
Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 9/2021 
O nájme nehnuteľností v zmysle § 9a a ods. 9, písm. c) 

Zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
 

 
Prenajímateľ:  Záhradnícke a rekreačné služby 
 IČO: 00183075 
 Sídlo: Švermova 45, 974 01 Banská Bystrica 
 Konajúci prostredníctvom: PhDr. Ivan Šabo, riaditeľ organizácie 
 Organizácia zriadená na základe Zriaďovacej listiny zo dňa 

24.06.1999 schválená Mestským zastupiteľstvom 24.06.1999. 
 DIČ: 2020459221 
 IČ DPH: SK 2020459221  
 Bankové spojenie: ČSOB, a.s. 
                         Číslo účtu IBAN: SK3675000000004017189020 
                         (ďalej len „prenajímateľ“) 

 
a 

 
Nájomca:       Jana Benická, samostatne hospodáriaci roľník (SHR) 
                        Dátum narodenia: 15.01.1967 
  Rodné číslo: 675115/6126 
                          Trvale bytom: Oslobodenia 913/34,  028 01  Trstená, SR 
   Zápis Mesto Trstená č.j. 1739/2021/6 
                          (ďalej len „nájomca“) 
................................................................................................................................ 
 

Článok 1  
Predmet a účel nájmu 

1.  Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, ktorá je vedená Okresným 
úradom v Banskej Bystrici, katastrálny odbor, okres: Banská Bystrica, obec: 
Banská Bystrica,  katastrálne územie: Banská Bystrica, evidovaná na LV č. 
6012 a 4073 ako parcely registra „C“ číslo 3452/1 a „C“ 3452/5, ostatné plochy. 

2. Na základe tejto zmluvy prenajímateľ prenecháva nájomcovi za odplatu vec – 
časť parciel registra „C“ číslo 3452/1 a 34525/5, ostatné plochy v 
dohodnutej výmere 10 m2, aby ju nájomca dočasne (v dojednanej dobe) a za 
podmienok dohodnutých v tejto zmluve užíval za účelom poskytnutia priestoru 
pre potreby SHR. 

3. Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu od prenajímateľa prevziať a užívať ho 
v súlade s touto zmluvou. Nájomca podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že je 
oboznámený s predmetom nájmu a v stave, v akom sa predmet nájmu nachádza 
ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy, ho od prenajímateľa preberá. 
  

Článok 2 
Výška nájomného, splatnosť nájomného  

a spôsob platenia nájomného 
1. Nájomné za predmet nájmu bližšie špecifikovaný v Článku 1 bod 1 a 2 tejto 

zmluvy, bolo určené dohodou zmluvných strán  vo výške 10,- Eur, slovom desať  
euro denne.  

2.  Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca bude platiť prenajímateľovi nájomné 
jedenkrát mesačne, vždy najneskôr do siedmeho dňa po ukončení príslušného 
kalendárneho mesiaca., Nájomca bude platiť nájomné bezhotovostne – prevodom 
na účet prenajímateľa vedený v ČSOB, a.s., číslo účtu IBAN: SK36 7500 0000 
0040 1718 9020 na základe daňového dokladu – vystavenej faktúry. 

 
 

 



  

 
Článok 3 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
1.  Nájomca: 

- je povinný riadne a včas platiť prenajímateľovi dohodnuté nájomné;  
     -  je povinný užívať predmet nájmu v súlade s účelom nájmu dohodnutým

 v Článku 1 tejto zmluvy a v súlade s príslušnými právnymi predpismi 
vzťahujúcimi sa na tento účel nájmu. 

 
  

Článok 4 
Doba nájmu a ukončenie nájmu 

1.  Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú – do 31.08.2021. Nájom predmetu 
nájmu začína dňom 11.06.2021. 

2.  Nájomný vzťah, založený touto zmluvou končí: 
a)  dohodou zmluvných strán; 
b)  odstúpením od zmluvy zo strany prenajímateľa aj nájomcu. 

 Pre prípad výpovede si zmluvné strany dohodli 1-mesačnú výpovednú dobu, 
ktorá začne plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení 
odstúpenia od zmluvy druhej strane. 

3. Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade: 
    a) omeškania nájomcu s úhradou čo aj len časti nájomného; 
    b) využívania predmetu nájmu na iný ako touto zmluvou dohodnutý účel. 

 

Článok 5 
Spoločné a záverečné ustanovenia  

1.  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami 
a účinnosť deň nasledujúci po jej zverejnení. 

2. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných 
dodatkov, ktoré budú číslované, datované a podpísané oprávnenými osobami 
obidvoch zmluvných strán.  

3.  Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 
zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

4.  Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola 
vyhotovená, zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, 
zrozumiteľne,  úplne a slobodne prejavili, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 

6. Táto zmluva sa vyhotovuje vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná 
strana obdrží jedno vyhotovenie zmluvy. 

 
 
V Banskej Bystrici, dňa 10.06.2021    V Banskej Bystrici, dňa 10.06.2021 
 
 
 
 
 
 
 
         Za nájomcu: Jana Benická   Za prenajímateľa: PhDr. Ivan Šabo 
 
 
 
 
 
 
 
             .........................................           ........................................  
                             podpis                                                pečiatka a podpis 


