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Skončenie nájmu výpoveďou: 

1. Dňa 15.07.2011 bola uzavretá Nájomná zmluva č. P40085/09.00 medzi SR – Slovenským 
pozemkovým fondom (ďalej len SPF) ako prenajímateľom a mestom Levoča ako nájomcom. 
Predmetom tejto nájomnej zmluvy je parcela č. KN-C 8446/3 – ost. pl., s výmerou 1 621 m2 , 
v podiele ½, čo predstavuje 810,5 m2 . Výška nájomného je 842,92 eur/rok. Nájomná zmluva bola 
uzavretá na dobu neurčitú, na účel zriadenia a prevádzkovania stavby „Centrum zhodnocovania 
biologicky rozložiteľných odpadov (BRO) Levoča“ , na ktorú bolo obcou Kurimany, stavebným 
úradom  pod č. SOÚ 288/10/2009/Pt dňa 30.10.2009 vydané rozhodnutie o umiestnení stavby, 
právoplatné dňa 01.12.2009. Stavba do dnešného dňa nebola na prenajatom pozemku zrealizovaná. 
Oddelenie majetkové požiadalo oddelenie investičnej činnosti, územného plánovania, ŽP a stavebný 
úrad o poskytnutie informácie, či má ešte mesto zámer cit. stavbu realizovať alebo nie a teda, či 
možno nájom skončiť. Podľa vyjadrenia odd. IČ, ÚP, ŽP a SÚ možno predmetný nájom skončiť. 
Dôvodom je skutočnosť, že mesto bolo v r. 2011 neúspešné pri predložení žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok Ministerstvu životného prostredia SR. Tiež by bola potrebná aktualizácia 
projektovej dokumentácie vypracovanej v r. 2010.  Svoju platnosť stratilo i územné rozhodnutie.    

V zmysle Článku VI, ods. 1 nájomnej zmluvy nájom sa skončí: 
a) dohodou zmluvných strán; 
b) výpoveďou prenajímateľa alebo nájomcu podľa § 677 ods. 1 Občianskeho zákonníka; 
c) výpoveďou len zo strany nájomcu, ak dôjde ku zmene vlastníctva, 
d) odstúpením od zmluvy z dôvodov uvedených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch alebo 
dohodnutých v tejto zmluve; 
e) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav 
alebo neskorším dňom uvedeným v rozhodnutí. 

V zmysle Článku VI, ods. 2 nájomnej zmluvy prenajímateľ aj nájomca môžu nájom pozemku 
vypovedať bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť prvým dňom 
mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

Mesto listom zo dňa 27.03.2020, doručeným SPF dňa 03.04.2020 požiadalo SPF o skončenie nájmu 
dohodou k 30.04.2020 v súlade s nájomnou zmluvou. Uplynul už takmer rok a SPF na žiadosť  mesta 
nijako nereagoval, mestu nebola doručená žiadna odpoveď. Mesto sa v predmetnej veci informovalo 
na SPF osobne aj telefonicky, no bezvýsledne. Dňa 05.02.2021 bola mestu doručená faktúra vystavená 
SPF na úhradu nájomného za rok 2021 vo výške 842,92 eur.    

Navrhujeme skončiť nájom v zmysle Čl. VI, ods. 1, písm. b) Nájomnej zmluvy -    výpoveďou 
nájomcu podľa § 677 ods. 1 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého Zrušiť nájomnú zmluvu 

dojednanú na neurčitú dobu možno, ak nedôjde k dohode prenajímateľa s nájomcom, iba výpoveďou. 

Je nepochybné, že k dohode nedošlo, keďže sa ju nepodarilo dosiahnuť za obdobie trvajúce takmer 
rok. V prípade schválenia výpovede, by táto bola doručená SPF v mesiaci marec. Nájom ako taký by 
skončil k 30.06.2021. Mesto by požiadalo SPF o vrátenie alikvotnej časti nájomného (421,44 eur). 

Stanovisko OM: OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK: Návrh na uznesenie nebol prerokovaný v MK. 
Stanovisko MR:       

MZ schvaľuje skončenie nájmu, ktorý vznikol na základe Nájomnej zmluvy č. P40085/09.00 zo dňa 
15.07.2011, uzavretej medzi SR – Slovenským pozemkovým fondom, so sídlom Búdkova 36, 817 15 
Bratislava, IČO: 17 335 345 ako prenajímateľom a Mestom Levoča, so sídlom Námestie Majstra Pavla 
č. 4/4, 054 01 Levoča, IČO: 00 329 321 ako nájomcom, predmetom ktorej je parcela č. KN-C 8446/3 
– ost. pl., s výmerou 1 621 m2  v podiele ½, v katastrálnom území Levoča, výpoveďou v zmysle Čl. 
VI., ods. 1, písm. b) Nájomnej zmluvy,  podľa § 677 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. 
v platnom znení.  
T: 30.06.2021 


