
NÁJOMNÁ  ZMLUVA 

na obecné pozemky 

uzavretá medzi 

 

1. Prenajímateľ :       Obec Lučatín 

                   Sídlo :       Lučatín 40 

                   IČO  :        00313572 

         Zastúpený :       starostom obce Ing. Pavel Kováč 

         ( ďalej len prenajímateť) 

a 

2. Nájomca      :         Urbárske pozemkové spoločenstvo Lučatín 

             Sídlo   :          Lučatín 135 

             IČO     :         00628638 

     Zastúpené   :         predsedom spoločnosti JUDr. Zoltán Hanko 

      ( ďalej len nájomca) 

 

uzavreli túto nájomnú zmluvu 

ČL. .I. 

Predmet nájmu 

1. Predmetom nájomného vzťahu je par. C KN č.624/3,výmera 1000 m2,lesný 

pozemok,par. C KN č.733/2, 

    Výmera 47686 m2,lesný pozemok, všetky v k.ú. Lučatín, vrátane porastov na nich sa 

nachádzajúcich. 

2. Prenejaté pozemky budú obhospodarované v zmysle lesného zákona. 

 

ČL. .II. 
Doba nájmu 

1. Prenajímateľ prenajíma predmet nájmu na dobu určitú a to od 1.01.2020 do 

31.12.2030 

Na obdobie platnosti lesného hospodárskeho plánu pre Urbárske pozemkové 

spoločenstvo Lučatín. 

2. Prenajaté pozemky budú využité za účelom ich obhospodarovania. 

 

ČL. .III. 

Cena prenájmu 
1. Cena nájmu za prenajatý pozemok nie je stanovená. 

2. Prenajímateľ si vyhradzuje právo aby bol informovaný o zásadných postupoch pri 

správe prenajatých   

    pozemkov. 

3. Nájomca bude prenajatý pozemok spravovať v zmysle príslušných právnych noriem 

vzhľadom ku     

    skutočnosti, že sa jedná o lesné pozemky. 

 

ČL. .IV. 

Podmienky nájmu 

1. Nájomca na požiadanie bude informovať obec Lučatín o stave  o stave 

obhospodarovaných  

    prenajatých pozemkov. 
2. Predmet nájmu bude nájomca využívať za účelom určenm čl,I. bod 2 tejto zmluvy 



3. Nájomca bol oboznámený so stavom predmetu nájmu a preberá ho v stave v akom sa 

nachádza pri podpise   

     tejto  zmluvy. 

     

Ćl. .V. 

Skončenie nájmu 
1. Zmluvné strany môžu môžu nájomný vzťah založený touto zmluvou skončiť 

kedykoľvek dohodou oboch  

    zmluvných strán. 

2. Odstúpiť od zmluvy môže tak nájomca ako aj prenajímateľ z dôvodov uvedených v § 

679 OZ. 

3. Prenajímateľ môže vypovedať nájomný vzťah kedykoľvek, a to v prípade 

opakovaných porušení zmluvných  

    dojednaní v jednomesačnej výpovednej lehote, pričom výpovedná lehota začína 

plynúť prvým dňom  

    nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede. 

 

 

 

ČL.VI.  

Záverečné ustanovenia 
1. Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak,riadia sa vzájomné vzťahy účastníkov 

Občianskym zákonníkom. 

2. Túto zmluvu možno zmeniť alebo doplniť iba písomnými dodatkami podpísanými 

oboma zmluvnými 

    stranami. 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva obsahuje ich slobodne, určitú a vážne 

prejavenú vôľu ,bola  

    uzatvorená po vzájomnom prerokovaní a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.  

4. Táto nájomná zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých jedno 

vyhotovenie obdrží Okresný  

    úrad, po dve vyhotovenia obdržia zmluvné strany. 

 

 

V Lučatíne 20.05.2020 

 

 

 

 

 

 

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

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

JUDr. Zoltán Hanko predseda UPS a PPS                                           Ing. Pavol Kováč 

starosta obce 

                 Nájomca                                                                                       Prenajímateľ                                                   

 

 
 



  

 

 

          

                   

 

 

 

 


