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ZMLUVA 

o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy 
( ďalej v texte len zmluva ) 

ktorú, podľa § 50a a nasl. OZ. dnešného dňa uzavreli účastníci _____________  
medzi týmito zmluvnými stranami: 

Budúci prenajímateľ: 
1. Obec Drienica, so sídlom Drienica 168, 083 01 Sabinov 

IČO: 00326968 
zastúpená: Ing. Igor BIRCAK. starosta obce 

 -----------------------  ............. —(ďalej v texte len budúci prenajímateľ)— ...........  -------------  
a 

Budúci nájomca: 

2. INVESTA BM s.r.o., so sídlom   083 01 Sabinov, Hollého 29, IČO: 36517623, zápis. 
v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sro., vložka č. 17479/P, 
zastúpená:   Ing. Marcela Bujňáková - konateľ 
IČDPH:      SK2022194097 
Bankové spojenie: SLSP a.s. 
číslo účtu: 5039187928/0900 
IBAN: SK54 0900 0000 0050 3918 7928 

----------------------  .........  ----------- (ďalej v texte len budúci nájomca) ------  .........  -------------  

Budúci prenajímateľ a budúci nájomca uzatvárajú v súlade s ust. § 50a OZ, túto 
zmluvu o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy (ďalej len zmluva): 

PREAMBULA 

1. Budúci prenajímateľ je v podiele 1/1 (v celosti) výlučným vlastníkom nehnuteľností 
zapísanej v kat. území Drienica, obec Drienica, okres Sabinov na LV č. 520 a to: 

a) pozemok - zastavaná plocha a nádvorie, pare. č. 725, o výmere 412 m2, na ktorej sa 
nachádza stavba - pred. a pohostinstvo, súp. č. 167. 

2. Budúci prenajímateľ a budúci nájomca prejavili záujem uzavrieť do dohodnutej doby 
nájomnú zmluvu (ďalej aj nájomná zmluva), obsahom ktorej bude prenájom 
nehnuteľnosti špecifikovaných v Článku II. tejto zmluvy od budúceho prenajímateľa 
budúcemu nájomcovi. 

ČLÁNOK I. : Uzavretie 
nájomnej zmluvy 

1. Budúci prenajímateľ a budúci nájomca sa zaväzujú, že uzavrú nájomnú zmluvu v lehote 
najneskôr do 31.12.2020. Účastníci tejto zmluvy berú na vedomie, že termín uzavretia 
nájomnej zmluvy, môžu upraviť len na základe vzájomnej dohody, príslušným písomným 
dodatkom k tejto zmluve. 

2. V prípade, že ktorákoľvek zo zmluvných strán nebude súhlasiť s predĺžením lehoty na 
uzatvorenie nájomnej zmluvy a v horeuvedenej lehote nebude možné dosiahnuť 
požadovaný účel tejto zmluvy, táto zmluva sa v celom rozsahu ruší. 
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3.    Účastníci berú na vedomie, že v lehote podľa či. I ods.l zmluvy, uzatvoria nájomnú 
zmluvu, a to spôsobom, za podmienok a v lehotách stanovených touto zmluvou. 

ČLÁNOK II.: Predmet 
nájomnej zmluvy 

1. Budúci prenajímateľ sa v nájomnej zmluve zaviaže prenajať budúcemu nájomcovi 
nehnuteľnosť zapísanú na liste vlastníctva č. 520 k.ú. Drienica, obec: Drienica, okres: 
Sabinov, a to: 
a)pozemok - zastavaná plocha a nádvorie, pare. č. 725, o výmere 412 m2 , na ktorej sa 

nachádza stavba - pred. a pohostinstvo, súp. č. 167, 

za účelom prestavby tejto budovy na Bytový dom Drienica na dobu nevyhnutne potrebnú 
na túto prestavbu. 

ČLÁNOK III.: 
Cena nájmu 

1.    Cena nájmu je stanovená dohodou účastníkov na sumu vo výške 1 € ročne (slovom: 
jeden eur). 

ČLÁNOK IV.: 
Odstúpenie od zmluvy 

1.    Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nepridelenia financií na projekt zo SFRB sú 
oprávnené na základe dohody o zrušení tejto zmluvy (o uzatvorení budúcej nájomnej 
zmluvy) neuzatvoriť nájomnú zmluvu podľa dojednaní tejto zmluvy, a to bez možnosti 
nárokovania si akejkoľvek zmluvnej pokuty. Uzatvorením dohody o zrušení zmluvy o 
uzatvorení budúcej nájomnej zmluvy sa táto zmluva ruší od počiatku, pričom akékoľvek 
prípadne záväzky zmluvných strán budú vysporiadané v predmetnej dohode o zrušení. 
Dohodu o zrušení zmluvy o budúcej zmluve sú zmluvné strany povinné spísať a podpísať 
v lehote 5- ich pracovných dní, odo dňa kedy sa budúci nájomca dozvedel o tejto 
opodstatnenej prekážke, odôvodňujúcej neuzatvorenie nájomnej zmluvy, spočívajúcej v 
nepridelení financií budúcemu nájomcovi na projekt zo SFRB. 

ČLÁNOK V. : 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom zverejnenia. 

2. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve o budúcej zmluve je možné len formou 
písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

3. Ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy o budúcej zmluve je alebo sa stane celkom alebo 
čiastočne neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, nedotýka sa to platnosti, 
účinnosti alebo vykonateľnosti ostatných ustanovení. Neplatné, neúčinné alebo 
nevykonateľné ustanovenia budú bezodkladne, najneskôr do 10 dní od zaslania návrhu 
jednou    zmluvnou    stranou,    nahradené    platnými,    účinnými    a    
vykonateľnými 



4. 

5. 

ustanoveniami, ktoré sa najviac približujú cieľu sledovanému neplatným, neúčinným alebo 
nevykonateľným ustanovením. To isté platí aj o medzerách v zmluve. Zmluvné strany 
prehlasujú, že táto zmluva o budúcej zmluve bola uzavretá slobodne a vážne, nie v tiesni 
za nápadne nevýhodných podmienok, ako aj bez právneho a skutkového omylu. Zmluvné 
strany zmluvu pred jej podpisom prečítali, s jej obsahom bez akýchkoľvek výhrad súhlasia, 
čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. Táto zmluva o budúcej zmluve je 
vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu po jednom rovnopise. 

 

V Drienici, dňa 15.1.2020 

Budúci prenajímateľ: 

V Sabinove, dňa15.1.2020 

Budúci nájomca: 

 

Obec Drienica 
/   
/ 

INVESTA BM, s.r.o. 

— 

Ing. Igor Birčák 
starosta obce 

/ Ing. Marcela 
Bujňáková konateľ 


