
NÁJOMNÁ ZMLUV A č. 00238/2016-PNZ -P40074/16.00 

Prenajímateľ: 

štatutárny orgán: 

bankové spojenie: 
číslo účtu IBAN: 
IČO: 
DIČ: 

Nájomca: 

Obec Vojany 

Čl. I 
Zmluvné strany 

sídlo: Obecný úrad č. 72, 072 72 Vojany 
štatutárny orgán: Štefan Czinke, starosta obce - &! 
bankové spoje· ie: &y~t a. s.· - · lP" 
č~slo účtu !BAN· tr" ~~15 .0?00 0000 0000 030? lt622. 
l CO: -00332 r27 . 
DIČ: 2020540137 

(ďalej len "nájomca") 

u za 

Čl. ll 
Predmet nájomnej zmluvy 

Predmetom nájomnej zmluvy je prenájom časti pozemku KN-.. · ;~c~1~26/l , druh pozemku 
trvalo trávny porast, o celkovej výmere 558m2, nach'áäzaj ÓC.:i:sa v .. .:intr.~viláne, v katastrálnom 
území Vojany, obec Vojany, okres Michalovce, evidovaný na liste vlastníctva č.766, v 
podiele 1/1 vo vlastníctve SR v správe SPF (ďalej iba "SR-SPF") a časti pozemku KN-E 
parc.č.1345/6, druh pozemku orná pôda, o celkovej výmere 7817 m2, nachádzajúci sa v 
extravilane, v katastrálnom území Vojany, obec Vojany, okres Michalovce, evidovaný na 
liste vlastníctva č.766, v podiele 111 vo vlastníctve SR-SPF. Z celkovej výmery je predmetom 
prenájmu výmera 1.837m2, z toho 1.837 m2 SR-SPF a 0,00 m2 NV-SPF, (ďalej aj "prenajatý 
pozemok"). 



Čl. III 
Účel nájmu 

l. Účelom nájmu je nepol'nohospodárske využitie pozemku - revitalizácia chodníka 
a autobusovej zastávky. 

2. Dohodnutý účel nájmu môže nájomca meniť len s predchádzajúcim písomným súhlasom 
prenajímateľa. 

Čl. IV 
Doba nájmu 

l. Nájomná zmluva sa uzatvára na"UťČitý čas-Od ôáturflu účjnnosti tejto zmluvy do 31.12.2025 

2. Nakoľko nájomca užíval pozem!cy., uvedené v čl. Il odo dňa O 1.01.2016 do účinnosti tejto 
zmluvy, nájomca sa zaväzuje · ~a __ uvedené Qbdobie uhpdiť prenajímateľovi bezdôvodné 
obohatenie z titulu užívailia .pozemkov bez nájbmnej zmluvy. Výška bezdôvodného 
obohatenia sa určí P\2Qlr#n:.J>odl'a ~ýšJéÝ: ročného ,~Jájomného dohodnutého v čl. V tejto 
nájomnej zmluvy a dooJ''Uzívania pozemkov ·náj6mcom bez nájomnej zmluvy. 

3. Nájomca svoj záväzok z titulu bezdôvodného obohatenia za užívanie pozemkov podľa 
čl. II tejto zmluvy bez právneho titulu za obdobie od O 1.01.2016 do účinnosti tejto 
zmluvy, vo výške uvedenej v odseku 2 tohto článku uznáva a zaväzuje sa uhradiť ho do 
30 dní od účinnosti tejto nájomnej zmluvy. V prípade, ak nájomca nesplní svoj 
záväzok podľa predch~dzajú_c~j vety, je grenajjmateľ bez ďalšieho oprávnený odstúpiť od 
tejto zmluvy. ~Odstúpenje ~osi zmluvy pren.ajnnaťel?A'doručí nájomcovi v písomnej 
forme prostredníctYo1n ·poštY~na • aqre~u ,nájomcu uvttdenú v tejto zmluve alebo na inú 
adresu písomne určenú nájomcom na doručovanie písomností. 

4. 

Čl. v 
Nájomné a spôsob jeho platenia . 

l. Zmluvné strany sa dohodli, že ročné nájomné za prenajatý pozemok je určené dohodou, 
a to v priemernej sume 0,03 €/m2/rok, t.j. ročne vo :vý.ške<ss;u €~ slo.vom päťdesiatpäť 

' ·· ';ll ,. 
eur a jedenásť centov. ·· · · · 

i. 

