
Zmluva o' nájme pozemku c.3287/21846/2013
uzatvorená podla ustanovení §§ 663 a nasl. zákona C. 40/1964 Zb. Obciansky zákonník

v znení neskorších predpisov

Z m l u v n é str any:

Prenaj íma tel':

Nájomca:

Mesto Zlaté MO.4avce

v zastÚpení : Ing. Peter Lednár, CSc., prin1átor mesta Zlaté Moravce
Sídlo: 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
Bankové spojenie: VÚB Zlaté Moravce
Císlo Úctu: 33422162/0200

ICO: OO 308 676
DIC: 2021058787

(d'alej len" prenajímcllel'Ii)

ESAM s.r.o.

v zastÚpení: Ing. Slavon1írom Eliášon1 - konatelon1 spolocnosti
Sídlo: J. Jesenského 10,953 01 Zlaté Moravce
ICO: 44 927 835

Zapísaná v OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka císlo: 25112/N

(dalej len" nájomca li)

Zmluvné strany, rešpektujÚc zákon C. 138/1991 Zb. o n1ajetku obcí v znení neskorších

predpisov, VZN C. 6/2011 Zásady hospodárenia s l11é~jetkon1 111esta Zlaté Moravce Úcinné
od 11.07.2011 v znení jeho dodatku a Uznesenie MsZ C. 639/2013 zo di1a 19.09.2013

sa dohodli na uzavretí tejto Zn1luvy. o prenájn1e pozen1ku C. 3287/21846/2013, podla
ustanovenia § 663 a nasledujÚcich zákona C. 40/1964 Zb. Obciansky zákonník v znení
neskorších predpisov (elaLej tiež "zn1Iuva") za nasledovných podn1ienok:

cl. l
Predmet nájmu

1. Prenajín1atel je výlucným vlastníkorn nehnutelnosti - pozemku, ktor)! sa nachádza
v katastrálnon1 Území Zlaté Moravce. Jedná sa o pozemok parcely KN registra "C'\
c. parcely 233/1 (druh pozemku: záhrady) o celkovej výn1ere parcely 4 730 m2, zapísan)!
v katastri nehnutelností Zlaté Moravce, vedený na LV c. 3453.

2. Prenajílnatel touto Zll1luvou prenecháva za odplatu (dalej len "nájomné")
a za podrnienok dohodnutých v tefto zmluve nájomcovi do užívania predmet nájn1u - cast' ,
pozemku parcely KN registra "C", parcelné císlo 233/1 (druh pozen1ku: záhrady)
o výmere 190 m2, ktorý sa nachádza na Ul. ŠtÚrova v Zlatých Moravciach.



Cl. Il
Úcel nájmu

1. Prenajín1atel sa zaväzuje prenechat nájomcovi nehnutelnost - cast pozemku uvedenÚ
v cl. l ods. 2 tejto zn1luvy za Úcelom zväcšenia plochy ihriska pre deti.

2. Nájon1ca je oprávnený užívat nehnutelnost - cast pozen1ku uvedenÚ v cl. l ods. 2.

tejto zn1luvy výlucne na Úcel uvedený v bode 1. tohto clánku zmluvy.

cl. III
Doba nájmu

1. Zn1luva sa uzatvára na dobu u r c i t ú od 01.10.2013 do 31.12.2018.

cl. IV.

Cena nájmu

1. Zn1luvné strany sa dohodli na nájomnom v zmysle VZN c. 6/2011 Zásady
hospodárenia s n1ajetkon1 mesta Zla0 Moravce v znení Dodatku C. 1 a Dodatku C. 2 
Cl. 9 ods. 1. písn1. d) vo výške 1,00 €/m2/rok (slovom: jedno euro), co pri celkovej výn1ere
predn1etu nájmu 190 m2 predstavuje sumu 190 €/rok (slovom: stodevätdesiat eur).

2. Nájomné za rok 2013 (od 01.10.2013 do 31.12.2013) vo výške 47,50 € sa náj01nca
zaväzuje uhradit na Úcet prenajín1atel'a c. 33422162/0200, variabilný syn1bol: 44927835,
nasledovne:

• zaIY. štvrtrok - do 15.11.2013

3. Nájon1ca sa zaväzuje v ostatných rokoch pravidelne štvrt'rocne uhrádzat vycíslené
nájomné na Úcet prenájímatel'a c.: 33422162/0200, variabilný syn1bol: 44927835,
v nasledovných splátkach:"

• za I. 'štvrtrok
• za II. štvrtrok
• za III: štvrtrok
• za IV. štvrtrok

do 15. 02.
do 15. 05.
do 15. 08.
do 15. 11.

sun1u 47,50 € I

sumu 47,50 € ,
sumu 47,50 €
sumu 47,50 €

NájOlnné sa považuje za uhradené dnOln pripísania na Úcet prenaj ín1atel'a.

