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NÁJOMNÁ ZMLUVA 

uzatvorená v zmysle § 663 a nasl. Ob čianskeho zákonníka  

 

 

Prenajímate ľ: Mesto Byt ča 

so sídlom: Námestie Slovenskej republiky 1/1,  

014 01 Byt ča 

   I ČO: 00 321 192 

   DI Č: 2020626399 

   v jeho mene koná: Bc. Miroslav Minár čik, primátor 

   bankové spojenie: VÚB a.s., Žilina,  

expozitúra Byt ča 

   Č.ú.: 235 25432/0200 

    

Nájomca :     K&L TRADE, s.r.o. 

so sídlom: Gorkého č.10,  

811 01 Bratislava – Staré Mesto 

   I ČO: 44 287 232 

v jeho mene koná: Ing. Marek Lokaj - konate ľ 

 

I. 
Predmet zmluvy 

 

1.  Prenajímate ľ je výlu čným vlastníkom nehnute ľnosti, a to pozemku – 

parcela registra „C“  č. 1344, ostatná plocha o výmere 5.952 m 2, 

nachádzajúcom sa v k.ú. Ve ľká Byt ča, obec Byt ča, okres Byt ča, 

zapísanej na Katastrálnom úrade Žilina, Správa kata stra Byt ča na 

LV č.2403 ( ďalej aj „pozemok“).  

2.  Prenajímate ľ touto zmluvou prenajíma nájomcovi časť pozemku o 

výmere 70 m 2 z parc. CKN č. 1344, kú. V.Byt ča (plocha č.1, 

bližšie k Lekárni č. súp. 11, vi ď snímka z kat. mapy, ktorá tvorí 

neoddelite ľnú sú časť tejto zmluvy) a nájomca sa zaväzuje užíva ť 

predmet nájmu  v súlade s jej ú čelom a plati ť dohodnuté nájomné. 

3.  Zmluvné strany sa dohodli, že ú čelom nájmu bude prevádzka letnej 

terasy a poskytovanie s tým spojených reštaura čných služieb.  
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II. 
Nájomné  

 

1.  Zmluvné strany sa dohodli, že nájomné je dohodnuté v sume 1 600,- 

EUR, slovom tisícšes ťstoeur za obdobie od 1.4. do 31.10. v každom 

kalendárnom roku.  

2.  Nájomné za obdobie od 1.5. do 31.10. kalendárneho r oku 2017 

v jeho pomernej časti - vo výške 1 371,43 Eur - bude uhradené na 

základe faktúry vystavenej v de ň podpisu tejto zmluvy, so 

splatnos ťou 14-dní. Nájomné za obdobie od 1.4. do 31.10. v r okoch 

2018 až 2021 bude uhradené na základe faktúry vysta venej 

prenajímate ľom vždy v prvom kvartáli kalendárneho roka so 

splatnos ťou do 30.4. kalendárneho roka. 

3.  Zmluvné strany sa dohodli, že nájomné bude zaplaten é v hotovosti 

do pokladne prenajímate ľa alebo bezhotovostne na jeho bankový 

účet uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

4.  Nájomca je povinný zaplati ť úhrady za odobraté energie (voda, el. 

energia), ktorých dodanie zabezpe čí prenajímate ľ. Vyú čtovanie za 

odobratú energiu v príslušnom kalendárnom roku prev ádzky terasy 

sa vykoná do 10 dní odo d ňa doru čenia faktúr od zmluvných 

dodávate ľov energií (voda, el. energia), najneskôr do konca mája 

nasledujúceho roku. Faktúra bude splatná v lehote 1 4 dní 

a nájomca ju je povinný uhradi ť v hotovosti do pokladne 

prenajímate ľa alebo bezhotovostne na jeho bankový ú čet. 

 

III. 
Práva a povinnosti nájomcu 

 

1.  Nájomca je povinný užíva ť predmet nájmu v súlade s jeho ú čelovým 

ur čením a dba ť na to, aby sa predmet nájmu nepoškodil nesprávnym 

užívaním. 

2.  Nájomca je oprávnený užíva ť predmet nájmu len v období od 1.4. do 

31.10 kalendárneho roku. Nájomca je oprávnený najsk ôr tri dni 

pred za čiatkom uvedeného obdobia zaháji ť výstavbu terasy 

a povinný najneskôr do troch dní po skon čení uvedeného obdobia 

terasu demontova ť. 
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3.  Nájomca nie je oprávnený da ť predmet nájmu do podnájmu bez 

písomného súhlasu prenajímate ľa. 

4.  Nájomca je povinný  stara ť sa o to, aby na predmete nájmu 

nevznikla škoda. Nájomca v celom rozsahu zodpovedá za škodu 

spôsobenú jeho zavinením. 

5.  Nájomca je povinný dodržiava ť právne predpisy Slovenskej 

republiky a všeobecne záväzné nariadenia prenajímat eľa vz ťahujúce 

sa na predmet a ú čel nájmu. 

6.  Nájomca je povinný dodržiava ť čistotu v okolí predmetu nájmu 

počas celej doby trvania nájomného vz ťahu. 

7.  Nájomca je povinný plati ť nájom bez oh ľadu na po časie a iné 

okolnosti, ktoré môžu ovplyvni ť množstvo jeho zákazníkov. 

8.  Nájomca je povinný zabezpe či ť na prevádzke letnej terasy, na 

svoje náklady, podružné mera če odberu energií, t.j. el. energie 

a vody a zárove ň je povinný v spolupráci s prenajímate ľom vykona ť 

odpo čet stavu týchto mera čov pred a po ukon čení každej sezóny 

v príslušnom kalendárnom roku. 

