
 

 
NÁJOMNÁ ZMLUVA 

 
 uzatvorená doleuvedeného dňa, mesiaca a roku 
 
medzi: 
  

Obec Pusté Sady 
so sídlom Obecného úradu Pusté Sady, Hlavná ul.131, 925 54 Pusté Sady 
IČO: 00800295 
zast.: Ing. Tomáš Nemeček, starostom obce 

 v ďalšom označení len ako prenajímateľ zo strany  jednej 
 
a medzi: 

 
TINAMA, s.r.o. 
Bošániho 9, PSČ 941 01, Bratislava, SR 
IČO:  35889969 , DIČ: 2021844440 
č. účtu: 185 974 2853/0200 
konajúca prostredníctvom: Milan Bílik – konateľ 
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
odd. Sro, vl.č. 32123/B 
v ďalšom označení ako n á j o m c a zo strany druhej 

 
 za týchto vzájomne dohodnutých 

p o d m i e n o k: 
 

 I. 
 
1.1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľností – pozemkov vedených v katastri 
nehnuteľností  Okresného úradu v Galante, Katastrálny odbor, pre k.ú. Pusté Sady na LV č. 

331 parcely registra “C” parc.č. - 83  o výmere 273 m2, 84/6 o výmere 507 m2, 86/3 o 
výmere 1202 m2, 86/4 o výmere 51 m2, 86/5 o výmere 1230 m2, 1134 o výmere 2036 m2 
vedené ako zast. plochy a nádvoria,  p.č. 1068 o výmere 813 m2 záhrady,  

 

       parcela registra “E” parc.č. – 1083/100 o výmere 451 m2 – trvalé trávne porasty, 
 

LV č. 1308 parcela registra “E”  parc.č. – 1418 o výmere 3852 m2 – ostatné plochy (ďalej 
aj „Predmet nájmu“). 

 
II. 

 
2.1. Prenajímateľ prenajíma nájomcovi nehnuteľnosti bližšie popísané v bode 1.1. tejto 
zmluvy najmä za účelom využitia Predmetu nájmu na realizáciu jeho investičného zámeru – 
výstavba  bytových domov s malometrážnymi bytmi spolu s potrebnou infraštruktúrou resp. 
s napojením na už existujúcu infraštruktúru (ďalej aj „výstavba Bytových domov“). 
Odovzdanie Predmetu nájmu si zmluvné strany dohodnú samostatne. 
  
2.2. Prenajímateľ poskytne nájomcovi súčinnosť, ktorá je potrebná k získaniu a udeľovaniu 
súhlasov od orgánov štátnej správy alebo územnej samosprávy prípadne k realizácii výstavby 
Bytových domov na Predmete nájmu. 
 
2.3. Prenajímateľ súhlasí s vybudovaním Bytových domov na Predmete nájmu  za podmienok 
uvedených v tejto zmluve. Vybudované Bytové domy budú vo vlastníctve stavebníka – 
nájomcu, ktorý je oprávnený uskutočňovať aj odpis tohto majetku. 
 



 

 III. 
 
Doba nájmu bola zmluvnými stranami dohodnutá na dobu  určitú a do 30.06.2016, pokiaľ sa 
zmluvné strany nedohodnú inak. 

IV. 
 
4.1. Cena nájmu je zmluvnými stranami dohodnutá vo výške 16724,- Eur (slovom 
šestnásťtisícsedemstodvadsaťštyri Eur) pričom nájomné bude zaplatené do konca doby nájmu  
na účet prenajímateľa vedený vo VÚB, číslo účtu SK90 0200 0000 0000 0742 5132. 
 
4.2. Nájomné uvedené v bode 4.1. tohto článku je uvedené bez DPH a v prípade potreby 
platenia nájomného s DPH bude táto daň  pripočítaná k nájomnému uvedenému v bode 4.1. 
v nadväznosti na bod 4.2. tohto článku. 
 