3. V prípade, že nájon1ný vztah zanikn'e a nájomca už uhradil nájomné za obdobie,
v ktoron1 zmluvný vztah nebude existovat, prenajín1atel je povinný vrátit nájomcovi
alikvotnÚ cast nájon1ného za obdobie, v ktorom zmluvný vztah nebude existovat.

cl. V

Ukoncenie nájmu

1. Nájomný vztah založený touto zmluvou zaniká:

a) dohodou zn1luvných strán

2



píS0l11l10Uvýpovedou ktorejkolvek zo znlluvných strán aj bez uvedenia dÔvodu;

úcinky výpovede nastanú dlioln uplynutia troch n1esiacov od dorucenia píson1nej
výpovede druhej zlnluvnej strane
odstúpenhn od zn1luvy zo strany prenajímatel'a v prípade, že nájomca bude

prednlet nájnlu užívat v rozpore so zn1luvou alebo poruší niektorú zo zmluvných
povinností; Úcinky odstúpenia nastanÚ dorucením píson1ného oznámenia
nájol11covi o odstúpení prenajín1atela od zn1luvy.

cl. VI

Ostatné dojednania

1. Nájon1ca je povinný riadne a vcas platit nájomné a plnit ostatné záväzky v zmluve
uvedené.

2. Nájol11Ca sa zaväzuje užívat predl11et nájnlu výhradne na Úcel dohodnutý v tejto
zl11Iuve.

3. Nájonlca zodpovedá za škody, ktoré nlÔžu vzniknÚt na predmete nájmu v sÚvislosti
s užívaníl11 a zaväzuje sa, že škody, ktoré spÔsobí sán1 alebo osoby s ním spojené, dá odstránit
na svoj e náklady.

4. NájOlnca nie je oprávnený dat predmet nájnlu (dotknutÚ cast pozen1ku) do podnájmu
bez predchádzajÚceho píson1ného sÚhlasu prenajín1atela.

5. Nájomca prehlasuje, že je oboznámený so sÚcasným stavon1 prenajínlaného pozemku
a v takon1 stave ho preberá.

6. Nájon1ca je povinl1)' ul110žnit prenajínlatelovi vstup na prenajímané pozemky za
ÚCeI0l11vykonania kontroly nakladania s prednletonl nájmu.

cl. VIl.
Záverecné ustanovenia

1. Zál11er prenájl11U nehnutelnosti z dÔvodu hodného osobitného zreteCa podl'a § 9a

ods. 9 píSl11. c) zákona SNR c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
špecifikovanej v cl. l ods. 2 tejto zmluvy bol zverejnený na Úradnej tabuli mesta Zlaté
Moravce a webove.i. stránke nlesta Zlaté Moravce 15 dní pred konanínl 26. zasadnutia MsZ
dlia 19.09.2013.

DÔvodonl hodnýl11 osobitného zretela na uzatvorenie náimu podla ~ 9a ods. 9 písnl. c)

zákona C. 138/1991 Zb. o lnaietku obcí v znení neskorších predpisov ie, že uvedená

spolocnost 111áuž v prenájme nebytové priestory a cast pozemku v areáli Materskej školy na

ŠtÚrovej ulici v Zlatých Moravciach a žiada o prenájom prilahlého pozemku priamo

nadväzujÚceho na už prenajímaný pozemok pred vedl'ajšou terasou, za Úcelom zväcšenia

plochy ihriska pre deti umiestnené v ich sÚkronlnej materskej škole.
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Mestské zastupitelstvo Zlaté Moravce schválilo 3/5 väcšinou všetkých poslancov prenájom

nehnutelnosti uvedenej v cl. 1 ods. 2 tejto z111luvy z dôvodu hodného osobitného zrctcl'a

podla § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR c. 138/1991 Zb. o-majetku obcí v znení

neskorších predpisov uZllesenín1 C. 639/2013 Mestského zastupitelstva Zlaté Moravce na
26. zasadnutí konano111 dt'í.a 19.09.2013.

2. Táto zn1luva nadobÚda platnost dnon1 jej podpisu obidvOlna zmluvnýn1i stranami

a Úcinnost prvýn1 d1'í.01l1doby nájn1u uvedenej v cl. III ods. 1 tejto zn1luvy, za splnenia
podn1ienky zverejnenia tejto zn1luvy na webovom sídle prenajímatela t.j. na stránke Mesta
Zlaté Moravce www.zlaten10ravce.eu.

3. Dorucenín1 akýchkolvek píson1ností na základe tejto zn11uvy alebo v sÚvislosti s touto
zlnluvou sa rozumie dorucenie píso1l1nosti doporucene poštou na adresu urcenÚ v záhlaví
zlnluvy, dorucenie kuriérOln alebo osobné dorucenie príslušnej zn1luvnej strany.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že pre dorucovanie písomnosti sa primerane použijÚ
ustanovenia § 45 a nasl. OSP.

5. Táto z111luva 111ôže byt 111enená alebo doplnená len po dohode obidvoch zmluvných
strán ocíslovanýn1i dodatkan1i k zI11Iuv.e,ktoré budÚ tvorit jej neoddelitelnÚ sÚcast.

