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NÁJOMNÁ ZMLUVA 
 

Podľa § 720 a § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 
 
Prenajímateľ: 
 
Anton Novotný 
nar. 30.05.1967 
r.č. 670530/6531 
bytom: Michalská 2410/13 
920 01 Hlohovec  
 
(ďalej len „Prenajímateľ“), 
 
a 
 
Nájomca: 
 
Obec Dedinky 
Dedinky 79 
049 73 Dedinky 
IČO: 00328171 
konajúca štatutárnym zástupcom: Milan Červenka, starosta 
 
(ďalej len „ Nájomca“) 
 
ďalej spolu ako „zmluvné strany“ 
 
uzatvárajú podľa § 720 a § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v spojení so zákonom č. 
116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov túto zmluvu: 
 

I. 
Predmet nájmu 

 
1. Prenajímateľ je spolu s Nájomcom podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti vedenej na 

LV č. 2731 nachádzajúcej  sa v obci Smižany, kat. územie Smižany, a to chaty súp. č. 1370, 
druh budova pre šport a na rekreačné účely, postavenej na pozemku parc. č. C - KN č. 2316/4 
o výmere 199 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie a na pozemku parcela C - KN č. 
2316/9 o výmere 242 m2 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „Stavba“).  

2. Podiel Prenajímateľa na Stavbe predstavuje ¾ k Stavbe. 
3. Podiel Nájomcu na Stavbe predstavuje ¼ k Stavbe.  
4. Predmetom tejto zmluvy je prenechanie do užívania podielu Prenajímateľa vo výške ¾ na 

Stavbe v prospech Nájomcu, a to k časti Stavby nachádzajúcej sa na pozemku v obci Smižany, 
katastrálne územie Smižany parcelné číslo C-KN č. 2316/4 o výmere 199 m2 vedenom na LV 
č. 1070, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu miestností č.1, č.2, č.4, č.5 na 1. 
nadzemnom podlaží podľa kópie projektovej dokumentácie SPORTPROJEKT (ďalej len 
„Predmet nájmu“) za odplatu uvedenú v článku IV tejto zmluvy a dohoda zmluvných strán 
o podmienkach takto uzatvoreného zmluvného vzťahu a o právach a povinnostiach z neho 
vyplývajúcich. Vstup č.1, č.2 a výstup č.3 budú využívané spoločne. 

 
II. 

Účel nájmu 
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1. Prenajímateľ prenajíma Nájomcovi za podmienok ustanovených touto zmluvou celý svoj 
ideálny podiel na Stavbe v rozsahu podľa čl. I ods. 4 tejto zmluvy.  

2. Nebytový priestor podľa bodu 1 tohto článku bude po dobu trvania tejto zmluvy užívaný 
Nájomcom za účelom prevádzkovania muzeálnej jednosedačkovej lanovej dráhy vedúcej 
z obce Dedinky do strediska Geravy v Slovenskom raji ako vstupná a výstupná budova 
lanovky. 

3. Prenajímateľ prenechá Nájomcovi do užívania Predmet nájmu dňom nadobudnutia účinnosti 
tejto zmluvy v stave umožňujúcom plné neobmedzené a nerušené užívanie Predmetu nájmu. 

4. Všetky náklady súvisiace s prevádzkou, technickou údržbou  a opravou  vzniknuté v súvislosti 
s účelom využitia Predmetu nájmu  znáša Nájomca.  

5. Nájomca svojim podpisom zároveň potvrdzuje,  že je mu stav Predmetu nájmu dobre známy  
a že zodpovedá dohodnutému účelu nájmu a ostatným dojednaniam uvedeným v tejto zmluve.  

 
III. 

Doba nájmu 
 

1. Nájom sa uzatvára na dobu určitú 30 rokov, počítajúc odo dňa účinnosti zmluvy. 
2. Návrh na zápis nájomného vzťahu do katastra nehnuteľností podá nájomca bezodkladne po 

nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. 
3. Nájomný vzťah založený touto zmluvou skončí uplynutím doby nájmu. 
4. Nájomný vzťah založený touto zmluvou je možné skončiť  

a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán alebo 
b) písomnou výpoveďou len z dôvodov taxatívne ustanovených  uvedených v § 9 zákona č. 