2. Nájomca sa zaväzuje platiť nájomné j ednorazovo za kalendárny rok, vždy v termíne k 1.3. 
príslušného kalendárneho roka. Nájomca je povinný platiť nájomné na účet prenaj ímateľa 
vedený v Štátnej pokladnici, číslo účtu: 7000001638/8180, variabilný symbol 
4344007416. 

3. Alikvotnú splátku za kalendárny rok 2015 zaplatí nájomca do 30 dní od nadobudnutia 
účinnosti nájomnej zmluvy. Nájomné za ďalšie obdobie zaplatí v termíne stanovenom 
v bode 2. Vo všetkých prípadoch fond vyhotoví a nájomcovi pošle faktúru 14 dní pred j ej 
splatnosťou . 

111!1 

. - ~ 

!!1. -~ . 



4. Nájomca je povinný platiť nájomné na účet prenajímateľa uvedený v čl. I. tejto zmluvy na 
základe faktúry vystavenej prenajímateľom. Porušenie tejto povinnosti nájomcom je 
dôvodom pre odstúpenie od zmluvy zo strany prenajímateľa. Neprevzatie faktúry 
nájomcom nie je dôvodom na nezaplatenie splátky nájomného dohodnutého v nájomnej 
zmluve. V prípade skončenia nájmu z dôvodov uvedených v Čl. VII. ods. l tejto zmluvy 
sa nesplatená časť nájomného stáva splatnou do 30 dní od skončenia nájmu, ak nie je 
dohodnuté inak. 

5. Prenajímateľ sa zaväzuje písomne oznámiť nájomcovi každú zmenu týkajúcu sa jeho 
účtovných údajov najneskôr do 15 dní odo dňa, kedy táto zmena nastala. 

6. Prenajímateľ si vyhradzuje právo medziročne zvýšiť nájomné za uztvanie predmetu 
nájmu v danom roku, 
predchádzajúci rok. 

Štatistickým úradom SR za 

l . Nájomca je povinný dohodnutý účel takým spôsobom, aby 
prenajímateľovi nevznikla škoda, tiež nájomca je povinný dodržiavať predpisy o ochrane 
a využívaní poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu, ako aj ostatné osobitné 
predpisy vzťahujúce sa na dohodnutý predmet nájmu. 

2 . Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu najneskôr do 15 kalendárnych dní písomne 
ozná . lilien ' í ' i v ' . • v1\.'"' o uzatvorení nájomnej zmluvy 
a kto t~ · 
a) ·' iska, názvu, sídla, štatutárneho 

orgánu, adresy na zasielanie faktúr, bankového spojenia a pod.), 
b) zmeny vlastníctva k pozemkom nezistených vlastníkov podľa § 16 odsek l písm. b ), 

c) zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktoré tvoria predmet nájmu, 
c) ostatných podstatných náležitostí zmluvy. 

3. Nájomca nemôže 

4. 

5. Nájomca zodpovedá, aby na prenajatom pozemku nevznikla skládka odpadu a ak napriek 
tomu tam skládka vznikne, je povinný ju odstráni ~.~st,.· é:: 1· 

I .AI 
6. Nájomca je povinný pri skončení nájomného vz o'60wzä ateľovi predmet 

nájmu v pôvodnom stave, a ak to nie je možné vzhľadom na povahu vykonávaných prác 
v stave zodpovedajúcom predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu predmetu nájmu 
s prihliadnutím na nevyhnutné zmeny. 

7. Nájomca je povinný pri využívaní predmetu nájmu dodržiavať právne normy vzťahujúce 
sa na ochranu prírody a krajiny a životného prostredia. 

8. Nájomca je povinný písomne oznámiť prenajímateľovi, že k prenajatým pozemkom sa 
prihlásil vlastník. 



9. Nájomca je povinný platiť správcovi dane (mestu, obci) daň z nehnuteľností v zmysle zák. 
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 

10. Nájomca je povinný umožniť prenajímatel'ovi kontrolu dodržiavania podmienok tejto 
zmluvy a na požiadanie prenajímateľa umožniť mu vstup na pozemok. 

ll . Nájomca je povinný uhradiť fondu zmluvnú pokutu na účet fondu v lehote do 14 dní od 
prevzatia písomného oznámenia, v ktorom mu fond oznámil porušenie zmluvnej 
povinnosti a zároveň uviedol výšku zmluvnej pokuty, ktorú má nájomca uhradiť. 

