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ZMLUVA O NÁJME POZEMKU 

uzatvorená podľa § 663 a nasledujúcich ustanovení Občianskeho zákonníka medzi: 

 
 

Zmluvné strany  
 
 
 

Prenajímateľ:    Mesto Bytča 
    so sídlom: Námestie SR 1, 014 01 Bytča 
    IČO: 00 321 192 
    DIČ: 2020626399 

v jeho mene koná: Bc. Miroslav Minárčik, primátor 
    (ďalej len „prenajímateľ“) 

 

 
Nájomca:      AL, s.r.o.,  

so sídlom: Hlinická cesta 1319, 014 01 Bytča 
      IČO: 36 410 438 
    (ďalej len „nájomca v“) 
 

 
 

I. 
Predmet nájmu 

 
Prenajímateľ vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom pozemku nachádzajúceho sa v k.ú. Veľká 

Bytča a to parc. EKN č. 3509, ostatné plochy o výmere  11.081 m2 . Prenajímateľ prenajíma 

nájomcovi časť pozemku z  parc. EKN č. 3509, v k.ú. Veľká Bytča a to o výmere 2 m2, 

nachádzajúcu sa pri vstupe na prístupovú komunikáciu do areálu TSMB (bližšie špecifikovanú 

na KN mape, ktorá tvorí prílohu tejto nájomnej zmluvy). 

 
II. 

Účel nájmu 
 

Nehnuteľnosť bližšie špecifikovanú v čl. I tejto zmluvy prenajíma prenajímateľ nájomcovi s 

účelom nájmu – umiestnenie, resp. výstavba reklamného zariadenia na prenajatom 

pozemku. 

 
III. 

Doba nájmu, ukončenie nájmu 
 

Predmet zmluvy špecifikovaný v čl. I. tejto zmluvy prenecháva prenajímateľ nájomcovi  na 

dobu neurčitú  a to odo dňa 01.06.2017.  
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Nájomný vzťah zaniká: 

a/  predčasne dohodou zmluvných strán, 

b/ predčasne zo strany prenajímateľa písomnou výpoveďou so šesťmesačnou výpovednou 

lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po jej doručení a to 

z nasledovných dôvodov: 

nájomca užíva prenajatý pozemok v rozpore so zmluvou, nájomca o viac ako jeden mesiac 

mešká s platením nájomného, nájomca prenechá zverený pozemok alebo jeho časť do 

podnájmu tretej osobe bez súhlasu prenajímateľa. 

 
IV. 

Cena nájmu 
 

Cena nájmu za prenajatú nehnuteľnosť bola stanovená dohodou a to vo výške  100,00 

€/m2/rok čo predstavuje sumu :  

 

pozemok časť parc. EKN č. 3509 o výmere 2 m2  x 100,00 €/m2/rok= 200,00 €/rok   

slovom: dvestoeur ročne 

 

Ročné nájomné sa nájomca zaväzuje uhrádzať prenajímateľovi vždy do 15-teho dňa prvého 

mesiaca príslušného roka a to na č. účtu: IBAN SK50 5600 0000 0003 6764 8006, 

variabilný symbol: 212002,  vedeného v PRIMA Banke, a.s. alebo priamo do pokladne 

na MsÚ v Bytči.  

V prípade reálnej inflácie zverejnenej v oficiálnych štatistických údajoch má prenajímateľ 

právo upraviť výšku nájmu o príslušné % inflácie. Alikvotne nájomné za rok 2017 

predstavuje sumu vo výške 116,70 € a je splatné v lehote do 15 dní odo dňa podpisu tejto 

nájomnej zmluvy. 

 

V. 
Záverečné ustanovenia 

 

Zmeny a doplnky nájomnej zmluvy môžu účastníci zmluvy vykonať formou jej písomného 

dodatku.  

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom jej 

uverejnenia na webovej stránke prenajímateľa. 

Zmluva pozostáva z 3-och strán a je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých nájomca 

obdrží po dve vyhotovenia a prenajímateľ taktiež obdrží dve vyhotovenia.  
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Podstatné náležitosti tejto zmluvy zo strany prenajímateľa boli pred jej podpísaním 

prorokované a schválené na MZ v Bytči dňa 25.04.2017, uznesením MZ č. 63/2017. 

Prenájom bol schválený v súlade s § 9a, ods. 9  zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta 

Bytča  zo dňa 23.11.2016. Zmluvné strany záverom prehlasujú, že obsahu zmluvy bolo 

porozumené, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak 

čoho ju vlastnoručne v 4-och vyhotoveniach podpísali. 

 

V Bytči, dňa: 17.05.2017 

 

 
 
 
 
Nájomca :...................................           Prenanajímateľ:  .................................... 
 AL, s.r.o., zastúpené             Mesto Bytča    zastúpené
    Anton Laurenčík                                   Bc. Miroslav Minárčik     
             konateľ spoločnosti                                  primátor mesta 
 