116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení.  
5. Výpoveď tejto zmluvy z iných dôvodov ako vyššie uvedených nie je možná. 
6. V prípade, že zo strany Prenajímateľa nedôjde k uplatneniu práva na prevod vlastníctva podľa 

čl. IV  tejto zmluvy, predlžuje sa nájomný vzťah podľa tejto zmluvy vždy o jeden rok, bez 
potreby osobitného úkonu zmluvných strán. 

 
IV. 

Nájomné 
 

1. Dňom vzniku nájmu je nájomca povinný platiť prenajímateľovi nájomné.  
2. Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 1,- € za rok. 
3. Nájomné, ktoré uhrádza Nájomca na rok (t.j. 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych 

mesiacov), je splatné do konca marca toho roka, za ktorý sa nájomné uhrádza. 
4. Úhrada nájomného bude realizovaná prevodom na základe faktúry vystavenej prenajímateľom 

na účet prenajímateľa, uvedený vo faktúre. 
5. Nájomné sa považuje za uhradené dňom pripísania na účet prenajímateľa.  
6. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Nájomca nezaplatí nájomné podľa ustanovení tohto článku v 

dohodnutom termíne riadne a včas, je Nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý kalendárny deň omeškania. Povinnosť 
Nájomcu platiť úroky z omeškania podľa §517 ods. 2 Občianskeho zákonníka nie je týmto 
dotknutá. 

 
V. 

Opcia prevodu vlastníctva 
 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že Prenajímateľovi  prináleží právo požadovať od Nájomcu prevod 

vlastníctva (ďalej len „Opcia“) k podielu Nájomcu na nehnuteľnosti – stavbe súpisné číslo 
1370, druh stavby budova pre šport a rekreačné účely, umiestnenej na pozemkoch par. č. 2316/4 a 
2316/9 v k. ú. Smižany, okres Spišská Nová Ves vedenej na LV č. 2731, a to konkrétne k podielu 
vo výške ¼ spoluvlastníckeho podielu Nájomcu (ktorý tvorí celkový podiel Nájomcu na 
nehnuteľnosti ) a to 
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a) po uplynutí dohodnutej doby nájmu, t.j. po uplynutí. 30 rokov od nadobudnutia 
účinnosti tejto zmluvy, alebo 

b) na základe právnej skutočnosti – zmarením účelu nájomnej zmluvy zo strany Nájomcu, 
t. j. ukončením prevádzkovania lanovej dráhy vedúcej z obce Dedinky do strediska 
Geravy v Slovenskom raji bez ohľadu na subjektívne alebo objektívne dôvody, 
v dôsledku ktorých k ukončeniu prevádzky lanovej dráhy došlo. 

2. Nájomca je povinný po uplynutí stanovenej 30  ročnej doby nerušeného  nájmu a  za súčasného 
uplatnenia  práva prevodu vlastníctva zo strany Prenajímateľa previesť spoluvlastnícky podiel vo 
výške ¼ do výlučného vlastníctva Prenajímateľa.  

3. Opciu prevodu vlastníctva je Prenajímateľ oprávnený uplatniť si u Nájomcu písomným 
oznámením, doručeným Nájomcovi  počas trvania nájomného vzťahu podľa tejto zmluvy, a to 
najneskôr 6 mesiacov pred ukončením doby nájmu, ak sa Prenajímateľ a Nájomca nedohodnú na 
inom termíne uplatnenia Opcie. V prípade riadneho a včasného uplatnenia Opcie prevodu 
vlastníctva sa Nájomca zaväzuje na súčinnosť s Prenajímateľom potrebnú k prevodu vlastníctva 
spoluvlastníckeho podielu na Stavbe.  

4. Nájomca sa zaväzuje, že  súvislosti s predmetom Opcie prevodu vlastníctva neuskutoční žiaden 
taký úkon, ktorý by znemožnil nadobudnutie predmetu Opcie prevodu vlastníctva pre 
Prenajímateľa.  

