
Nájomná zmluva 
 o prenájme časti pozemku –verejného priestranstva 

č. 371/ 2012/OM 
 
Prenajímateľ : Mesto Kežmarok, zastúpené Ing. Igorom Šajtlavom  primátorom   
    mesta 

  IČO   : 326283 
  DIČ   : 2020697184 
  IČ DPH  : SK2020697184 
  Bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia a.s.  Kežmarok   
  Číslo účtu  : ....................... 

       /ďalej len prenajímateľ / 
  
Nájomca : Ing. J. K. rod. K., nar.........., r. č. ............  

  trvale bytom ........................................... 
    / ďalej len nájomca / 

 
I. Predmet zmluvy 

Zmluvné strany sa dohodli na tomto obsahu nájomnej zmluvy : 
 
 I.1.Prenajímateľ je vlastníkom  nehnuteľnosti - pozemku parc. č. KN-E  884/1 o 
výmere 145 m2, zast.pl., k. ú. Kežmarok.  
 I.2.Prenajímateľ prenajíma nájomcovi nehnuteľnosť- časť pozemku uvedeného v  
bode I.1.tejto zmluvy o výmere 80 m2 za účelom  udržiavania tejto časti pozemku v poriadku 
a čistote. 

 
II. Spôsob  prenájmu  

 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 a že v opačnom prípade je 
prenajímateľ  oprávnený od zmluvy odstúpiť.  
 II.3.Po skončení nájmu sa nájomca zaväzuje odovzdať prenajatú nehnuteľnosť 
prenajímateľovi v stave,  v akom ju prevzal. 
 V prípade nedodržania  týchto podmienok nájomcom, môže prenajímateľ od zmluvy 
odstúpiť. 
 

III. Doba prenájmu 
  

  
            III.1. Prenajímateľ prenajíma nájomcovi nehnuteľnosť- pozemok, uvedený v bodoch  
I.1.a I.2.  tejto nájomnej zmluvy   na dobu  n e u r č i t ú  s platnosťou  od 1.10.2012. 
 III.2.Zmluvné strany sa dohodli, že nájomnú zmluvu je možné  ukončiť výpoveďou zo 
strany prenajímateľa aj zo strany nájomcu bez  uvedenia  dôvodu. Zmluvné strany sa dohodli 
na trojmesačnej výpovednej lehote a táto začína plynúť 1.dňom mesiaca nasledujúceho po 
doručení písomnej výpovede. Účinky doručenia písomnej výpovede nastanú aj v prípade, ak  
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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 hore uvedenú 
prenajatú nehnuteľnosť uviesť na svoje náklady do pôvodného stavu, pokiaľ nebude  
písomnou formou dohodnuté inak. 

 
 
 

IV. Nájomné 
IV.1. Prenájom verejného priestranstva bol schválený MsZ mesta Kežmarok č. 

168/2012 zo dňa 13.09.2012 . Nájomné  stanovené je formou vecného plnenia t.j. 
starostlivosť a údržba  prenajatej  časti  pozemku, jeho čistota a taktiež starostlivosť o verejnú 
zeleň na uvedenom pozemku. 

 
V. Ostatné dojednania 

 
 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  ............................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ---------------------------------------            ----------------------------------------                       
        Ing. Igor  Š a j t l a v a                        Ing. J. K .  

 primátor mesta  
            K e ž m a r o k                     
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