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Zmluva o nájme pozemkov č. 78/2012/11 1fJ

(v ďalšom texte len "zmluva")

uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka, zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského
samosprávneho kraja v znení neskorších dodatkov

medzi zmluvnými stranami:

Prenajímateľ:

Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
Bankové spojenie:
Zriaďovateľ a vlastník majetku:

(ďalej len "prenajímater')

Pedagogická a sociálna akadémia

SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
PhDr. Ján Dvorský, PhD., riaditeľ
00162817
Prima banka, č. ú.: 2407001100/5600
Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina

a

Nájomca:

Sídlo:
V zastúpení :
IČO:
IČ DPH:
Zapísaný v registri:

LESY Slovenskej republiky, š.p, Banská Bystrica

Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Ing. Ctibor Határ, generálny riaditeľ

36038351
SK 2020087982

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel
PŠ, vložka č. 155/S

(ďalej len" nájomca il)

Článok l.
Úvodné ustanovenia

1. Žilinský samosprávny kraj (ďalej len "ŽS K") je vlastníkom pozemkových nehnutel'ností
nachádzajúcich sa v KÚ Turčianske Teplice, LV č. 1440, pozemok KN C, parc. č. 511/5,
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 52m2 a pozemok KN C, parc. č. 511/8,
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 63m2

. (LV tvorí prílohu č. 1 tejto
zmluvy).

2. Prenajímateľ je správcom nehnuteľnosti uvedenej vodseku l tohto článku a podľa Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSKje oprávnený ho prenechať do nájmu.

3. Uzatvoreniu tejto zmluvy predchádzalo výberové konanie formou priameho nájmu na základe
zverejneného zámeru majetok prenajať. Zámer priameho nájmu prenajímateľ evidoval pod
číslom č. 78/2012/1149, ktorý bol zverejnený v dobe od 4.7.2012 do 25.7.2012 na webovej
stránke školy, ŽSK a vo forme inzerátu v MY TURČIANSKE NOVINY č. 27.
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Článok II.
Predmet nájmu

1. Pozemok KN C, parc. č. 511/5, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere
52m2

, nachádzajúci sa v KÚ Turčianske Teplice, zapísaný na LV Č. 1440.
Pozemok KN C, parc. č. 511/8, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere
63m2

, nachádzajúci sa v KÚ Turčianske Teplice, zapísaný na LV Č. 1440 (d'alej
v texte zmluvy len "predmet nájmu").

2. Pozemky, ktoré sú predmetom nájmu sa odovzdávajú nezaťažené právami tretích osôb,
nepostupujú sa žiadne záväzky a pohľadávky súvisiace s predmetom nájmu.

Článok III.
Účel nájmu

1. Nájomca je oprávnený užívať pozemky uvedené v čl. II bod 1 tejto zmluvy v súlade so
všeobecnými záväznými právnymi predpismi len na účely k čomu sú tieto pozemky určené
a na vlastné podnikanie nájomcu, a to:

a. Pozemok KN C, parc. Č. 511/5 - na ktorom je postavená časť stavby "prevádzková
budova" vo vlastníctve SR, v správe LESY SR, š.p. Banská Bystrica.

b. Pozemok KN C, parc. Č. 511/8 - prístupová cesta k prevádzkovej budove.

Článok IV.
Doba nájmu

1. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 01.08.2012 do doby odpredaja
pozemkových nehnuteľností nájomcovi.

2. V prípade, že nedôjde k prevodu vlastníckeho práva podľa bodu 1. tohto článku počas doby
trvania nájmu, nájom končí 31.07.2013.

Článok V.
Nájomné a platobné podmíenky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že za užívanie predmetu nájmu uhradí nájomca prenajímatel'ovi
dohodnuté nájomné - ročne 332,35, t.j. 2,89/m2

, (slovom: Tristotridsaťdva 321100 €).

2. Nájomca sa zaväzuje platiť nájomné v dvoch splátkach:
1. za obdobie od 1.8.2012 do 31.12.2012 v sume 138,48 €
2. za obdobie od 1.1.2013 do 31.7.2013 v sume 193,87 €
bezhotovostným prevodom posledný mesiac uvedeného obdobia tohto odseku na účet
prijímateľa č.2407001100/5600, Prima banka Slovensko, a.s., na základe vystavenej faktúry
prenajímateľom.

3. V prípade, že nájomný vzťah zanikne má prenajímateľ nárok na pomernú časť nájomného za
každý aj začatý kalendárny mesiac.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ je oprávnený dohodnuté nájomné jednostranne
zvýšiť z dôvodu rastu spotrebiteľských cien (inflácie) až do výšky zodpovedajúceho indexu
rastu spotrebiteľských cien za uplynulý kalendárny rok na základe každoročného vyhlásenia
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Štatistického úradu SR. Prenajímateľ je povinný písomne informovať nájomcu o zvysení
nájomného. Zvýšené nájomné je záväzné pre nájomcu od nasledujúceho kalendárneho mesiaca
po doručení písomného oznámenia nájomcovi zo strany prenajímateľa.

