
 

Nájomná  zmluva  

uzavretá podľa §663 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 

 

čl. 1 
Zmluvné strany 

 

Prenajímateľ:   Ing. Ftáček Jozef, rod. Ftáček, nar. , r.č. , 
                         bytom Pšurnovická 1328/63,  Bytča 
 

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 

Predmetom zmluvy je prenájom nehnuteľnosti  - pozemok parc.č. KNE  10265 - ttp  
o výmere 2954 m2 v katastrálnom území Štiavnik, zapísaná v Správe katastra Bytča na  
LV č. 3523. 
         

čl. 3 
Účel nájmu 

3.1.  Prenajímateľ prenajíma nájomcovi predmet nájmu podľa článku 2. tejto zmluvy  za  
        účelom  rekonštrukcie a užívania stavby „ Lyžiarsky vlek s umiestnením unimobunky“. 
  
 3.2.  Prenajímateľ týmto dáva nájomcovi súhlas na rekonštrukciu stavby uvedenej v bode 3.1.  
         tejto zmluvy v zmysle stavebného zákonom 50/1976 Zb.  
 
 

 

 



čl. 4 
Doba nájmu 

Doba nájmu je stanovená dohodou zmluvných strán a to na dobu neurčitú s výpovednou  
 lehotou 3 mesiace vopred.   
 

čl. 5 
Nájomné vzťahy zmluvných strán 

5.1.  Nájomca je povinný užívať predmet nájmu v rozsahu a k účelu uvedenom v tejto zmluve 
        a to počas celej doby trvania nájomného vzťahu.  
5.2.  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. 
 

čl. 6 
Záverečné ustanovenia 

6.1.   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. 

  6.2.    Ostatné vzťahy zmluvných strán sa riadia príslušnými ustanoveniami  Občianskeho zákonníka.  
6.3.    Zmluva sa vyhotovuje v 2 exemplároch, pričom každá zmluvná strana dostane 1  

    exemplár. 
6.4.    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.  
  6.5.   Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. 

 
 

V Štiavniku, dňa 12.06.2013           

 

Prenajímateľ:                Nájomca:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