5. Neuplatnením Opcie prevodu vlastníctva v súlade s touto zmluvou opcia prevodu vlastníctva 
zaniká. Prenajímateľ vyhlasuje, že zánikom Opcie prevodu vlastníctva mu nevzniká žiadny nárok 
voči Nájomcovi z akéhokoľvek titulu. Zároveň sa Prenajímateľ  zaväzuje, že si v tejto súvislosti 
nebude voči Nájomcovi uplatňovať žiadne nároky peňažného alebo nepeňažného charakteru.  

6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti Nájomcu reagovať na riadne a včas 
uplatnenú opciu prevodu vlastníctva, v čoho dôsledku by mohlo dôjsť k sťaženiu prevodu 
vlastníctva k predmetu prevodu, a to výlučne zavineným konaním Nájomcu vzniká 
Prenajímateľovi  

a) právo na odstúpenie od tejto zmluvy, pričom účinky odstúpenia nastávajú dňom 
doručenia písomného oznámenia o odstúpení Nájomcovi; 

b) nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5.000,- €. 
7. Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy a uplatniť si nárok na zaplatenie zmluvnej 

pokuty podľa odseku 6 výlučne v prípade, že Nájomcovi doručil písomnú výzvu na odstránenie 
nepriaznivého stavu v dodatočnej 30 dňovej lehote plynúcej počnúc dňom nasledujúcim po dni 
doručenia takejto výzvy a Nájomca  ani v takto zo strany Prenajímateľa poskytnutej dodatočnej 
lehote svoju povinnosť nesplnil, resp. nepriaznivý stav neodstránil. 

8. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká povinnosť Nájomcu  k realizácii obsahu Opcie prevodu 
vlastníctva.  

   
VI. 

Osobitné ustanovenia 
 
1. V prípade zmeny vlastníctva k Predmetu nájmu vstupuje nadobúdateľ vlastníctva do právneho 

postavenia Prenajímateľa a Nájomca je oprávnený zbaviť sa svojich záväzkov voči pôvodnému 
vlastníkovi, len čo mu bola zmena oznámená alebo nadobúdateľom preukázaná. 

2. Ak dôjde ku zmene vlastníctva Predmetu nájmu, môže podľa § 680  ods. 3 Občianskeho 
zákonníka z tohto dôvodu vypovedať nájomnú zmluvu iba nájomca, pričom výpoveď v tomto 
prípade musí byť podaná v lehote 3 mesiacov odo dňa oznámenia alebo preukázania zmeny 
vlastníctva Nájomcovi. 

3. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov oboch 
zmluvných strán.  

4. Nájomca sa zaväzuje: 
a) k zodpovednosti za hmotnú či inú škodu spôsobenú na Predmete nájmu zavineným 

konaním nájomcu, jeho zamestnancov, či ďalších osôb zdržujúcich sa v prenajatom 
priestore so súhlasom nájomcu, 

b) vykonávať na vlastné náklady údržbu Predmetu nájmu, a to po celý čas nájmu, 
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c) zabezpečiť dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a 
protipožiarnej ochrany. 

 
VII. 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Právne vzťahy neupravené v tejto Zmluve sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka a Zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov. Pre vzťahy neupravené v tejto 
zmluve platia všeobecné ustanovenia Občianskeho zákonníka 

2. Táto nájomná zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, pričom štyri vyhotovenia obdrží 
Nájomca a jedno vyhotovenie obdrží prenajímateľ.  

3. Neoddeliteľnou súčasťou nájomnej zmluvy je kópia projektovej dokumentácie 
SPORTPROJEKT.  

4. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou dodatkov schválených a podpísaných obidvoma 
zmluvnými stranami, a to v písomnej forme.   

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili po vzájomnom prerokovaní, podľa svojej 
slobodnej vôle vážne, určite a zrozumiteľne, bez tiesne a jednostranne nevýhodných podmienok a 
na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali osoby, oprávnené konať v mene 
účastníkov zmluvy.  

6. Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou, pričom 
nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť podľa § 47a zákona č. 40/1964 
Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni zverejnenia 
na webovom sídle Nájomcu. 

 
 
Prenajímateľ: 
 

 
 
V Dedinkách, dňa 22.3.2019    

 
............................................. 
Anton Novotný 

Nájomca: 
 
 
V Dedinkách, dňa 22.3.2019    

 
............................................. 
Obec Dedinky,  
Milan Červenka 