 

IV. 
Práva a povinnosti prenajímate ľa 

 

1.  Prenajímate ľ je povinný odovzda ť predmet nájmu nájomcovi v stave 

spôsobilom na riadne a dohodnuté užívanie. 

2.  Prenajímate ľ je povinný zabezpe či ť nájomcovi dodávku potrebných 

energií (voda, el. energia). 

9.  Prenajímate ľ je oprávnený kontrolova ť, či nájomca dodržiava 

ustanovenia nájomnej zmluvy, právne predpisy Sloven skej republiky 

a všeobecne záväzné nariadenia prenajímate ľa vz ťahujúce sa na 

predmet a ú čel nájmu. 

 

 

V. 
Doba nájmu a skon čenie nájmu 

 

1.  Zmluvné strany sa dohodli, že nájomný vz ťah sa uzatvára na dobu 

ur čitú do 31.10.2021, po čínajúc d ňom 1.5.2017, pri čom nájomca je  
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2.  oprávnený užíva ť predmet nájmu len v období od 1.4. do 31.10 

kalendárneho roka.  

3.  Nájomný vz ťah je možné ukon či ť dohodou, odstúpením od zmluvy  

alebo výpove ďou. 

4.  Prenajímate ľ je oprávnený okamžite odstúpi ť od zmluvy v prípade, 

ak bude nájomca v omeškaní s platením akejko ľvek platby pod ľa 

zmluvy (aj čiasto čne) o viac ako 60 dní, alebo ak dá predmet 

nájmu do podnájmu bez písomného súhlasu prenajímate ľa, alebo ak 

bude predmet nájmu užíva ť na iný ako dohodnutý ú čel, alebo ak 

závažným spôsobom poruší zmluvu, alebo ak bude na n ájomcu podaný 

návrh na vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizác ie, resp. 

konkurz alebo reštrukturalizácia bude vyhlásená, al ebo ak bude 

podaný návrh na vstup do likvidácie, alebo bude lik vidácia 

vyhlásená. Nájomca je oprávnený odstúpi ť od zmluvy, ak mu 

prenajímate ľ nezabezpe čí dodávku potrebných energií.  

5.  Prenajímate ľ je oprávnený poda ť výpove ď v prípade, ak nájomca 

poruší podmienky dohodnuté v nájomnej zmluve a nevy koná nápravu 

ani v lehote sedem dní po doru čení písomnej výzvy na odstránenie 

vytýkaných nedostatkov. Nájomca je oprávnený poda ť výpove ď, ak 

stratí oprávnenie vykonáva ť činnos ť, na ktorú bol predmet nájmu 

prenajatý alebo ak sa zmenia legislatívne podmienky  upravujúce 

výkon uvedenej činnosti. Výpovedná doba je dohodnutá v d ĺžke dva 

mesiace a za čína plynú ť prvým d ňom mesiaca nasledujúcim po 

doru čení výpovede.       

6.  Dohoda, výpove ď a odstúpenie od zmluvy musia ma ť písomnú formu 

a musia by ť doru čené druhej strane do vlastných rúk. 

7.  Nájomca je povinný odovzda ť prenajímate ľovi vyprataný predmet 

nájmu do troch dní odo d ňa skon čenia nájomného vz ťahu.  

8.  Nájomca je povinný vráti ť predmet nájmu prenajímate ľovi v stave, 

v akom ho prevzal na užívanie, s prihliadnutím na b ežné 

opotrebovanie. Nájomca je povinný vy čisti ť aj priestor v okolí 

predmetu nájmu, ktorý zne čistil on alebo jeho zákazníci. 
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VI.   
Závere čné ustanovenia 

 
1. Zmluva je platná d ňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a   

účinnos ť nadobúda uverejnením zmluvy na webovej stránke 

prenajímate ľa. 

2. Zmluva je vyhotovená v troch právne rovnocenných ro vnopisoch, 

pri čom prenajímate ľ obdrží dve vyhotovenia a jedno vyhotovenie 

obdrží nájomca. 

3. Právne vz ťahy v tejto zmluve výslovne neupravené sa riadia 

všeobecnými právnymi predpismi platnými na území Sl ovenskej 

republiky.   

4. Všetky zmeny alebo dodatky k tejto zmluve musia by ť vykonané 

písomne so súhlasom oboch zmluvných strán. 

5. Obidve strany potvrdzujú svojimi podpismi, že sú ob oznámené 

s obsahom tejto zmluvy, že zmluva vyjadruje ich slo bodnú vô ľu a že 

k jej podpisu neboli prinútené. 

6. Podstatné náležitosti tejto zmluvy zo strany prenaj ímate ľa boli 

schválené uznesením MZ v Byt či č. 62/2017, d ňa 25.4.2017. Prenájom 

bol schválený v súlade s § 9a, ods. 9 zák. č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Zásad ami 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Byt ča zo d ňa 

23.11.2016, ako priamy prenájom po vykonaní sú ťaže. 

 

V Byt či, d ňa 27.04.2017 

 

 

 

 

 

.....................     ..................... 

    prenajímate ľ             nájomca  
 
    Mesto Byt ča               K&L TRADE, s.r.o.  
    v zastúpení           v zastúpení Ing. Marek Lo kaj 
 Bc.Miroslav Minár čik                          konate ľ spolo čnosti 
   primátor mesta                            