12. Nájomca je povinný vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskych pôd 
odnímaných dočasne a zabezp~čiť st ·vo~ť o skl(!do ú skrývku na základe bilancie 
skrývky humusového horizof u· ' 

• f 

13. Nájomca je povinný vykJ~a umus<;>vého . oJfzontu pol'nohospodárskej pôdy 
použitej na nepol'nohospoďars~čei""""rla č~s kta,tší ako jeden rok a zabezpečiť 
starostlivosť o skladovanú sk~ku Iia Základe bilancie~skrývky humusového horizontu. 

. fE 
14. Nájomca je povinn~ . zabezpečiť~matenic;. pol'nohospodárskej pôdy použitej na 

nepol'nohospodársky účel na čas kratší ako jeden rok do pôvodného stavu. 

15. Prenajímateľ je povinný oznámiť nájomcovi údaje o jemu známych vecných bremenách 
alebo iných obmedzeniach zaťažujúcich prenajatý pozemok. 

l. Nájom sa skončí : 

a) dohodou zmluvných strán, 
b) výpoveďou prenajímateľa alebo nájomcu podľa § 677 ods. l Občianskeho zákonníka, 
c) výpoveďou len zo strany nájomcu, ak dôjde ku zmene vlastníctva 
d) odstúpením o zmluvy · ž dôy(t ov-uveden)Íich vo . ;ľšepoecne záväZných právnych 

p~e~pisoch, _ale~b ôopod~\ltÝ,th . <.§ zmluve, ~ ·~-~ '·: ·. · 
e) zamkom naJomcu bez"pfavhehcf p'Cu; t-. ;1;; · ~ 
t) dňortl nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu 

pozemkových úprav alebo neskorším dňom uvedeným v rozhodnutí (§ 14 ods. 8 
zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) .. 

2. Prenajímateľ aj nájomca môžu nájom pozemku vypo.v~dať bez uvedenia dôvodu. Pri 
skončení nájmu výpoved'ou je výpovedná lehota.....:trÓj~esačná a začína plynúť prvým 
dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpoveäe drub"ej:.cŽfuluvnej stra/ie. 

3. Prenajímatel' môže odstúpiť od zmluvy, ak: 
a) nájomca nevyužíva prenajaté pozemky (alebo niektoré z nich) riadnym spôsobom na 

dohodnutý účel primerane druhu pozemku, 
b) nájomca užíva pozemky (alebo niektoré z nich) v rozpore s osobitnými predpismi, 
c) nájomca porušuje povinnosti a podmienky vyplývajúce z nájomnej zmluvy, 
d) nájomca dal pozemky ktoré tvoria predmet nájmu (alebo niektoré z nich) do 

podnájmu, 



e) nájomca zmenil druh pozemkov (alebo niektorého z nich) bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu prenajímateľa, resp. v rozpore s osobitnými predpismi 
upravujúcimi zmenu druhu pozemku alebo inú zmenu pozemku, 

f) nedošlo k dohode o zmene výšky nájomného, 
g) nájomca nereaguje na písomnosti prenaj ímateľa (je nečinný), 
h) nájomca napriek výzve nezaplatil splatné nájomné ani do splatnosti ďalšieho 

nájomného, 
i) nájomca napriek písomnej výstrahe užíva prenajaté pozemky alebo trpí ich užívanie 

takým spôsobom, že prenajímateľovi vzniká škoda alebo mu hrozí škoda, 
j) došlo k prechodu alebo prevodu prenajatých pozemkov alebo niektorého z nich 

v zmysle príslušných právnych predpisov (napr. na účely výstavby alebo ťažby, 
z dôvodu výstavby diaľnic, významných investícií alebo z dôvodu poskytnutia 
reštitučnej náhrady a pod.);ä' ftávEfi · r~n-ajím~eľa n~avretie dodatku k nájomnej 
zmluve (spresnenie preslmetuy{ájtv,'u'''aléPo áyí-h I).ového prenajímateľa na uzavretie 
dohody o skončení nájfnu b·ol neúsl}-ešnýJtr -~ 

