
Nájomná   zmluva   
na prenájom časti pozemku  

č. 430/2012/OM 
 

uzavretá podľa ustanovení § 663 a nasledujúcich ustanovení Občianskeho zákonníka 
 

Zmluvné strany 
 
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:     1710014212 
/ ďalej  len prenajímateľ / 

 
a 

 
Nájomca:                               Rabaka reklamné panely, s.r.o.  
Sídlo:                                      Rampová č.5, Košice 040 01 
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 13157  
Štatutár:   Mgr. Karol Horák, Kpt. Nálepku 1199/5  Košice 040 01  
IČO:                                       36 213 136 
DIČ:                                       2020062660 
IČ DPH:                                 SK2020062660 
Bankové spojenie:                 xxxxxx 
Číslo účtu:                              xxxxxx 
/ ďalej len nájomca / 

   
                   uzatvárajú  v zmysle platných právnych predpisov nasledovnú nájomnú zmluvu: 

 
I. Predmet zmluvy   

 
 I.1. Prenajímateľ  je  vlastníkom pozemkov - p. č. KN-C 670/23, zast.pl. a nádvorie 
o výmere 14 395 m2, KN-C 1782, ost.pl. o výmere 4 610 m2, KN-C 84/1, zast.pl. a nádvorie 
o výmere  1 230 m2, KN-C 2660/1, ost.pl. o výmere  15 822 m2, KN-E 6774/1, vodná pl. 
o výmere 27 738 m2, KN-E 5219/1, t. t. p. o výmere  5845 m2, k. ú. Kežmarok,  zapísaných 
na LV č. 2430 a LV č.1. 

I.2. Prenajímateľ prenajíma nájomcovi časti  pozemkov (o výmere cca 6 m2) – parciel 
p. č. KN-C 670/23, zast.pl. a nádvorie , KN-C 1782, ost.pl., KN-C 84/1, zast.pl. a nádvorie, 
KN-C 2660/1, ost.pl., KN-E 6774/1, vodná pl., KN-E 5219/1, t. t. p., k. ú. Kežmarok -  v 
zeleni  v lokalitách: 
- p. č. KN-C 670/23,ost.pl., k. ú. KK, ul. Tvarožianska, Kežmarok – smer  k TESCU –   2 ks 
- p. č. KN-C 1782, ost.pl., k. ú. KK, Slavkovská ul., smer Malý Slavkov – oproti SAD v           
  Kežmarku – 2 ks 
- p. č. KN-C 84/1, zast.pl. a nádvorie, k. ú. KK, ul. Kušnierska, Kežmarok - parkovisko oproti  



  H. A. O. B.v KK – 2 ks 
- p. č. KN-C 2660/1, ost.pl. k. ú. KK, ul. Trhovište, Kežmarok, smer k bašte (za oplotením    
   futbalového štadióna ) – 1 ks 
- p. č. KN-E 6774/1, vodná pl., k. ú. KK, vedľa štátnej cesty I/67, smer  Poprad, vľavo - 2 ks 
- p. č. KN-E 5219/1, t. t. p. k. ú. KK, vedľa štátnej cesty I/67,  vjazd do Kežmarku od  
   Popradu,  vpravo – 1 ks, ( spolu 10 ks ), na ktorých má nájomca umiestené veľkoplošné 
reklamné panely – billboardy, na samostatných konštrukciách -  o rozmeroch  5100 x 2400 
mm, za účelom propagácie a podávania informácií verejnosti. Situácie umiestnení tvoria 
prílohy  tejto nájomnej zmluvy. 

 
II. Spôsob dočasného  užívania 

 
  II.1.Nájomca sa zaväzuje, že reklamné panely budú udržiavané v riadnom a 
používateľnom  stave. Poškodené  panely  je nájomca povinný opraviť  na vlastné náklady. 
 II.2.Nájomca berie na vedomie že v zmysle platných predpisov musia byť reklamné 
panely len jednostranné, čitateľné  pre vodičov v smere jazdy. 
 II.3.Výlep informácií bude nájomca realizovať tak, aby informácie a oznamy samotné, 
ich usporiadanie a stav nevyvolávali  v divákovi nepriaznivý dojem a ich obsah  bol  v  súlade   
s platnými  zákonmi  SR. 
 II.4.Prenajímateĺ sa zaväzuje, že umožní  nájomcovi bezpečný prístup k reklamným 
zariadeniam, za účelom ich  inštalácie, výlepov informácií, respektíve oprav.  
 II.5.Nájomca sa zaväzuje, že  pozemok v okolí  každého reklamného zariadenia daný  
mu do prenájmu  bude  udržiavať  so starostlivosťou  hospodára / t. z. starostlivosť o čistotu 
okolia a verejnú zeleň /. 
 II.6.Nájomca nesmie prenajatý pozemok 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 nájomcovi časti pozemkov uvedených 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  01.01.2013. 
Nájomná zmluva nadobúda účinnosť  01.01.2013.  
 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 tejto nájomnej zmluve. 

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

 
IV. Nájomné 

  
 IV.1. Prenájom predmetných časti pozemkov a výška nájomného boli schválené 
uznesením  Mestského zastupiteľstva č. 267/2012 dňa 13.12.2012. 

IV.2. Nájomné bolo zmluvnými stranami dohodnuté vo výške 250 EUR/rok/ks,  



slovom: Dvestopäťdesiat eur/rok/ks., t.j. 2500 €/ rok/10 ks 
 IV.3. Nájomné je splatné dva krát za rok, vo výške 1250 EUR, najneskôr do 
10.dňa prvého mesiaca príslušného polroka, na účet Mesta Kežmarok 6608185178/1111, 
VS 1710014212, bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s., zastupiteľstvo 
Kežmarok.  

do 10. januára 2013....................  1 250 EUR 
do 10. júla 2013 .........................  1 250 EUR 
do 10. januára 2014....................  1 250 EUR 
do 10. júla 2014 .........................  1 250 EUR 
do 10. januára 2015....................  1 250 EUR 
do 10. júla 2015 .........................  1 250 EUR.... 
... 
Nájomné bude nájomcom uhrádzané na základe faktúr, vystavených  

prenajímateľom. 
 

  IV.4. 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.5. Prenajímateľ má právo odstúpiť od nájomnej zmluvy v prípade omeškania s 
platením  dohodnutého  nájomného v dohodnutom termíne.  

IV.6. 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 01.01.2013.             

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  28.12.2012 
Prenajímateľ:         Nájomca: 
Mesto Kežmarok        Rabaka reklamné panely, s.r.o.  

 
 
 
 

  ----------------------------------------               ----------------------------------------                          
Ing. Igor  Š a j t l a v a                                Mgr. Karol  H o r á k     

            primátor mesta                                      konateľ 
   K e ž m a r o k                                        


