
Nájomná  zmluva 
o prenájme časti pozemku   

č. 328/2011/OM 
 
Prenajímateľ : Mesto Kežmarok, zastúpené  Ing. Igorom  Šajtlavom, primátorom  mesta 
       IČO   :   326283 
    DIČ   :   2020697184 

  IČ DPH  :   SK 2020697184 
    Bankové spojenie :   UniCredit Bank Slovakia a.s. zastupiteľstvo Kežmarok 
    Číslo účtu  :   660 818 51 78/1111 

  VS   :   1710012632 
                          / ďalej  len prenajímateľ / 
 
 
Nájomca : František Fedák – 05976 Mlynčeky 12 

Obvodný úrad Kežmarok, Číslo živnostenského registra: 703-1352 
zastúpená  konateľom spoločnosti Františkom Fedákom, nar.............., 
rod.č...................., trvale bytom Mlynčeky č.12, 05976 

 IČO   : 17200024 
 DIČ   : 5904016943/716 

   IČ DPH  : SK 1020731932   
                        Bankové spojenie : VÚB Kežmarok 
   č .účtu   : 422848-562/0200  

/ ďalej len nájomca / 

Zmluvné strany sa dohodli na tomto obsahu nájomnej zmluvy : 
 

I. PREDMET  ZMLUVY 
 I.1.Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľnosti, pozemku - parc. č. KN-E 1108/1, TTP, 
k. ú. Kežmarok, o výmere  1495 m2, zapísaného  na LV č. 2430  v celosti.  
  
 I.2.Prenajímateľ prenajíma nájomcovi nehnuteľnosť - časť pozemku, zelene parc. č. 
KN-E 1108, TTP, k. ú. Kežmarok, uvedeného v  bode I.1.tejto zmluvy, na ul. Tvarožianskej  
v Kežmarku – pri objekte TESCO, vpravo od vchodu, na umiestnenie stojky s informačno-
navigačnou tabuľou o rozmeroch 300 x 180 cm, za  účelom udania  smeru k prevádzke 
spoločnosti  Mäso Fedák , ul. Petržalská  č.1640  v  Kežmarku.  

 
II. SPOSOB  PRENAJMU  

 II.1. Nájomca sa zaväzuje, že pozemok daný do prenájmu  bude  udržiavať  so 
starostlivosťou hospodára /t. z. starostlivosť o čistotu a poriadok/ a užívať ho  primerane jeho 
určeniu. Na prenajatej časti pozemku nebude postavená nijaká stavba  bez písomného súhlasu 
prenajímateľa. Prenajímateľ je oprávnený požadovať prístup k veci za účelom kontroly, či  
nájomca užíva nehnuteľnosť  riadnym spôsobom. 
  
 II.2.Nájomca sa zaväzuje starať sa o to, aby na nehnuteľnosti nevznikla škoda. Berie 
na vedomie, že nie je oprávnený dať prenajatú vec do podnájmu.  
 V prípade nedodržania tejto podmienky nájomcom, môže prenajímateľ od zmluvy 
odstúpiť. 

 
II.3.Na informačno-navigačnom zariadení  bude  umiestnený text spolu s poukázaním 



smeru k objektu spoločnosti Mäso Fedák, ul. Petržalská  č.1640  v  Kežmarku. Text na 
informačno-navigačnom zariadení je nájomca povinný realizovať tak, aby text samotný, 
a jeho usporiadanie a stav nevyvolávali v divákovi nepriaznivý dojem a ich obsah  bol v 
súlade  s platnými  zákonmi  SR. 

 
III. DOBA PRENÁJMU 

   III.1.Prenajímateľ prenajíma nájomcom pozemky uvedené v bode I.1 a v bode I.2 tejto 
nájomnej zmluvy na dobu   n e u r č i t ú   s platnosťou  od  01.12.2011. 
Nájomná zmluva nadobúda účinnosť  01.12.2011.  
 
  III.2.Zmluvné strany sa dohodli, že nájomnú zmluvu je možné  ukončiť písomnou 
výpoveďou zo strany prenajímateľa aj zo strany nájomcu, ak: 

- nájomca užíva nehnuteľnosti v rozpore so zmluvou 
- nájomca je viac ako jednou platbou v omeškaní s platením nájomného 

Nájomca môže podať výpoveď z nájmu písomnou výpoveďou, ak: 
- zanikne právo nájomcu prevádzkovať činnosť, na ktorú si nehnuteľnosti prenajal 
- nehnuteľnosti sa stanú bez zavinenia nájomcu nespôsobilé na dohodnuté užívanie. 

