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Nájomná zmluva

uzatvorená podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov medzi:

Prenajfrnateľ Rudolf Matúšek
dátum narodenia:

trvale bytom' Hrabové 214, 01401 Bytča

(ďalej len "prenaJímatel'")

Nájomca: Mesto Bytča
V zastúpení Ing Miroslav Mmárčik, primátor
sídlo' Námestie SR l, 01401 Bytča

IČO. 00321192, DIČ. 2020626399

(ďalej len "nájomca")

ČI. I
Predmet nájmu

Predmetom nájomnej zmluvy Je prenájom nehnuteľného majetku - pozemku registra E-KN, parcelné

číslo 430, druh pozemku - orná pôda o výmere 1191 m2, ktorý Je zapísaný na liste vlastníctva č 364,
vedenom Okresným úradom Bytča, katastrálny odbor, katastrálne územie Hrabové, obec Bytča, okres

Bytča

ČI. II
Účel nájmu

1 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi predmet nájmu za účelom výstavby objektu .Bvtčianska
výhľadňa", ktorý sa bude nachádzať na predmete nájmu a ktorého investorom Je nájomca

2 Nájomca vo svojom mene a na vlastné náklady bude realizovať všetky úkony vedúce k zhotoveruu

stavby a Jej prevádzky.

Čl. III
Doba nájmu

Táto nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. 12. 2029.

ČI. IV
Nájomné a splatnosť

1 Cena nájmu Je dohodnutá na 0,2309 eur/m2 a rok Ročné nájomné vo výške 275 eur zaplatí nájomca

prenajfmateľovi na účet SK49 11000000002617203667.



2. Nájomné nájomca uhradí vopred za každý kalendárny rok, najneskôr do konca januára príslušného

kalendárneho roka Prvé nájomné bude hradené za obdobie od podpisu zmluvy do konca kalendárneho

roka 2019 v pomernej výške z ceny ročného nájmu, a to do 30 dní od podpisu zmluvy

Čl. V
Podmienky nájmu

1 Nájomca je povinný užívať predmet nájmu len na dohodnutý účel.
2 Nájomca sa zavazuje starať o prenajatý pozemok, udržiavať na ňom Čistotu a ponadok

3. Prevádzkovateľom objektu .Bvtčianska výhľadňa" bude nájomca.

Čl. VI
Ukončenie nájmu

1. Nájomný vzťah založený touto zmluvou zaniká

a) dohodou zmluvných strán,

b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany, a to aj bez uvedenia dôvodu, výpovedná

doba je jeden kalendárny rok a začína plynúť prvým dňom nového kalendárneho roka

nasledujúceho po roku, v ktorom bola doručená písomná výpoveď.
2. Po ukončení nájmu odovzdá nájomca predmet nájmu prenajlmateľovr v pôvodnom stave Z

predmetu nájmu nájomca odstráni vybudovaný objekt vrátane všetkých jeho súčastí

Článok VII
Zriadenie predkupného práva

1 Prenajímateľ a nájomca sa dohodli na zriadení predkupného práva k pozemku registra E-KN,

parcelné číslo 430, druh pozemku - orná pôda o výmere 1191 m2, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva

č 364, vedenom Okresným úradom Bytča, katastrálny odbor, katastrálne územie Hrabové, obec Bytča,

okres Bytča, uvedenému v článku 1 tejto zmluvy

2 Prenajímateľ týmto znaduje v prospech nájomcu predkupné právo k pozemku uvedenému v
článku 1 a nájomca toto predkupné právo k vyššie uvedenému pozemku prijíma.

3 Obsahom takto zriadeného predkupného práva je závazok prenajímateľa pre prípad, že by chcel
pozemok uvedený v článku 1 akýmkoľvek spôsobom scudzrt, najskôr tento pozemok ponúknuť na
kúpu nájomcovi

4 Účinky predkupného práva nastávajú nadobudnutím ÚČinnosti tejto zmluvy Predkupné právo
bude trvať po celú dobu nájmu.

5 Predkupné právo sa zriaďuje bezodplatne.

Čl. VIII
Záverečné ustanovenia

1 Táto nájomná zmluva môže byť menená len po dohode obidvoch zmluvných strán vo forme

číslovaných písomných dodatkov k tejto nájomnej zmluve, ktoré budú tvonť jej neoddeliteľnú časť



2 Táto nájomná zmluva nadobúda platnosť dňom Jej podpísania obidvom I zmluvnými stranami a

účinnost dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle nájomcu
3 Nájomná zmluva je vyhotovená v piatych rovnopisoch, štyn pre nájomcu a Jedenpre prenajlmateľa
4 Zmluvné strany vyhlasujú že táto nájomná zmluva vyjadruje Ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu a
na znaksúhlasu s Jej obsahom JU vlastnoručne podpisujú.
5. Podstatné náležitosti tejto zmluvy boh pred Jej podpísaním prerokované MZ v Bytči a schválené
uznesenímMZ v BytČi Č 106/2019, dňa 27 62019.

v Bvtči , dňa. 0107 2019

.. ~. .. . .
Rudolf Matúšek . Ing. Miroslav Mmárčrk

pnmátor mesta
l


