
N á j o m n á z m l u v a 
o nájme pozemku 

uzavretá podľa §663 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení 
a zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 

Podtatranské múzeum v Poprade 
Vajanského 72/4, 058 01 Poprad 
Zastúpené: PhDr. Magdaléna Bekessová - riaditeľka, 
ako správca majetku Prešovského samosprávneho kraja Prešov 
IČO: 37781171 
DIČ: 2021453390, nie sme registrovaným platcom DPH 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, pobočka Poprad č. ú. 8523257100/5600 
ako p r e n a j í m a t e ľ 

a 

Multi Veste Slovakia 2 s. r. o. 
Vcntúrska 12, 811 01 Bratislava 
Zastúpená: Ing. arch. Ľuboš Koči, Ronald Gerben Edgar Dasbach ako konatelia, ktorí konajú 
spoločne, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 44346/B 
IČO: 36 732 117, 
DIČ: CZ 36 732 117 
Bankové spojenie:Unicredit Bank Slovakia, a.s., č. účtu: 8591217004/1111 
ako n á j o m c a 

po prehlásení, že sú spôsobilí na právne úkony, uzavreli túto 

n á j o m n ú z m l u v u 

I. 
Prenajímateľ prehlasuje, že je správcom pozemkov KN-C pare. č. 2609/1 ostatné plochy 
o výmere 1548 m , pare. č. 2612/3 - ostatné plochy o výmere 1301 m v podiele 1/1, 
zapísaných v LV č. 5150 k. ú. Poprad a vlastnícke právo patrí Prešovskému samosprávnemu 
kraju Prešov v celosti 1/1. 
Nájomca prehlasuje, že na základe právoplatného rozhodnutia Mesta Poprad č. 56122/ 
1497/2011-OSP-Ch zo dňa 26. mája 2011 o umiestnení nebytovej stavby „Obchodné centrum 
FÓRUM Poprad, umiestnených na pozemkoch KNC pare. č. 2602/2, 2602/3, 2602/5, 2603, 
2605, 2606/1, 2609/1, 2612/3, 2612/1, 2613/1, 2613/2, 2613/14, 2616, 2617/1, 2620/1, 
2621/1, 48/1, 48/2, 60/1, 60/16, 60/17, 60/18, 60/19, 60/26, 60/27, 60/29, 60/30, 60/32, 92/1, 
92/3, 95/1, 95/6, 95/7, 433/3, KN-E pare. č. 3747/3 k. ú. Poprad s právoplatnosťou 14. 10. 
2011 začne s výstavbou uvedenej nebytovej stavby. 



II. 
Predmet nájmu 

Prenajímateľ touto zmluvou dáva do nájmu nájomcovi časti pozemkov uvedených v bode I. 
tejto zmluvy a to časť pozemku KNC pare.č. 2609/1 - časť o výmere 136 m2, pare. č. 2612/3 
- časť o výmere 7 m2 z dôvodu potreby vykonania preložky stavebných objektov v súlade 
s územným rozhodnutím uvedeným v bode I. tejto zmluvy a to SO 03 komunikácie 
a spevnené plochy, SO 05 prípojka splaškovej kanalizácie, SO 08 - VN prípojka, SO 10 
prepoj plynovodu, SO 12 preložka káblovodu, SO 13 - preložka VO, SO 14.1 - preložka VN 
káblov, SO 15 - preložka kábla UPC, SO 16 - preložka NN káblov. 

III. 
Učel nájmu 

1. Nájomca bude pozemky užívať na účely vykonávania činností uvedených v či. II. tejto 
zmluvy a ako manipulačný priestor počas výstavby stavby „Obchodné centrum FÓRUM 
Poprad". 

IV. 
Doba nájmu, ukončenie nájmu 

1. Nájomný vzťah sa dojednáva na dobu určitú od účinnosti zmluvy a to počas búracích 
a stavebných prác, najdlhšie do ukončenia lehoty platnosti stavebného povolenia 
vydaného príslušným stavebným úradom na stavbu nebytovej stavby uvedenej v čl. I. 
tejto zmluvy. Kópiu stavebného povolenia je nájomca povinný preukázateľne doručiť 
prenajímateľovi do 15 dní od jeho obdržania. 