6. Zn1luva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých 2 preberie prenajímatel
a 1 nájomca.

7. Zl11luvné strany po - precítaní zn1luvy vyhlasujÚ, že vyjadrujÚ ich skutocnÚ, vážnu
slobodnÚ vôlu a na znak sÚhlasu s jej obsahon1 ju vlastnorucne podpisujÚ.

Ot OKl 2013
V Zlatých Moravciach V Zlat)/ch l\10ravciach ...~:~~./~:. f:-.~.~.J

l•..

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta Zlaté Moravce

Materiál spracoval: ~.~ /

Za správnost: ..W .
v 0,1 nur ".....·1Dna: ::~..: t- ,.].....................
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Ing. Slavomír Eliáš
konatel spolocnosti ESAM s.r.o.



Uznesenie c. 639/2013

. z 26. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 19.09.2013

Návrh lia schválenie prenájmu nehnutelného majetku Mesta Zlaté Moravce 
schváienie prenájmu pozemku o výmere 190 m2; jedná sa o cast' parcely registra "C"
císlo 233/1 o celkovej výmere 4730 m2 v kultúre záhrady v k. ú. Zlaté Moravce zapísanej
v LV c. 3453 pre zriad.'ovatela Súkromnej materskej školy v Zlatých Moravciach
spolocnost' ESAM s.r.o., Jesenského 10, 953 Ol Zlaté Moravce, ICO: 44927835,
zastúpenej konatel'om Ing. Slavomírom Eliašom z dôvodu hodného osobitného zretela
podl'a § 9a ods. 9 písm. c) zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov.

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dna
19.09.2013

prerokovalo

Návrh na schválenie prenájmu nehnutelného majetku Mesta Zlaté Moravce - schválenie
prenájmu pozemku o výmere 190 m2 (9asti parcely registra "C" císlo 233/1 o celkovej výmere
4730 m2 v kultúre záhrady vk. Ú. Zlaté Moravce) zapísanej v LV c. 3453, pre zriadovatela
Súkromnej materskej školy v Zlatých Moravciach spolocnost ESAM s.r.o., Jesenského 10,
953 01 Zlaté Moravce, ICO: 44927~35, zastúpenej konatelom Ing. Slavomírom Eliašom
z dôvodu hodného osobitného zretela podla § 9a ods. 9 písm. c) zákona c. 138/1991 Zb.
o majetku obd v znení neskorších predpisov vo výške nájmu podla clánku 9 ods. 1 písm. d)
VZN mesta Zlaté Moravce c. 6/2011 Zásady hospodárenia s maj etkom mesta Zlaté Moravce
v znení jeho dodatkov za 1,- €/m2/rok a doby prenájmu od 01. 10.2013 do 31. 12.2018.

Dôvodom hodným osobitného zretela na uzatvorenie nájmu podla § 9a, ods. 9 písm. c)
zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je:.

- uvedená spolocnost má už v prenájme nebytové priestory a cast pozemku v areáli
Materskej školy na Štúrovej ulici v Zlatých Moravciach a žiada o prenájom
prilahlého pozemku priamo nadväzujúceho na už prenajatý pozemok pred vedlajšou
terasou, za úcelom. zväcšenia plochy ihriska pre deti umiestnené v ich súkromnej
materskej škole.

s ch var uje
3/5 väcšinou všetkých poslancov prenájom pozemku o výmere 190 m2; jedná sa o cast'
parcely registra "C" císlo 233/1 o celkovej výmere 4730 m2 v kultúre záhrady v k. ú. Zlaté
Mor.avce zapísanej v LV c. 3453, pre zriadovatela Súkromnej materskej školy v Zlatých
Morc;ivciachspolocnost' ESAM s.r.o., Jesenského 10, 953 01 Zlaté Moravce, ICO: 44927835,
zastúpenej konatelom Ing. Slavomírom Eliašom z dôvodu hodného osobitného zretela podla
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vo
výške nájmu podla clánku 9 ods. 1 písm. d) VZN mesta Zlaté Moravce C. 6/2011 Zásady
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení jeho dodatkov za 1,- €/m2/rok a
doby prenájmu od 01. 10. 2013 do 31. 12. 2018.

Dôvodom hodným osobitného zretela na uzatvorenie nájmu podla § 9a, ods. 9 písm. c)
zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je:

uvedená" spolocnost má už v prenájme nebytové priestory a cast pozemku v areáli
Materskej školy na štúrovej ulici v Zlatých Moravciach a žiada o prenájom



prilahlého pozemku priamo nadväzujúceho na už prenajatý pozemok pred vedlajšou
terasou,·za úcelom zväcšenia plochy ihriska pre deti umiestnené v ich súkromnej

...materskej škole.
ukladá

vedúcemu oddelenia výstavby a správy majetku mesta
. zabezpecit uzatvorenie nájomnej zmluvy podla schvalovacej casti uznesenia
odpo rúca
výrub poliehavých ihlicnatých kríkov riešit so Záhradníckymi službami mesta Zlaté Moravce
za podmienky náhradnej výsadby.

V Zlatých Moravciach dna 19.09.2013

~~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

d5~
Mgr. Roman Síra

prednosta MsÚ
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