k) dôjde, k preuk~~aniu ~~ .. ;v~g~i~~r_k~Sf3N~~ ~ poz~~-kom (~iektorým z ~ich) 
vlastmkom (doJde k!xtlehttnk:actl~:>- v astiríctva~ R:ategom "neznameho vlastmka") 
a návrh prenajímateľatna lJZavretie"'dodatku k nájomnej zmluve (spresnenie predmetu 
nájmu) alebo návrhh!!~:2ého prérf!j~atel:g:na u2lvretie dohody o skončení nájmu bol 
neúspešný, 

l) ak fond zistí bezdôvodné obohatenie nájomcu z titulu užívania a nájomca odmietne 
bezdôvodné obohatenie vrátiť v zmysle § 451 a nasl. Občianskeho zákonníka, 

m) ak orgán štátnej správy nevydá rozhodnutie, resp. zruší rozhodnutie, ktoré bolo 
dôvodom na uzatvorenie nájomnej zmluvy , 

n) s ohľadom na právoplatné rozhodnutie príslušného Qrgánu treba pozemky vypratať. 

4. Nájof ca m~že odz~uyY:Í#d~ť~ lch~o äôvo{ ){' 
a) nesúhlasŕso zvýšením nájomného neôJ~lb k d'ôhode o zmene výšky nájomného, 
b) prenajímateľ urobil na pozemkU úpravy, ktoré podstatným spôsobom obmedzuje jeho 

užívanie a účel, na ktorý je pozemok prenajatý. 

5. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany prenajímateľa sa _ zmluva zrusuje 
doručením písomné,Q.o o~st'ineqi-a~od~äájompej ~·Zll},\uv,y . nájom~vi. :\{_~ípade odstúpenia 
od zmluvy zo stra:n:y _ ~jomcu ša Z!llluva\ :zrušúJe po upl)'l]utí roch mesiacov od 
doručenia písomného ~odstfiP-enia,m:od . nľíjoronej ztktu:vy \äprenajímatel'ovi, ak sa 
nájomca s P.renajímateľom nedohodne inak. 

6. Ak dôjde ku zrušeniu nájomnej zmluvy z niektorého dôvodu uvedeného v čl. VII tejto 
zmluvy, je nájomca povinný dňom, ktorým sa zmluva zrušuje, vypratať prenajatý 
pozemok a odovzdať ho prenajímateľovi, ak sa ~P.renajímateľ~m_. nedohodli inak. Za 
odovzdanie pozemku sa považuje aj písomné Jztiá~€'trt~nájo!)lc ·~najímateľovi, že 
pozemok, ktorý mal doposiaľ v nájme m~ odq~v~. \{~~enie musí byť 
prenajímateľovi doručené najneskôr v deň, ktorým sa zmluva zrušuje. 

Čl. VID 
Úroky z omeškania a zmluvná pokuta 

l. Ak je nájomca v omeškaní s platením nájomného alebo jeho jednotlivých splátok, fond 
má právo žiadať úroky z omeškania podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka a § 3 
nariadenia vlády č. 87/ 1995 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorým sa vykonávajú 



niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka a manipulačný poplatok vo výške l 0,00 
€, slovom desať eur. 

2. Prenajímateľ môže žiadať od nájomcu zmluvnú pokutu: 
2.1. vo výške 50 %ročného nájomného z výmery dotknutých pozemkov ak nájomca: 
a) užíva pozemky (alebo niektoré z nich) na iný než dohodnutý účel (za dotknutú 

výmeru sa považuje výmera v rozsahu ktorej užíva nájomca pozemky na iný účel 
než bol dohodnutý), 

b) dal prenajaté pozemky (alebo niektorý z nich) do podnájmu inému (za dotknutú 
výmeru sa považuje výmera pozemkov daných do podnájmu), 

c) zmenil druh prenajatých pozemkov bez predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa (za 
dotknutú výmeru sa považuje výmera na ktorej bol zmenený druh pozemku), 

d) písomne do ~ 5 ~alend~r~?'c~Jní~n~~~-i} ~~n~u~všytk~ :me~~· ku ktorým došlo 
po uzatvorem naJomneJ;Zm:luv.y .~ ktote::Sa't)'ka]'ú 'identlfikacie naJomcu (napr. zmena 
názvu obchodného m~na;=.sídla,",iJanko, .ého spojenia, vstup do likvidácie, začiatok 
~o~':ného konani~)~ ~-tg~~~~vJastni~::. ~k ·pozerrlkom .ne~istených vlastníkov; na 
tieto ucely sa za dotkn_Ptl1,íJiYfi1~W p.,~.:vazuJe v~me.ra prenaptých pozemkov, 

