
 
 
 
 
 

                                               Z M L U V A  o  nájme pozemkov 
                                       Uzatvorená podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka     
                                             
 
   Prenajímateľ :              Ružena  K a l i s o v á ,  rod. Šromovská,  občan SR, 
                                           narodená  06.02.1960,  r.č.  605206/6922 
                                           bytom   065 33   Lesnica  č. 107 
 
   Nájomca  :                    Obec  Lesnica   

                                Lesnica 26,   065 33 
                                zastúpená :  Ján  G o n d e k  -  starosta obce 
                                IČO:  00330001 

                                          DIČ:  2020698647 
  
              uzavreli túto 
                                                          zmluvu  o  nájme  pozemku 
 
 
                                                                                   I. 
                Prenajímateľ je výlučný vlastník pozemkov  parcely číslo  KN-E 1332  - orná pôda                            
                o výmere  97 m2      vedená  na  liste vlastníctva 1128  k.ú. Lesnica   pod B1   v 1/1, 
                parcely číslo   KN-E 1333  -   orná pôda      o výmere  472 m2    vedená  na  liste 
                vlastníctva 1128 v  k.ú. Lesnica   pod B1   v 1/1. 
 
                                                                           II.  
               Prenajímateľ na základe tejto zmluvy prenecháva  za odplatu  nájomcovi  predmet 
                nájmu  za účelom jeho užívania  na   Výstavba  ČOV Lesnica.    
     
 
                                                                                III. 
                Zmluva sa uzatvára  na  dobu určitú   do 31.12.2025   resp.  do  doby vybudovania 
                inžinierskych sieti  pre  ČOV  Lesnica,  kedy po kolaudácii stavby bude doriešený 
                spôsob  vysporiadania  pozemkov. 
 
 
                                                                                IV. 
               Zmluvné strany sa dohodli, že výška nájomného za užívanie predmetných pozemkov 
               predstavuje symbolické  1,00  euro  ročne  ( slovom :  jedno euro ),  ktorá bude uhrá- 
               dzaná vždy do 31.1. nasledujúceho roku.  Prvá splátku bude uhradená v roku 2021. 
 
 
                                                                                V. 
               Nájomca sa so stavom predmetu nájmu oboznámil pred podpísaním tejto zmluvy a 
               potvrdzuje, že predmet nájmu preberá do užívania bez akýchkoľvek závad.    
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                                                VI. 
                1. Nájomca nie je oprávnený dať  predmet nájmu do podnájmu inej osobe alebo spoloč- 
                    nosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. 
 
               2. Prenajímateľ  je  oprávnený  vstupovať na  predmetu nájmu kedykoľvek  za účelom 
                     kontroly či nájomca užíva predmet nájmu na účely v súlade s podmienkami uprave- 
                     nými v tejto zmluve. 
 
                                                                               VII. 
                   Zmluvné strany sa dohodli, že nájom skončí  31.12.2025  resp.  do troch  mesiacoch 
                    po zápise stavby ČOV Lesnica   v  katastri nehnuteľnosti  v súlade  s porealizačným 
                    zameraním stavby a prístupovej komunikácii k stavbe.  Po  tomto termíne  v  súlade 
                    s porealizačným zameraním stavby budú dohodnuté o odpredaji resp. o ďalšom type   
                    predmetu nájmu. 
 
                                                                        VIII.  
                1. Zmluva sa stáva platnou a  účinnou dňom jej podpísania obomi zmluvnými stranami. 
 
                2. Zmluva je vyhotovená  v  4 vyhotoveniach  po 2 pre každú zmluvnú stranu. 
   
                3. Túto zmluvu možno meniť alebo dopĺňať  iba  písomnými dodatkami,  podpísanými 
                    obomi zmluvnými stranami. 
  
                4. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali,  jej obsahu porozumeli a  na  znak  súhlasu 
                    s jej obsahom ju podpísali. 
 
 
               V Lesnici  dňa  16.2.2021                         V Lesnici  dňa  16.2.2021 
 
                         
 
                       ….................................                                            …................................. 
                         Ružena  K a l i s o v á                                                       Obec  Lesnica 
                               Prenajímateľ                                                             Ján  G o n d e k                                                                                                   
                                                                                                                starosta obce 
                                                                                                                     Nájomca   
                      
                           
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