2. Nájom sa skončí uplynutím dohodnutej doby, na ktorú sa dojednal. 
3. Nájom možno ukončiť i dohodou účastníkov zmluvy pred dohodnutou dobou trvania 

nájmu a to najskôr po fyzickom vykonaní prekládok uvedených v stavebnom rozhodnutí 
Mesta Poprad. 

4. Prenajímateľ má právo odstúpiť od zmluvy bez výpovednej doby dňom doručenia 
odstúpenia od zmluvy v prípade podstatného porušenia nájomnej zmluvy, ak predmet 
zmluvy nájomca užíva v rozpore s dohodnutým účelom, ak si nájomca neplní povinnosti 
spojené s úhradami nájmu alebo činnosť prenajímateľa bola zrušená rozhodnutím PSK. 

5. Pri začatí i skončení nájmu bude účastníkmi zmluvy spísaný písomný protokol o stave 
pozemkov. 

V. 
Nájomné 

* • • 2 1. Účastníci tejto zmluvy dohodli za nájom pozemku nájomné vo výške 16,- EUR/m 
(slovom: šestnásť 0/100 EUR) ročne. Spolu nájomné za 143 m2 prenajatých častí 
pozemkov činí sumu 2 288,- EUR (slovom: dvetisícdvestoosemdesiatosem 0/100 EUR) 
ročne. Nájomné za užívanie predmetu nájmu bolo stanovené podľa § 9a ods. 9 zákona č. 
446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov. 
Nájomné za bežný kalendárny rok je splatné v dvoch splátkach a to polročne vopred vo 
výške 1 144,- EUR (slovom: jedentisícjednostoštyridsaťštyri 0/100 EUR) so splatnosťou 
nájomného do 30. 6. a 31. 12. bežného roka. Nájomné sa platí na bankový účet 
prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy na základe tejto zmluvy. Nájomné je 
zaplatené včas, ak je pripísané na bankový účet prenajímateľa v posledný deň splatnosti 



nájomného. Prvá úhrada za alikvotnú časť roka bude uhradená do 15 dní od účinnosti 
zmluvy. V prípade, že sa nájom ukončí pred uplynutím obdobia, za ktoré nájomca uhradil 
nájomné, je prenajímateľ povinný vrátiť pomernú časť z ceny nájomného, uhradenú 
nájomcom. Za dátum ukončenia nájmu je považovaný dátum na preberacom protokole. 

2. Ak nájomca neuhradí nájomné a prípadné iné platby v súvislosti s touto zmluvou 
v lehote splatnosti, je povinný uhradiť prenajímateľovi úrok z omeškania v súlade 
s nariadením vlády SR č.87/1995 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

3. V prípade, že nájom pozemkov bude trvať viac ako jeden kalendárny rok, má 
prenajímateľ právo na jednostranné zvýšenie ceny nájmu na ďalší kalendárny rok o výšku 
inflácie zistenú Štatistickým úradom k 31. 12. bežného roka. 

VI. 
Práva a povinnosti 

1. Prenajímateľ je povinný odovzdať pozemky nájomcovi v stave spôsobilom na riadne 
užívanie. 

2. Nájomca je oprávnený prenajaté pozemky užívať v súlade s účelom, na ktorý mu boli 
prenajaté. 

3. Nájomca je povinný starať sa o to, aby na prenajatých pozemkoch nevznikla škoda. 
4. Nájomca je povinný platiť nájomné podľa zmluvy. 
5. Nájomca sa zaväzuje udržiavať prenajatý majetok v stave, v akom mu bol odovzdaný 

s ohľadom na účel využitia a zabezpečovať na vlastné náklady jeho bežnú údržbu, ktorá 
spočíva najmä: 

- v zabezpečení bežných opráv a obvyklých udržiavacích prác, ktorých 
potreba vznikne počas nájomného vzťahu, 

- v udržiavaní čistoty a poriadku. 
Nájomca sa zaväzuje, že v prípade potreby stredných a veľkých opráv na prenajatom 
majetku tieto vykoná na vlastné náklady a to až po odsúhlasení rozsahu a ceny za ich 
vykonanie prenajímateľom. Stavebné úpravy na prenajatom majetku môže nájomca 
vykonávať len po písomnom súhlase prenajímateľa. 