2.2.vo yýške 100 % "r~inéJo nájÓinn~ho z -d~ttqJ/tých pozemkov, ak nájomca dňom 
skončenia nájm~ nevýprace preii'aj'al'l! p&zemky a neodovzdá ich užívateľovi v stave 
dohodnutom v nájomnej · zmluve (za dotknutú výmeru sa považuje výmera 
prenajatých pozemkov), 

2.3.vo V)1ške 100 % ročného nájomného z dotknutých pozemkov, ak nájomca poruší 
podmienky nájmu uvedené v Čl. VI ods. 12, 13, 14, tejto zmluvy (za dotknutú 
y:ýmeru sa považuje VÝ:ffiera prenajatých,pozemkovf 
i -- ii' ~ ~~ - ~ ' ;&It· '1ft -....;;"'n ~ K' ;~ ·:& ~· '·)11m .,:., "' ··:. ~cs-' ~ v 

3. Zmluvn~ {I~k~tu;JJ,)rláj~!Pc~.:.Royinňt ~~ti!~ n'l:_ .úč~t prenajímateľa vedený v Státnej 
pokladnici č. ú. 7000001638/8180, variabilný symbol 4344007416 do 14 kalendárnych 
dní od prevzatia písomného oznámenia s vyčíslenou výškou, v ktorom mu prenajímateľ 

oznámil, že došlo zo strany nájemcu k porušeniu zmluvnej povinnosti, pre ktorú bola 
dojednaná zmluvná pokuta. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je právo prenajímateľa na 
náhradu škody dotknuté. Povinnosť uhradiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu odstúpením 
od náiomnei zmluv~;nnaniká .. - ::;; .:ír "" ~ ,0 ;W A ..,_ ~Je ,;v· 

'.} :.J J';m.;"'f"r..,- · n ~Y ""'!l 'll :v> • i""'t 
- ~ ' ~ ŕ, 

~~~·" ' ~~ mi ď Ct. ix 8 !'! ' 

Doručovanie písomností 

·l. Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto 
zmluvou sa rozumie doručenie písomnosti doporučene poštou na adresu určenú podľa 
Čl. I zmluvy, doručenie kuriérom alebo osobné do,!Jlčeniepríslušnej ~inluvnej strane. 

t ~:.i 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že pre doručov~ie pí~oxf'nôstf~sa p; imerane použijú 
ustanovenia§ 45 a nasl. OSP. 

Čl. x 
Osobitné ustanovenia 

1. Nájomca je povinný umožniť zamestnancom fondu počas trvania nájmu prístup na 
prenajaté pozemky za účelom kontroly, či nájomca nakladá s pozemkami riadnym 
spôsobom podľa dohodnutého účelu v nájomnej zmluve. 

ll
.[!] . 

r- .. 
I!L , · .... 



l. 

2. 

Nájomca je povinný umožniť fondu pred skončením nájmu zhodnotiť stav pozemkov. 

Nájomca súhlasí so zverejnením tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády 
SR a na internetovej stn'tnke prenajímateľa s tým, že zmluva bude zverejnená v súlade 
s právnymi predpismi ukladajúcimi prenajímateľovi povinnosť ju zverejniť. 

Nájomca súh lasi so zverejnením návrhu tejto zmluvy v rozsahu uvedenom v odseku 3 
tohto článku na internetovej stránke prenajímateľa v priebehu schvaľovacieho procesu, 
a to 14 dnf pred zasadnutím Rady fondu do dňa zasadnutia Rady fondu vrátane. 

Čl. XI 

3. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých 3 dostane prenajímateľ a l 
nájomca. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, j ej obsahu porozumeli a na znak 
súhlasu podpísali. 

5. 

- 1 MAR. 2016 
V Bratislave, dňa .......... ... .......... ........ . 

g. Róbert Poloni 
námestník generálnej riaditeľky 

Slovenského pozemkového fondu 

Č .. zm!wiy 00238i20'i6, ~;tt. 7, 20.Dí.201B 15:24 7 

• v ;!/ . (. 20/ 6' 
Vo VoJanoch, dna .......... ... .............. . 

Stefan Czinke 
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