
N Á J O M N Á     Z M L U V A 
O NÁJME POZEMKU  

 

Čl.  I. 

Zmluvné strany 

 

Prenajímateľ:                             Obec  G E R A L T O V 

                          Adresa                082 67 Geraltov 35  

                                                     IČO  00327042 

                         Bankové spojenie:   Prima banka 

                                             Účet:    SK62 5600 0000 0088 3122 4001  

                          zastupená  Vladimírom Tejščákom, starostom obce                    

                          (ďalej len „prenajímateľ“) 

 

Nájomca:                     Poľno-Čergov,  s. r. o.,  Hlavná 238/2, 08267  Terňa 

                                      IČO     36 460 664 

                          zapísaná  v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sro. vložka  

                          číslo 11636/P 

                          oprávnený konať menom spoločnosti:  Imrichová Viktória,  konateľka 

                          (ďalej len „nájomca“)            

 

uzavreli túto  nájomnú zmluvu: 

 

 

Čl.  II. 

Predmet nájmu. 

     Predmetom nájomnej zmluvy je  časť pozemku o výmere 1000 m
2
  nachádzajúca sa v katastrálnom 

území  Geraltov, na LV č. 184, parcela KN E 625 ostatná plocha (celková výmera pozemku 1516 m
2
) 

podľa grafickej prílohy č. 1.   

 

Čl.  III. 

Doba nájmu. 

     Prenajímateľ (vlastník) prenecháva nájomcovi do nájmu pôdu podľa Čl. II. tejto zmluvy na dobu 

neurčitú  od    1. 1. 2022, s výpovednou lehotou 3 mesiace.    

 

Čl.  IV. 

Výška nájmu. 

          Výška nájomného za užívanie ostatnej pôdy počas doby uvedenej v čl. III. predstavuje ročne 

čiastku          400,-    Eur,  slovom: Štyristo eur,  za pôdu podľa čl. II.  

     Nájomca sa zaväzuje uhrádzať nájomné prenajímateľovi v lehote do 31. 12. bežného kalendárneho 

roka. 

 

Čl.  V. 

Osobitné ustanovenia. 

     Vlastník – prenajímateľ pozemku sa zaväzuje počas doby trvania nájomného vzťahu zdržať sa 

akéhokoľvek konania, ktoré by obmedzovalo nájomcu v riadnom užívaní predmetu nájmu. 



Nájomca si vyhradzuje právo požadovať od prenajímateľa vrátenie výšky nájomného ak dodatočne 

zistí, že uvedením nesprávnych údajov o vlastníctve priviedol prenajímateľ nájomcu do omylu, keď 

sám nie je vlastníkom prenajatých pozemkov. 

     V prípade, že dôjde k zmene vo vlastníctve nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, 

vlastník – prenajímateľ je povinný nájomcovi ohlásiť zmeny vlastníctva do 30 dni od dňa 

právoplatnosti zmeny. 

     Prenajímateľ svojim podpisom potvrdzuje súhlas k použitiu osobných údajov  na spracovanie 

údajov v rámci Poľno-Čergov, s. r. o., so sídlom Hlavná 238/2, 082 67 Terňa.  

     Prenajímateľ i nájomca vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, vyhlasujú, že 

túto zmluvu uzatvárajú dobrovoľne, nie v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

     Prípadné zmeny a doplnky k tejto zmluve budú realizované písomnou formou so súhlasom     

oboch zmluvných strán.  

     Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno dostane prenajímateľ 

a jedno nájomca. 

     Na znak súhlasu s jej obsahom túto zmluvu zmluvné strany vlastnoručne podpisujú. 

 

V Terni dňa  30. 03. 2022 

 

      Za prenajímateľa:                                                 Za nájomcu: 

 

 v.r.        v.r. 

                                                   Viktória  Imrichová 

        Vladimír Tejiščák                                                                     konateľka 

           starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

  



Príloha č. 1: 

 

 


