
Zmluva o nájme pozemku 
uzatvorená podľa § 663 a násl. Občianskeho zákonníka 

medzi zmluvnými stranami: 
 
OBEC ČERVENÝ KLÁŠTOR 
056 06  Červený Kláštor 
zastúpená: Ing. Štefanom Džurným, starostom 
bankové spojenie: VÚB a.s. 
      číslo účtu: 29624562/0200 
IČO:00326 135 
DIČ:2020 697 118 
 (ďalej len „prenajímateľ“) 
  a 

 Ľuboš Kolodzej 
Červený Kláštor 35, 059 06 
RČ: 7704019048 
OP: SJ 240629 
 (ďalej len „nájomca“) 
 

I. 
Predmet zmluvy 

1. Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľnosti Správy katastra v Kežmarku na  LV č . 261 pre 
obec a katastrálne územie Červený ako pozemok parc. č. KN-„E“ 636/1 vo výmere 461 m2, druh orná pôda a pozemku  
parc. č. KN-„E“ 637/1 vo výmere 479 m2, druh trvalé trávnaté povrchy 
. 

II. 
Účel nájmu 

1. Nájomca je oprávnený užívať predmet nájmu na poľnohospodárske účely 
 

III. 
Cena nájmu 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že výška nájomného je  stanovená v súlade s prílohou č.1 VZN č.1/2011 o zásadách 
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Červený Kláštor a to nasledovne: 
Cena za 1m2 – ods.3, bod.2 prílohy č.1 cit. VZN: 0,10 € . Výpočet : 940 m2 x 0,10 € = 94,00 €/kalendárny rok 
2. Nájomné je splatné ročne  do 30.06.. príslušného kalendárneho roka na účet prenajímateľa,   alebo v hotovosti do 
pokladne Obecného  úradu Červený Kláštor a to bez vystavenia faktúry 
 

IV. 
Doba nájmu a spôsob ukončenia nájmu 

1. Táto zmluva sa uzatvára s platnosťou  od 1.1.2012  na dobu 20 rokov.  
2. Nájom zanikne: 
   a) dohodou zmluvných strán, 
           b)  výpoveďou prenajímateľa: 

            ba) ak nájomca užíva pozemok v rozpore so zmluvou, ak nájomca mešká   s platením nájomného dlhšie ako dva  
                  mesiace, 
         bb) ak nájomca prenechá pozemok do podnájmu bez súhlasu prenajímateľa  
   c) výpoveďou nájomcu: 
        ca) bez uvedenia dôvodu, 

              cb)ak  nájomca stratí spôsobilosť prevádzkovať činnosť, na ktorú si pozemok prenajal, pozemok sa stane bez zavinenia 
nájomcu nespôsobilý na dohovorené  užívanie.   
 
Výpovedná lehota je pre obidve strany jedno mesačná, pričom výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane 
 
 

V. 
Osobitné ustanovenia 



'l N6jomca nie je oprevneni bez pisomn6ho srhrasu prenajimatela prenechaf predmet najmu do podnermu in6muuZivatel'ovi.

2 NAjomca je povinni predmet nejmu udrziavaf v distote, respektovat' a strpiet vsetky jn2inierske siete na predmete ndjmu.3 Nejomca nie je oprevneni u2ivat predmer ndjmu na inli, alo donoOnuty u[ef.
4 Akekorvek stavebnd upravy na pozemku moze najomca vykonaf ren po predch6dzajricom pisomnom s0hraseprenajimatel'a a na vlastne nakladv.
5. Zmruvne shany sa dohodri, ze prenajimatel umozninejomcovipr6vo vstupu a prechodu k pozemku, ktorije predmetom
naJmu.

6 Ndjomca je povinn! zabezpedovat' dodrZiavanje a plnenie povinnosti vyplyvaj0cich z predpisov na ochranu 2ivotnehoprostredia, najma zekona e.223r2001 z. z. o odpadoch, zekona i,.1g4r20;r2 z.z. o vodach v pratnom zneni a datsich
slrvisiacich predpisov

7. Najomca vyhlasuje , ,e veuzar venqati pozemok v stave sposobirom k zmluvn6mu uzivaniu.o l-o sxoncenl nalmu vrati ndjomca prenajimatel'ovi pozemok v stave, vakom ho prevzal s prihliadnutim na obvykleopotrebenie.

9 Slhlas s prenaiatim predmetu n6jmu udelilo OZ obce Cerven!,Kl65tor na svojom L zasadnuti dia 16.02.20j2 arc
s platnosfou nejomnej zmluvy od 01.0.1.2012.

zaverednevr.lstanovenia

1 T0to zmruvu mozno menit' arebo doprnit ren pisomnrimi dodatkami, podpisanymr oprdvnen!,mi z6stupcami obochzmluvnych str6n.
2 Zmluva nadob0da platnost dliom podpisania a idjnnost driom nasledujucim po zverejneni na internetovej str6nke obce.3 

.zmluva Je vyhotovend v dvoch rovnopisoch:.jeden rovnopis oodr,zi fienilirrtit' , 1.0.n ,.ounope niprca] 
-'- '--

4 udastnici zmluvy prehlasuji, ze tato imluva 1! pr"pvom ttr stol.ji.i. iai..J ror., obsahu zmluvy porozumeli, zmluvaneb'ra uzavreta pod neflakom , v tiesni za n6padne nevyhodnich podmienok, do potvrdzuj0 svojimi podpismi.

V Cervenom Klastore, drla 1.3 | l:.1-'