4.3. Zmluvné strany sa  dohodli, že pre včasnosť úhrady je rozhodujúci dátum pripísania 
príslušnej peňažnej čiastky na účet prenajímateľa. V prípade omeškania sa nájomcu so 
zaplatením nájomného podľa bodu 4.1. tohto článku, je prenajímateľ oprávnený požadovať od 
nájomcu zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania 
sa a nájomca je povinný bezodkladne zaplatiť ju prenajímateľovi po jeho výzve na plnenie. 
  

V. 
 

5.1. Nehnuteľnosti – výstavba Bytových domov (resp. ich ktorákoľvek časť), ktorú nájomca 
vybuduje na Predmete nájmu sám alebo prostredníctvom tretích osôb, bude vybudovaná na 
náklady a zodpovednosť nájomcu. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca objektívne a 
neobmedzene zodpovedá ako stavebník, príp. zhotoviteľ výstavby Bytových domov, pričom 
prenajímateľ nezodpovedá za vhodnosť pozemku pre plánovanú výstavbu Bytových domov 
nájomcom a súčasne nezodpovedá ani za prípadné s tým spojené škody na majetku nájomcu 
spôsobené nevhodnými vlastnosťami Predmetu prenájmu. 
  
5.2. Nájomca vyhlasuje, že Predmet nájmu pozná z miestnej ohliadky, skutočností uvedených 
vo výpise z listu vlastníctva č.1308 a 331 bližšie popísaného v článku I. tejto zmluvy a je si 
vedomý jeho charakteru a vlastností. Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ zodpovedá 
za škodu, ktorá by vznikla v dôsledku nesplnenia alebo porušenia jeho povinností z tejto 
zmluvy, maximálne do výšky jednej tretiny nájomného. 
 
5.3. Nájomca je oprávnený uplatniť si všetky daňové odpisy v súvislosti so stavbami, ktoré 
vybuduje nájomca na Predmetu nájmu, v súlade s platnými právnymi predpismi. 
 
5.4. Nájomca je povinný odstrániť na svoje náklady každé znečistenie a kontaminovanie 
Predmetu nájmu. V prípade porušenia tejto povinnosti je prenajímateľ oprávnený uskutočniť 
všetky úkony potrebné k odstráneniu znečistenia a kontaminácie Predmetu nájmu na náklady 
a zodpovednosť nájomcu. 
 
5.5. Zmluvné strany sa dohodli, že od účinnosti tejto nájomnej zmluvy prechádzajú všetky 
povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 
zákon) na nájomcu. 
 
5.6. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca bude mať po dobu trvania nájomného vzťahu 
a šesť mesiacov po skončení nájomného vzťahu predkupné právo na Predmet nájmu (alebo  
k nehnuteľnostiam ktoré vzniknú rozdelením Predmetu nájmu) za cenu podľa predpisov 
platných v čase realizácie predkupného práva (podľa znaleckého posudku) s tým, že od takto 
stanovenej kúpnej ceny sa odpočíta doteraz zaplatené nájomné podľa tejto zmluvy. 
 



 

5.7. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca nie je oprávnený previesť vlastníctvo k bytom , 
ktoré sa budú nachádzať v Bytových domoch na tretiu osobu skôr, ako bude vysporiadané 
vlastnícke právo k Predmetu nájmu spôsobom uvedeným v bode 5.6. tohto článku t.j. 
využitím predkupného práva nájomcom alebo zabezpečením prevodu Predmetu nájmu na 
tretie osoby, ktoré budú vlastniť byty v Bytovom dome s povinnosťou zaplatiť kúpnu cenu vo 
výške stanovenej znaleckým posudkom. V prípade, ak príde k ukončeniu nájmu a  nájomca 
nevyužije predkupné právo uvedené v bode 5.6. tohto článku je povinný zaplatiť 
prenajímateľovi náhradu za právo stavby na Predmete nájmu vo výške hodnoty Predmetu 
nájmu stanovenej znaleckým posudkom zabezpečeným prenajímateľom, s tým, že od takto 
stanovenej ceny sa odpočíta doteraz zaplatené nájomné podľa tejto zmluvy.   
 

VI. 
 

