
Nájomná zmluva 
 o dočasnom užívaní  pozemku -verejného priestranstva  

č. 393/2012/OM 
 
Prenajímateľ:   MESTO KEŽMAROK 
Sídlo:                                      Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 
Štatutárny orgán:                    Ing. Igor Š a j t l a v a,  primátor mesta 
IČO:                                        326283 
DIČ:                                        2020697184 
IČ DPH:                                  SK 2020697184 
Bankové spojenie:                   UniCredit Bank Slovakia a.s.  Kežmarok  
Číslo účtu:                               6608185178/1111 
VS:     1710014052 
/ ďalej  len prenajímateľ / 
 
Nájomca:                               LaTerra, s.r.o.        
Sídlo:                                      Bezručova 15, Poprad 058 01 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. : 

2765/P 
Štatutárny orgán:                    Ing. František Lizák, Nálepkova 198, Batizovce 059 35  
IČO:                                        31 720 277 
IČ DPH:                                  SK2020515046 
Bankové spojenie:                  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu:                              xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
/ ďalej len nájomca / 
 
 

Zmluvné strany sa dohodli na tomto obsahu nájomnej zmluvy : 
I. Predmet a účel nájmu 

 
I.1.Prenajímateľ je vlastníkom  nehnuteľnosti - pozemku p.č. KN-C 668/2 ostatná 

plocha  o výmere 26709 m2 a KN-C 1932 ostatná plocha o výmere 1163 m2, k.ú. Kežmarok 
zapísaných  na LV č.1. 
  

I.2.Prenajímateľ prenajíma nájomcovi časti nehnuteľností - pozemkov  uvedených v 
bode I.1.tejto nájomnej zmluvy  a to: časť pozemku p.č. KN-C 668/2 o výmere 12 m2, na ul. 
Petržalskej v Kežmarku, na ktorej je umiestnený prvý mliekomat a časť pozemku p.č. KN-C 
1932, o výmere 12 m2 na ul. Garbiarskej v Kežmarku, na ktorej je umiestnený druhý 
mliekomat.( Situácie prenajímaných pozemkov tvoria prílohu tejto nájomnej zmluvy ) 
 

II. Spôsob dočasného užívania 
   
 II.1. Nájomca sa zaväzuje, že pozemky dané mu do prenájmu  bude  udržiavať  so 
starostlivosťou hospodára (t. z. starostlivosť o čistotu a poriadok) a užívať ich  primerane  
určeniu. Na prenajatých častiach pozemkov nebude postavená nijaká stavba  bez písomného 
súhlasu prenajímateľa, okrem dočasných stavieb mliekomatov pod ktorými sa predmetné 
pozemky nachádzajú. Prenajímateľ je oprávnený požadovať prístup k veci za účelom 
kontroly, či nájomca užíva nehnuteľnosť  riadnym spôsobom. 
  



 II.2.Nájomca nesmie prenajatú časť pozemku prenajímať tretej osobe bez písomného 
súhlasu prenajímateľa. 
 V prípade nedodržania podmienok  nájomcom, uvedených v čl. II., môže prenajímateľ 
od zmluvy odstúpiť. 
 

III. Doba prenájmu 
 

 III.1.Prenajímateľ prenajíma  nehnuteľností – častí pozemkov, uvedených v bodoch  
I.1.a I.2.  tejto nájomnej zmluvy nájomcovi  na  dobu  n e u r č i t ú,  s platnosťou od  
01.10.2012. 
Nájomná zmluva nadobúda účinnosť od 01.10.2012. 
  
 III.2.Zmluvné strany sa dohodli, že nájomnú zmluvu je možné pred ukončením 
dohodnutej doby nájmu 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 pošta vráti listovú zásielku ako nedoručenú 
z dôvodu jej neprevzatia v odbernej lehote a zásielka bola adresovaná na adresu nájomcu 
uvedenú v obchodnom registri. 

III.3.V prípade ukončenia nájomného vzťahu je nájomca povinný horeuvedené 
prenajaté nehnuteľnosti uviesť na svoje náklady do pôvodného stavu, pokiaľ nebude  
písomnou formou dohodnuté inak. 
  

IV. Nájomné 
 

 IV.1. Prenájom predmetných častí pozemkov a výška nájomného boli schválené 
uznesením  Mestského zastupiteľstva č. 116/2012 dňa 28.06.2012. 

IV.2. Nájomné bolo zmluvnými stranami dohodnuté vo výške 63,84 EUR/rok, 
slovom: Šesťdesiattri eur, osemdesiatštyri centov/rok. 
 IV.3. Nájomné je splatné  raz za rok  vo výške 63.84 EUR, najneskôr do 10.dňa 
prvého mesiaca príslušného roka, na účet Mesta Kežmarok 6608185178/1111, VS 
1710014052, bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s., zastupiteľstvo Kežmarok.  

IV.4. Nájomné za časť roka 2012 ( október – december 2012 )je splatné v alikvotnej 
čiastke, t.j. 16 EUR, do 31. decembra 2012, na účet Mesta Kežmarok 6608185178/1111, VS 
1710014052, bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s., zastupiteľstvo Kežmarok.  

 
do 31. decembra 2012 ...............  16,-   EUR 
do 10. januára 2013....................  63.84EUR 
do 10. januára 2014....................  63.84EUR ... 
.... 
 
Nájomné bude nájomcom uhrádzané na základe faktúr, vystavených  

prenajímateľom. 
 

  IV.5. 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.6. Prenajímateľ má právo odstúpiť od nájomnej zmluvy v prípade omeškania s 



platením  dohodnutého  nájomného v dohodnutých termínoch.  
IV.7. Pri nedodržaní termínu splatnosti nájomného je  prenajímateľ oprávnený účtovať 

nájomcom zákonné úroky z omeškania podľa právnej úpravy platnej v momente vzniku 
omeškania. /V čase podpísania tejto nájomnej zmluvy je platnou právnou úpravou 
ustanovenie § 517 ods.2 Občianskeho zákonníka /.Za deň zaplatenia nájomného sa považuje 
deň pripísania peňažných prostriedkov na účet prenajímateľa. 
 

V. Ostatné dojednania 
 

 V.1. Pokiaľ v tejto zmluve nie sú bližšie ustanovenia použijú sa primerane ustanovenia   
Občianskeho zákonníka. 
 V.2.Táto zmluva nadobúda účinnosť 1.10.2012 
            V.3.Zmeny a doplnky tejto zmluvy sa môžu uskutočňovať po dohode zmluvných strán  
len písomnou formou. 

V.4. Zmluva sa vyhotovuje v  5-tich vyhotoveniach, dve vyhotovenia pre zmluvnú 
stranu nájomcu a tri vyhotovenia pre zmluvnú stranu prenajímateľa. 

 
 
   
 
V Kežmarku  28.09.2012       
 
 
 
 
  Prenajímateľ:           Nájomca: 
  Mesto Kežmarok           LaTerra s.r.o. Poprad 
      

 
 
 

       
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  --------------------------------------                            ----------------------------------------                               
         Ing. Igor Š a j t l a v a                                                Ing. František  L i z á k     
              primátor mesta                                                konateľ  
              K e ž m a r o k                            


