
Zmluva o nájme záhrady 

ktorú dnešného dňa uzavreli: 

Obec Veľký Kýr - zast. Ing. Judita Valašková, starostka obce 
IČO: 00 309 109 
Námest ie sv. Jána 1 
941 07 Veľký Kýr 
ako prenajímateľ 

Ing. Vojtech Sládeček, rod. Sládeček, 
nar., r.č. 

trvalé bytom Veľký Kýr, Mlynská č. 100/22 a manželka 

Marta Sládečková, rod. Peternaiová, 
nar., r.č. 
trvalé bytom Veľký Kýr, Mlynská č. 100/22 
ako nájomcovia. 

1.1. Prenaj ímateľ Obec Veľký Kýr je vý lučným v lastníkom nehnuteľnost i nachádzajúcej sa 
v zas tavanom území obce Veľký Kýr, Okresným úradom Nové Zámky, katastrálnym odborom 
zapísanej na LV 1, k. ú. Veľký Kýr, parcela registra „C" pare. č. 64/1, záhrady o výmere 268 m2, pod 
B1 v celosti (spoluvlastnícky podiel 1/1). 

1.2. Pozemok uvedený v bode 1.1. tohto článku predstavuje záhradu za budúcim domom ľudových 
tradícií, pričom prenajímateľ v súčasnost i pozemok neužíva, čomu zodpovedá jeho stav (zaburinenie). 

II. 
2.1. Prenaj ímateľ prenecháva časť pozemku uvedeného vč l . I. bod 1.1. tejto zmluvy o výmere 
o výmere 150 m2 v rozsahu podľa kópie katastrálnej mapy, tvor iacej prílohu č. 1 tejto zmluvy, do 
nájmu nájomcom za účelom vykonávania záhradkárske j činnosti. 

2.2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

2.3. Výška nájomného bola stanovená v zmysle Zásad o určení minimálnych cien nájomného za 
nebytové priestory a pozemky vo vlastníctve obce zo dňa 1.4.2015, kde sadzba nájomného za 
pozemok pre nepodnikateľské účely činí 0,07 €/m2, t.j. 10,50 €/rok. Nájomné je splatné ku koncu 
mesiaca september kalendárneho roka za príslušný kalendárny rok. 

III. 
3.1. Nájomcovia sa zaväzujú predmet nájmu užívať v súlade s dohodnutým účelom nájmu, udržiavať 
ju a chrániť pred poškodením. Nájomcovia berú na vedomie stav predmetu nájmu. 

3.2. Nájomcovia nie sú oprávnení bez predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa dať predmet nájmu 
do podnájmu. 

3.3. Nájomcovia nie sú oprávnení bez predchádzajúceho súhlasu prenaj ímateľa vykonávať terénne 
a stavebné úpravy. 



IV. 

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva zaniká: 
a) dohodou zmluvných strán 
b) odstúpením od zmluvy z dôvodu porušenia povinností uvedených v čl. III. tejto zmluvy 
c) výpoveďou k 1. novembru kalendárneho roka, výpovedná lehota je 1 rok. 

4.2. Nájomcovia sa po skončení nájmu zaväzujú pozemok odovzdať prenajímateľovi, pričom zmluvné 
strany sa dohodli, že vzhľadom na výšku nájomného nemajú nájomcovia nárok na úhradu nákladov, 
ktoré vynaloži l i na údržbu a zveľadenie predmetu nájmu. 

V. 
5.1. Prenechanie predmetu nájmu do nájmu bolo schválené Obecným zastupi teľstvom vo Veľkom 
Kýre na 19. zasadnutí OZ uznesením č. U-27/2017 zo dňa 5. 5. 2017. 

5.2. Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po je j 
zverejnení na webovom sídle prenajímateľa. 

5.3. Túto zmluvu je možné meniť len fo rmou písomných očís lovaných dodatkov podpísaných 
zmluvnými stranami. 

5.4. Táto zmluva bola vyhotovená v 3 vyhotoveniach, po jednom pre každého účastníka zmluvy. 

5.5. Prenajímateľ a nájomcovia ako účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že majú úplnú spôsobi losť na 
právne úkony že zmluva bola uzavretá slobodne, vážne, bez skutkového a právneho omylu, nie 
v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, je j obsahu 
porozumeli a súhlasia s ním, na znak čoho zmluvu v lastnoručne podpisujú. 

5.6. V prípade, ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, táto 
neplatnosť alebo neúčinnosť sa nedotkne platnosti a účinnosti ostatných ustanovení. Účastníci zmluvy 
sa dohodli, že neplatné alebo neúčinné ustanovenie nahradia novým, ktoré bude čo najvernejšie 
zodpovedať povahe pôvodnej zmluvy účastníkov. 

Vo Veľkom Kýre dňa 29. 05. 2017 

Prenajímateľ: 

Nájomcovia: 