6.1. K predčasnému ukončeniu nájomného vzťahu môže dôjsť dohodou zmluvných strán,  
prípadne výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou lehotou, ktorú môže dať prenajímateľ alebo 
nájomca z dôvodov uvedených v bode 6.2. tohto článku, pričom výpovedná lehota začína 
plynúť nasledujúci deň po jej doručení druhej zmluvnej strane. 
 
6.2. Dôvodom výpovede tejto nájomnej zmluvy je: 
 

- omeškanie nájomcu s plnením povinnosti po dobu dlhšiu ako 60 dní;   
- omeškanie s platením nájomného alebo jeho časti po dobu dlhšiu ako 15 dní; 
- závažné porušenie ustanovení tejto zmluvy; 
- vyhlásenie konkurzu na majetok nájomcu alebo začatie  reštrukturalizácie alebo zjavná 

platobná neschopnosť nájomcu; 
- vznik skutočností z ktorých je zrejmé, že si nájomca nesplní povinnosť uvedenú 

v bode 5.8. tejto zmluvy; 
- nájomca nezačne s výstavbou Bytových domov  do vydania právoplatnosti stavebného 

povolenia.  
 VII. 

 
7.1. Za doručenie písomnosti sa považuje doručenie písomnosti druhej zmluvnej strane na 
poslednú známu adresu nájomcu alebo prenajímateľa. Podmienka doručenia písomnosti je 
splnená, len čo ju nájomca alebo prenajímateľ prevezme, alebo len čo ju pošta vráti 
nájomcovi alebo prenajímateľovi ako nedoručiteľnú z dôvodu, že nájomca alebo prenajímateľ 
svojím konaním alebo opomenutím doručenie písomnosti zmaril, odmietol prijať písomnosť 
alebo pre oznámenie skutočnosti, že adresát je neznámy ( nezdržuje sa na uvedenej adrese ) a 
nájomca alebo prenajímateľ neoznámil novú korešpondenčnú adresu druhej zmluvnej strane. 

 
 

VIII. 
  
8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca má predzmluvné právo na ďalší nájom Predmetu 
nájmu za rovnakých podmienok ako sú uvedené v tejto zmluve v prípade, ak požiada 
o predĺženie nájmu najneskôr 15dní pred uplynutím doby nájmu uvedenej v Článku III. tejto 
zmluvy. Tým nie je dotknuté právo zmluvných strán dohodnúť sa na iných podmienkach 
ďalšieho nájmu Predmetu nájmu. 
 
8.2. V prípade, ak by jednotlivé ustanovenia zmluvy boli neúčinné alebo sa stali neúčinnými, 
nie je tým dotknutá platnosť ostatných zmluvných ustanovení, ak sa neúčinnosť nevzťahuje  
na  podstatné náležitosti  zmluvy. Neúčinné ustanovenia sa nahradia takými, ktoré sa čo 
najviac približujú účelu neúčinného ustanovenia. 
 
8.3. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy možno robiť iba vo forme písomných 
dodatkov dojednaných zmluvnými stranami. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok na 
náhradu škody presahujúcej zmluvnú pokutu. 



 

 
8.4. Právoplatnosť tejto zmluvy nastáva dňom podpisu zmluvných strán uvedených v tejto 
zmluve. Táto zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia podľa § 
47a Občianskeho zákonníka a § 5a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám . 
 
8.5. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré 
z ustanovení tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným, nahradiť dotknuté ustanovenie 
dohodou o novom ustanovení, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli 
zmluvných strán v čase uzavretia tejto zmluvy. 
 
8.6. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ďalšími právnymi 
predpismi platnými v Slovenskej republike. 
 
8.7. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán 
obdrží jedno. 
 
8.8. Nájomná zmluva bola zmluvnými stranami prečítaná a na znak  súhlasu s jej obsahom 
bola nimi vlastnoručne podpísaná. 
 
 
V Pustých Sadoch dňa 22.07.2015 
 
 
 
Prenajímateľ:       Nájomca: 
 
 
 
 
 
 
___________________________   ___________________________ 
         Ing. Tomáš Nemeček              Milan Bílik – konateľ 
      starosta obce Pusté Sady        TINAMA, s.r.o. 
  
 
        


