
Z M L U V A   O    N Á J M E 
                                                  č.  401/2012/OM 
 
Prenajímateľ: 
Mesto Kežmarok 
Sídlo:    Hlavné nám. č. 1, 060 01 Kežmarok 
Zastúpené:   Ing. Igor Šajtlava , primátor mesta 
IČO :    326 283 
DIČ:     2020697184 
IČ DPH:    SK 2020697184 

Bankové spojenie:   UniCredit Bank Slovakia, a.s.   
Číslo účtu:   6608185178/1111 
VS:    1710014082 
                                               ( ďalej len prenajímateľ ) 
a  
 
Nájomca: Lesy mesta Kežmarok, s.r.o., spoločnosť zapísaná v Obchodnom 

registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 24285/P , 
zastúpený Ing. Miroslavom Horváthom, konateľom spoločnosti  

IČO:    46 119 809 
Sídlo:    Vysoké Tatry, Kežmarské Žľaby 12019 
                                               (ďalej len nájomca ) 

 
uzatvárajú túto 

 

 

I. 

I.1  Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľností: 

• objekt čs. 12030 – Hájenka Pokrivník, nachádzajúci sa na pozemku parc.č. 
KN-C  417/6,  kat. úz. Tatranská Lomnica, ktorý pozostáva z 3 miestnosti, 
o celkovej výmere 64,6 m2, kuchyne, komory, WC+kúpeľne o celkovej 
výmere 31,5 m2. 

zapísaný na liste vlastníctva č. 346 pre obec Vysoké Tatry, k.ú. Tatranská Lomnica 
na meno  Mesta Kežmarok. 
• hospodárska budova a garáž na pozemku parc.č. 6552/29  o zast .ploche 70 m2. 
                                                                      a parc.č.    417/7   o zast. ploche 13 m2  

• Terénna stanica Pokrivník na pozemku parc.č. 6565/2, k.ú. Tatranská Lomnica 

I.2 Prenajímateľ prenajíma nehnuteľnosti  uvedené v bode I.1 nájomcovi. 
 

II. 

II.1. Nájomca bude uvedené nehnuteľnosti  užívať za účelom zabezpečenia úloh 
lesného hospodárstva na lesnom majetku mesta Kežmarok    

 
III. 

III.1  Nájom sa uzatvára na dobu neurčitú a to na obdobie od 1.12.2012. 



III.2. Nájom nehnuteľností a cena nájmu boli schválené uznesením Mestského 
zastupiteľstva v Kežmarku č. 221/2012 a 222/2012 zo dňa 25.10.2012. 

 
IV. 

IV.1  Nájomca sa zaväzuje platiť na účet  prenajímateľa mesačné nájomné za objekt  
12030 a objekt hospodárskej budovy a garáže v sume 100 EUR/mesiac (slovom Sto eur ), 
ktoré je splatné vopred, vždy do 20.dňa kalendárneho mesiaca. Terénna stanica sa prenajíma 
bezplatne.  

   
V. 
 

 V.1  V objekte čs. 12030 sa nachádza osobitný merač  elektrickej energie. Nájomca sa 
zaväzuje platiť úhradu za dodávky a služby spojené s nájmom podľa jednotlivých faktúr 
dodávateľa el. energie. Zároveň sa nájomca zaväzuje uzatvoriť zmluvu s dodávateľom 
elektrickej energie, na čo mu dáva prenajímateľ súhlas. 
   
            V.2  V nájomnom ďalej nie sú zahrnuté úhrady za vodné a stočné a úhrady za odvod 
dažďovej vody. Tieto úhrady bude uhrádzať nájomca samostatne dodávateľovi týchto 
dodávok a služieb, s ktorým sa nájomca zaväzuje uzatvoriť zmluvu, na čo mu dáva 
prenajímateľ súhlas. 
  
 V. 3  V objekte čs. 12030 sa nachádza kotol a rozvody ústredného kúrenia. Výrobu 
tepla si nájomca zabezpečí  sám a na vlastné náklady. 
 

V.4  V nájomnom nie je zahrnuté ochrana a upratovanie predmetu nájmu počas doby 
nájmu, ktoré si zabezpečuje nájomca na vlastné náklady. 

 
V.5   V nájomnom nie sú zahrnuté úhrady za odvoz komunálneho odpadu, ktorý sa 

nájomca zaväzuje uhrádzať v súlade so VZN mesta Vysoké Tatry o  nakladaní s 
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi,  v platnom znení.  

 
VI. 

 
  VI.1 Prenajímateľ je povinný odovzdať nehnuteľnosti  nájomcovi v stave spôsobilom 
na dohodnuté užívanie.  Nájomca vyhlasuje, že  technický stav  prenajatých  nehnuteľností  
mu je dobre známy a v tomto stave ich bez výhrad preberá do užívania. 
   
  VI.2  Nájomca je povinný na svoje náklady zabezpečovať bežnú údržbu prenajatých 
nehnuteľností, vrátane drobných opráv, najmä drobné opravy súvisiace s užívaním 
nehnuteľnosti. Zmeny na veci je nájomca oprávnený  vykonávať len so súhlasom 
prenajímateľa. 

 
VI.3  Nájomca nie je oprávnený  prenechať prenajaté nehnuteľnosti do podnájmu inej 

osobe bez súhlasu prenajímateľa. 
 
VI.4 Nájomca nie je oprávnený vykonávať akékoľvek stavebné úpravy na prenajatých 

nehnuteľnostiach bez predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa. 
 
VI.5. Nájomca nesie zodpovednosť za hmotné a iné škody spôsobené prenajímateľovi, 

ktoré vzniknú na jeho majetku ako dôsledok činností, ktoré vykonáva a za takú škodu sa 
považuje aj zásah tretích osôb, ak sú v príčinnej súvislosti s nájomcom. Nájomca zabezpečí 



ochranu vlastného majetku v prenajatých nehnuteľnostiach, za ktorý prenajímateľ 
nezodpovedá. 

 
VI.6  Nájomca sa zaväzuje zabezpečiť čistotu predmetu nájmu vrátane priľahlých 

komunikácií a zabezpečiť ho proti pošmyknutiu v zimnom období. 
 

VII. 
 

VII.1   Nájomný vzťah môže zaniknúť nasledovne : 
-  písomnou dohodou zmluvných strán 
- písomnou výpoveďou ktoroukoľvek zmluvnou stranou s 1-mesačnou výpovednou lehotou. 
Výpovedná lehota sa začína počítať od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení 
výpovede.  

VIII. 

VIII.1  Po skončení nájmu je nájomca povinný vrátiť nehnuteľnosti prenajímateľovi v 
stave, v akom ich  prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.  

 
IX. 

IX.1  Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu možno len písomne na základe súhlasných 
prejavov účastníkov zmluvy.  

 
X. 

X. 1  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými 
stranami.  

 
X.2 Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 
 
X. 3 Účastníci si zmluvu prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, na znak čoho ju 

vlastnoručne v piatich vyhotoveniach podpísali. Dve vyhotovenia zmluvy obdrží nájomca a tri 
vyhotovenia obdrží prenajímateľ. 

 

V Kežmarku 30.11.2012 
 
 
Prenajímateľ: Nájomca: 
Mesto Kežmarok Lesy mesta Kežmarok , s. r.o. 

  
 
 
 
 
  
  
.................................................................         ......................................................... 
           Ing. Igor Šajtlava                             Ing. Miroslav Horváth 
     primátor mesta Kežmarok                                       konateľ spoločnosti        


