
 

 
Zmluva o nájme nehnuteľností 

uzatvorená  podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka 
 
 

 

čl. 1 
Zmluvné strany 

 

Prenajímateľ:   Lesné spoločenstvo Štiavnik, s.r.o. 
Sídlo :  013 55  Štiavnik 1339 
Štatutárny zástupca:  Ing. Ján Gulan, bytom Štiavnik 262 
IČO: 31 630 006,  
Bankové spojenie: VUB, a.s. Bytča 
Číslo účtu: 23322-432/0200 
 

Nájomca : Obec Štiavnik 
Štatutárny zástupca :  Ing. Štefan Vároš, starosta obce 
IČO :  321 672 
Bankové spojenie:  VUB, a.s. Bytča 
Č.ú. : 23322-432/0200 

 

čl. 2 
Predmet zmluvy 

1.2.   Predmetom zmluvy je prenájom nehnuteľnosti KNC parc.č. 2813 - orná pôda o výmere 
        810 m2, ktorá podľa identifikácie parciel č. 266/13 zo dňa 18.02.2013 bola vytvorená z  
        KNE  parc.č. 2994/7  orná pôda o výmere 2232 m2 v kat úz. Štiavnik, zapísanej na LV č.  
       3675 v podiele 1/1 na urbáristov obce Štiavnik . 
2.2.  Prenajímateľ je právny nástupca a správca všetkých pozemkov vedených na urbáritov  
        obce Štiavnik a touto zmluvou prenecháva nájomcovi užívanie vyššie špecifikovanej  
        nehnuteľnosti.          
3.2.  Nájomca sa zaväzuje, že predmet nájmu bude využívať v súlade s podmienkami tejto  
        zmluvy. 
 

 



 

čl. 3 

Účel nájmu 

1.3.  Prenajímateľ prenajíma nájomcovi predmet nájmu podľa článku 2. tejto zmluvy  za  
        účelom legalizácie vodnej stavby „vrtaná studňa na odber podzemnej vody“  
        v zmysle stavebného zákona.  
2.3.  Prenajímateľ týmto dáva nájomcovi súhlas na legalizáciu stavby „vŕtaná studňa na odber  
        podzemnej vody na pozemku KNC  p.č. 2813, vytvorenej z pozemku KNE  p.č. 2994/7  
        v kat. úz. Štiavnik v zmysle stavebného zákonom 50/1976 Zb.  
 

čl. 4 
Doba nájmu 

1.4.  Doba nájmu je stanovená dohodou zmluvných strán a to na dobu určitú v trvaní 50  
        rokov. 
2.4.  Nájom začína plynúť od  01.06.2013. 
3.4.  Zmluvné strany sa dohodli, že po uplynutí doby nájmu uvedenej v ods. 1.4. tohto článku,  
        platí prednostné právo na prenájom nájomcovi, prípadne jeho právnemu nástupcovi.  
         

čl. 5 
Výška nájomného 

Nájomca sa zaväzuje prenajímateľovi zaplatiť nájomné, ktoré bude zaplatené vopred pri 
podpise tejto zmluvy na celú dobu  v sume 1,- Eur. 
 

čl. 6 
Nájomné vzťahy zmluvných strán 

1.6.    Nájomca je povinný užívať predmet nájmu v rozsahu a k účelu uvedenom v tejto   
          zmluve a to počas celej doby trvania nájomného vzťahu.  
2.6.    Prenajímateľ si vyhradzuje právo v prípade potreby napojiť sa na  zdroj pitnej vody   
          vybudovaný na pozemku, ktorý je predmetom nájmu bezplatne . 
 

čl. 7 
Záverečné ustanovenia 

1.7.     Zmeny a doplnky tejto zmluvy sa môžu uskutočniť len po vzájomnej dohode obidvoch  
    zmluvných strán a to dodatkom, ktorý po podpísaní obidvoch strán sa stane    
    neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

2.7.      Ostatné vzťahy zmluvných strán sa riadia príslušnými ustanoveniami  Občianskeho zákonníka.  
3.7.     Zmluva sa vyhotovuje v 4 exemplároch, pričom každá zmluvná strana dostane 2  

    exempláre. 
 



 
 
 
 

 
4.7.      Zmluvné strany súhlasne konštatujú, že si zmluvu dobre prečítali, jej obsahu porozumeli a na  

   znak súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne a bez výhrad podpisujú. 
 5.7.   Vzhľadom k tomu, že nájom je z časového hľadiska  dlhodobí, prenajímateľ súhlasí, aby do  
           práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy vstúpil právny nástupca nájomcu. 
 6.7.   Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. 

 
 

V Štiavniku, dňa 31.05.2013           

 

  Prenajímateľ:                  Nájomca:  
 
 
      ..........................................                                                   .................................. 
         Ing. Ján Gulan                                                                   Ing. Štefan Vároš                                                  
     štatutárny zástupca                                                                    starosta obce 

 