Zmluvné strany sa dohodli na jednomesačnej výpovednej lehote a táto začína plynúť 1.dňom 
mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede. Účinky doručenia písomnej 
výpovede nastanú aj v prípade, ak pošta vráti listovú zásielku ako nedoručenú z dôvodu jej 
neprevzatia v odbernej lehote a zásielka bola adresovaná na adresu nájomcu uvedenú v tejto 
nájomnej zmluve. 

 
III.3.V prípade ukončenia nájomného vzťahu je nájomca povinný predtým uvedené 

prenajaté nehnuteľnosti uviesť na svoje náklady do pôvodného stavu, pokiaľ nebude  
písomnou formou dohodnuté inak. 

 
IV. NÁJOMNÉ   

 IV.1. Prenájom predmetného pozemku a výška nájomného boli schválené uznesením  
Mestského zastupiteľstva č.  208/2011, dňa  22.09.2011. 

Nájomca sa zaväzuje platiť na účet prenajímateľa ročné nájomné vo výške 99.58 
EUR (slovom  deväťdesiat deväť eur a päťdesiatosem centov).  

 
  
 IV.2. Nájomné je splatné predom, v polročných splátkach, najneskôr do 10. dňa 
prvého mesiaca  pre príslušný polrok,  na účet prenajímateľa vedený v  UniCredit Bank 
Slovakia, a.s. pobočka Kežmarok, č. ú: 6608185178/1111, VS 1710012632 v sume  49.79 
EUR. 

  
 do  10.01. ----------  49.79  € 

do  10.07. ----------  49.79  € 
 
Nájomné za rok 2011 bude nájomcom uhradené v alikvotnej čiastke do 30.12.2011 na 
účet prenajímateľa : UniCredit Bank Slovakia, a.s. pobočka Kežmarok, č. ú: 
6608185178/1111, VS 1710012632, alebo priamo v pokladni MsÚ,  v sume: 8.30  EUR.  
 
Nájomné bude nájomcami uhrádzané na základe faktúr, vystavených  prenajímateľom. 

 



  IV.3. Prenajímateľ je oprávnený jednostranne zmeniť výšku nájomného v prípade, že 
dôjde k zmene rozhodnutia mesta Kežmarok o výške nájomného uznesením Mestského 
zastupiteľstva Kežmarok. 

Nájomcovia sú povinní akceptovať nájomné v zmenenej výške od prvého dňa 
kalendárneho mesiaca  nasledujúceho po oznámení tejto zmeny.  

 
IV.4. Prenajímateľ má právo odstúpiť od nájomnej zmluvy v prípade omeškania s 

platením  dohodnutého  nájomného v dohodnutom termíne.  
      
IV.5. Pri nedodržaní termínu splatnosti nájomného je  prenajímateľ oprávnený účtovať 

nájomcom zákonné úroky z omeškania podľa právnej úpravy platnej v momente vzniku 
omeškania. Za deň zaplatenia nájomného sa považuje deň pripísania peňažných prostriedkov 
na účet prenajímateľa. 
 

V. OSTATNÉ DOJEDNANIE 
  
 V.1. Pokiaľ v tejto zmluve nie sú bližšie ustanovenia použijú sa primerane ustanovenia   
§ 663 až 684 Občianskeho zákonníka . 
  

V.2.Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.             
 
V.3.Zmeny a doplnky tejto zmluvy sa môžu uskutočňovať po dohode zmluvných strán  

len písomnou formou. 
  

V.4 Zmluva sa vyhotovuje v  4-och vyhotoveniach, po dve vyhotovenia pre každú 
zmluvnú stranu.  
 
 
 
V Kežmarku  30.11.2011 
 
 
 
 
 
Prenajímateľ:         Nájomca: 

 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------          ----------------------------------------                 

      Ing. Igor  Š a j t l a v a                                  František F e d á k   
primátor mesta                                       

                        K e ž m a r o k   
 
 
 


