
NÁJOMNÁ ZMLUVA 

(podľa ustanovenia § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka) 
 

Zmluvné strany: 

 

Prenajímateľ 

   Obec Staškov,  

v zastúpení starostom obce Ing. Ladislavom Šimčiskom 

 so sídlom:  Ulica Jozefa Kronera 588, 023 53 Staškov 

IČO:    00314293 

DIČ:   2020553271 

bankové spojenie: Prima banka, a.s. pobočka Čadca 

č. účtu:   0279615001/5600 

Obec Staškov nie je platcom DPH.  

 

(ďalej len ako „prenajímateľ“) 

 

 

Nájomca 

 

1/  

Meno Priezvisko:    Janka Pončková, rod. Perďochová 

Dátum narodenia:     

Rodné číslo:      

Trvale bytom:                Staškov 

Štátna príslušnosť:    SR 

 

a 

 

2/  

Meno Priezvisko:    Miroslav Pončka, rod. Pončka 

Dátum narodenia:     

Rodné číslo:      

Trvale bytom:                Staškov 

Štátna príslušnosť:    SR 

 

(ďalej len ako „nájomníci“) 

 

 

  

sa dohodli na uzavretí tejto nájomnej zmluvy (ďalej len „zmluva“): 



Čl. 1 

Predmet zmluvy 

Prenajímateľ touto zmluvou prenecháva nájomcom do dočasného užívania predmet 

nájmu, ktorý je v jeho výlučnom vlastníctve, a to nehnuteľnosť zapísanú Okresným úradom 

Čadca, Katastrálny odbor, Okres Čadca, obec Staškov, pre k. ú. Staškov, na LV č. 1179 ako 

parcelu KN-C č. 1290/6 - ostatné plochy o výmere 332 m2.  

Zámer prenechať majetok obce  špecifikovaný v článku l z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a odst.9 písm..c zákona č.138/1991 zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol schválený Uznesením Obecného 

zastupiteľstva v Staškove č.5/2013 zo dňa 28.6.2013 a upravený  v zmluve o budúcej zmluve 

o nájme  uzatvorenej dňa 30.8.2013. 

Prenajímateľ sa touto zmluvou zaväzuje prenechať predmet nájmu nájomcom za 

účelom užívania predmetu nájmu ako záhrady pre vlastnú potrebu. 

 

Čl. 2 

Nájomné 

Nájomníci sa zaväzujú zaplatiť prenajímateľovi nájomné vo výške 1,- €/rok. Nájomné 

je splatné vopred, jednorázovo pri podpise tejto zmluvy do pokladne obce Staškov.  

 

Čl. 3 

Počas celej doby nájomného vzťahu sa nájomníci zaväzujú riadne udržiavať predmet 

nájmu na svoje náklady. 

 

Čl. 4 

Skončenie nájmu 

Táto nájomná zmluva zaniká: 

- písomnou výpoveďou 

- dohodou strán 

- uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná 

V prípade výpovede nájomná zmluva zaniká uplynutím výpovednej doby. 

Výpovedná doba je trojmesačná.  

      Výpovedná doba začína plynúť nasledujúci kalendárny mesiac po mesiaci, kedy 

výpoveď bude druhej zmluvnej strane doručená.  

 

Čl. 5 

Doba nájmu 

Nájomný vzťah sa uzatvára na dobu určitú od 13.04.2015 do 31.12.2019. 

 

 

Čl. 6 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť v zmysle §47 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia. Podľa zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 



a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podlieha táto 

zmluva povinnému zverejneniu. 

 

Právne pomery touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanovenia Občianskeho 

zákonníka a inými príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. 

 

V prípade ak budú nájomníci v omeškaní s platením nájomného po dobu dlhšiu ako je 15 

dní môže prenajímateľ od tejto zmluvy odstúpiť. Odstúpením od zmluvy sa zmluva ruší 

od počiatku. 

 

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma stranami. 

 

Táto zmluva je vyhotovená v 3 vyhotoveniach , z ktorých každé predstavuje originál. 

 

Zmeny a dodatky k zmluve musia byť uzatvorené v písomnej forme. 

 

Zmluvné strany prehlasujú že túto zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

súhlasu ju podpisujú. Súčasne prehlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a bez 

omylu a že im nie sú známe skutočnosti, ktoré by navodzovali tieseň alebo nápadne 

nevýhodné podmienky 

 

 

V Staškove, dňa 07.05.2015 

 

 

 

 

 

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

        Obec Staškov     Janka Pončková, r. Perďochová 

v zastúpení Ing. Ladislavom Šimčiskom     

         starosta obce 

 

 

 

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

           Miroslav Pončka, r. Pončka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


