotovenia pre
Nájomcu.

V Banskej Bystrici dňa 15.11.2012
Prenajímateľ:

..................................................
LESY SR, š.p. Banská Bystrica
v zastúpení
Ing. Ctibor Határ
generálny riaditeľ
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V Banskej Bystrici dňa 05.11.2012.
Nájomca:

......................................................
Banskobystrický samosprávny kraj
v zastúpení
Ing. Vladimír Maňka
predseda BBSK
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