5. Ak sa nájomca omešká s úhradou nájmu je povinný zaplatiť zákonný úrok z omeškania vo
výške podľa §3 nariadenia Vlády SR č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré
ustanovenia Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Článok VI.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Na strane prenajímateľa:
a. povinnosť odovzdať predmet nájmu uvedený v článku II v stave spôsobilom na

užívanie na dojednaný účel,
b. právo vykonávať poverenými osobami, či nájomca užíva predmet nájmu riadnym

spôsobom v súlade s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy a všeobecne záväznými
právnymi predpismi a za týmto účelom je oprávnený vyžadovať prístup do predmetu
nájmu za prítomnosti nájomcu,

c. umožniť nájomcovi užívať predmet nájmu za podmienok dohodnutých touto zmluvou
a zabezpečiť mu plný a nerušený výkon práv spojených s nájmom,

d. zabezpečiť udržiavanie podstaty pozemkov,
e. vykonávať podstatné zmeny týkajúce sa predmetu nájmu počas trvania tejto zmluvy

len so súhlasom nájomcu.

2. Na strane nájomcu:
a. povinnosť užívať predmet nájmu len na účel dohodnutý touto zmluvou, zmeniť

dohodnutý účel užívania je možné len s písomným súhlasom prenajímateľa
b. povinnosť platiť prenajímateľovi dohodnuté nájomné a úhradu za služby spojené

s nájmom riadne a včas v termíne splatnosti,
c. zabezpečiť obvyklé udržiavanie prenajatých pozemkov nachádzajúcich sa v predmete

nájmu a uhrádzať náklady na túto obvyklú,
d. povinnosť, bez zbytočného odkladu, písomne oznámiť prenajímateľovi v lehote do 5

dní zmenu údajov týkajúcich sa jeho podnikateľského oprávnenia (zmena oprávnenia,
zrušenie oprávnenia, zmena miesta podnikania, zmena obchodného mena a pod.),

e. odovzdať predmet nájmu po skončení nájmu v stave, v akom ich prevzal.

3. Nájomca nie je oprávnený vykonávať žiadne úpravy týkajúce sa predmetu nájmu bez
predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. Nájomca môže požadovať úhradu
nákladov spojených so zmenou predmetu nájmu len vtedy, ak mu bol udelený predchádzajúci
písomný súhlas a prenajímateľ sa v tomto súhlase zaviazal uhradiť tieto náklady.

4. Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu, a to ani jeho časť do podnájmu alebo
výpožičky tretím osobám a nesmie tieto pozemky ani žiadnym iným spôsobom zaťažiť, bez
predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa.

Článok VII.
Skončenie nájmu

l. Nájom končí uplynutím doby nájmu, na ktorú bol dojednaný v článku N. tejto zmluvy.

2. Nájom je možné skončiť kedykoľvek aj na základe vzájomnej písomnej dohody zmluvných
strán.

3. Prenajímateľ môže písomne vypovedať túto zmluvu pred uplynutím doby nájmu len
z dôvodov:
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a. nájomca užíva pozemky v rozpore so zmluvou,
b. mešká viac ako jeden mesiac s platením nájomného,
c. nájomca ponechá pozemky alebo ich časť do podnájmu bez súhlasu prenajímatel'a.

4. Nájomca môže písomne vypovedať túto zmluvu pred uplynutím času, ak
a. stratí spôsobilosť, na ktoré si pozemky prenajal,
b. pozemky sa stanú bez zavinenia nájomcu nespôsobilé na užívanie,
c. prenajímateľ hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z čl. VI. tejto zmluvy

5. Výpovedná lehota je l-mesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany mozu meniť alebo doplniť obsah tejto zmluvy len formou písomných
dodatkov k zmluve po vzájomnej dohode, s výnimkou prípadu podľa čl. V. bod 4 tejto
zmluvy.

2. Právne vzťahy výslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a ostatnými platnými právnymi predpismi majúcimi vzťah
k predmetu a účelu tejto zmluvy.

3. Zmluva bola vyhotovená v 6 exemplároch, z ktorých 2 obdrží prenajímateľ, 3 nájomca a 1
bude uložený na Žilinskom samosprávnom kraji.

4. Zmluva bola uzatvorená na základe udeleného súhlasu odboru školstva a športu ŽSK v zmysle
Čl.20 bod 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK pod číslom 2092/2012/0ŠaŠ
-063.

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť
prvým dňom doby nájmu uvedenej v Čl. IV tejto zmluvy, za splnenia podmienky
zverejnenia tejto zmluvy pred týmto dátumom na webovom sídle prenajímateľa.

6. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom, zmluvu neuzavreli
v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú.

7. Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je: - príloha Č. 1 - kópia LV Č. 1440

V Turčianskych Tepliciach 26.07.2012 V Banskej Bystrici 30.7.2012

Prenajímateľ: Nájomca:

,. ,

-' \
)

LESY SR, Š.p. Banská Bystrica
v zastúpení
Ing. Ctibor Határ L
generálny riaditeľ esy Sl?~enskej republiky
Ar? .((q", :;{)! f:, os (t!.r!t t/st~tny podmk

rl Nám. SNP c. R
./ 975 66 Banská Uystrica

~ 100/
pren .í atel' nájomca
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