
Nájomná zmluva 
 
Zmluvné strany 
 
1. Prenajímateľ:  

Pozemkové spoločenstvo „LS  Kruhy“, IČO : 42111790, DIČ : 2023120407 
Zastúpená:  Ing. Michalom Kráľom, predsedom výboru lesnej spoločnosti, 

 Ing. Gustávom Koščákom, tajomníkom výboru lesnej spoločnosti 
 

 
 

2. Nájomca:  
Obec Trnava pri Laborci, IČO:  00325902 
Zastúpená:  Ing. Ignácom Štefaničom, starostom obce 

 
Uzatvorili podľa Občianskeho zákonníka 

 
nájomnú zmluvu 

 
Čl. I. 

Predmet zmluvy 
 

Predmetom zmluvy je prenájom pozemku nachádzajúceho sa na parcele č. 618 pod 
miestnou komunikáciou obce v katastrálnom území Trnava pri Laborci o celkovej výmere 
2950 m2 vo vlastníctve prenajímateľa. 

 
Čl. II. 

Účel nájmu 
 
Účelom nájmu je zabezpečenie prístupu k nehnuteľnostiam občanov nachádzajúcich sa 

v lokalite obce „Vyše mlyna“, „Pod veliku“ a do lesnej časti katastrálneho územia obce. 
Čl. III. 

Doba nájmu 
 

Zmluva sa uzatvára na dobu 15 rokov s možnosťou predlženia platnosti zmluvy na ďalšie 
obdobie. 

Čl. IV. 
Nájomné a spôsob platenia 

 
Zmluvné strany a dohodli, že : 

1. Nájomné za prenajímaný pozemok sa na základe vzájomnej dohody zmluvných strán 
bude uzatvárať vždy na obdobie jedného roka pre rok 2012 sa stanovuje vo výške 0,15 € / m2 
za rok. 

2. Každý rok sa výška ročného nájomného  vypočíta  a spresní vždy k 28.02. bežného 
kalendárneho roka na základe korelácie výšky daňového základu dane z pozemkov schválenej 
pre aktuálny rok schválený vo VZN pre daň z pozemkov. 

3. Nájomné podľa článku IV, bod 2. je nájomným pre nasledujúci rok a to až do jeho 
ďalšieho spresnenia. 

4. Nájomca bude platiť nájomné jednou splátkou a to do termínu 31.07. kalendárneho 
roka a to peňažnou formou. 



5. Prenajatá plocha sa oslobodzuje zo základu pre výpočet platby dane z nehnuteľnosti. 
6. Ak prenajímateľ chce previesť pozemky, ktoré sú predmetom prenájmu na iné osoby je 

povinný ponúknuť predmetné pozemky v prvom rade nájomcovi.  
 

Čl. V. 
Osobitné dojednania  

 
1. Nájomca sa zaväzuje používať prenajatý pozemok  v súlade s článkom II tejto zmluvy.  
2. Prenajímateľ súhlasí so stavebnými úpravami na miestnej komunikácií, ktoré nájomca 

vykoná na vlastné náklady resp. zo získaných nenávratných dotácií. 
3. V prípade ukončenia nájomnej zmluvy prenajímateľ nie je viazaný žiadne finančné 

záväzky vyplývajúce z vložených investícií. 
4. Nájomca sa zaväzuje počas trvania tejto zmluvy neprenajať predmet prenájmu tretím 

osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. 
 
 

Čl. VI. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Túto zmluvu je možné zmeniť alebo doplniť so súhlasom zmluvných strán písomne 

dodatkom k zmluve. 
2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jeden dostane 

prenajímateľ a jeden nájomca. 
3. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu ju podpísali. 
4. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania zmluvy. 

 
 
V Trnave pri Laborci dňa 14.2.2012 V Trnave pri Laborci dňa 14.2.2012 
 
 
 
Prenajímateľ: Nájomca: 
 
 
 
 
 
....................................... ............................................... 