6. Nájomca je povinný dodržiavať aj ostatné povinnosti, ktoré mu vyplývajú z platných 
predpisov, najmä zo zákona č. 223/2001 Z .z. o odpadoch a o zmene a doplnené 
niektorých zákonov z znení neskorších predpisov a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom 
prostredí v znení neskorších predpisov, zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a podľa zákona č. 314/2001 Z.z. o požiarnej ochrane v platnom znení. V 
prípade porušenia uvedených povinností zodpovedá nájomca prenajímateľovi za všetky 
škody, ktoré prenajímateľovi v dôsledku porušenia povinnosti nájomcom vznikli, resp. 
sankcie, ktoré boli prenajímateľovi uložené. 

7. Nájomca je povinný umožniť prenajímateľovi vstup odo predmetu nájmu za účelom 
kontroly dodržiavania zmluvných podmienok. 

8. Nájomca a prenajímateľ sa zaväzujú bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo 
dňa zmeny, oznámiť druhej strane každú zmenu svojej právnej subjektivity, ako aj iné 
skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť nájom. 

9. Nájomca sa zaväzuje, že prenajímateľovi uhradí do 15 dní odo dňa doručenia faktúry 
sumu rovnajúcu sa dani z nehnuteľnosti pripadajúcu na užívaný nehnuteľný majetok ak 
táto bude od správcu dane požadovaná a to podľa určenia príslušného správcu dane. 



10. Prenajímateľ nezodpovedá za škody na majetku nájomcu. Prenajatý majetok je 
oprávnený nájomca na vlastné náklady poistiť. 

VII. 
Ostatné dojednania 

1. Nájomca je povinný pri odhalení všetkých inžinierskych sietí na pozemkoch 
prenajímateľa prizvať štatutárneho zástupcu prenajímateľa, prípadne poverenú osobu 
k prehliadke stavu týchto inžinierskych sietí a na posúdenie faktického stavu týchto sietí. 

2. Nájomca pred realizáciou búracích prác a stavebných prác je povinný na svoje náklady 
zabezpečiť demontáž a následné osadenie trvalého a stabilného oplotenia pozemku 
prenajímateľa vedúceho po hranici pozemkov KNC pare. č. 2612/3, 2606/3 k,, ú. Poprad. 

3. Nájomca po ukončení nájmu je povinný pozemky, ktoré sú predmetom nájmu odovzdať 
prenajímateľovi v stave, v akom ich do nájmu prevzal s prihliadnutím na opotrebenie, 
aké je obvyklé pri riadnom užívaní a údržbe nehnuteľností, a účel, na ktorý boli 
nehnuteľnosti prenajaté. 

4. Nájomca zodpovedá za všetky škody, ktoré by vykonávaním činnosti uvedenej v bode II. 
tejto zmluvy i pri vykonávaní búracích prác spôsobil prenajímateľovi, alebo tretím 
osobám na prenajatých pozemkoch v čase trvania nájomného vzťahu. 

5. Nájomca nie je oprávnený ďalej prenajať ani dať clo výpožičky predmet nájmu ani jeho 
časť tretej osobe. 

VIII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva je uzavretá v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom 
Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení. 

2. Túto zmluvu je možné meniť len formou písomných dodatkov k tejto zmluve, vzájomne 
odsúhlasených a podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch strán. 

3. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, pričom 2 vyhotovenia obdrží 
prenajímateľ, 2 vyhotovenia nájomca a 2 vyhotovenia obdrží úrad PSK. 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných 
strán, účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke 
prenajímateľa, najskôr však dňom schválenia Prešovským samosprávnym krajom 
v súlade s § 17 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho 
kraja v platnom znení. 

5. Účastníci zmluvy prehlasujú, že obsahu zmluvy porozumeli, zmluvu uzavreli slobodne, 
vážne a zrozumiteľne, neuzavreli ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na 
dôkaz čoho ju obojstranne podpísali. 



rade. 

riaditeľka 

TATRANSKY MBZERÍV'P 
Vajanskízio 72/4 

02*6 J i ŕCšSjUA. Q 

VPraze, dne 05.12.201 

lng. arch'. Ľuboš Koči 

konateľ 


