
Zmluva o prenájme strelnice 
uzavretá podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

 

Prenajímateľ:  Kombat Klub Kondor, občianske združenie,  

Bezručová 17/A, 080 01  Prešov 

v zastúpení: Ing. Vladimír Smolej, predseda o.z. 

IČO: 37787845 

DIČ: 2021479768 

bankové spojenie: Tatra Banka a.s. 

číslo účtu: 2621728132/1100 

tel: 0918 377 860 

 

(ďalej len „prenajímateľ“) 

 

Nájomca:  Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove  

Štúrová 7, 080 01 Prešov 

v zastúpení: plk. JUDr. Jozef Seman, riaditeľ KR PZ v Prešove 

IČO: 00735850 

DIČ: 2020963956 

bankové spojenie: Štátna pokladnica 

číslo účtu: 7000172963/8180 

tel.: 0961 802214 

 

(ďalej len „nájomca“) 

 

 

Čl. I. 

Predmet nájmu 

 

Predmetom tejto zmluvy je prenájom strelnice „KONDOR“, lokalita Úboč v Prešove – parcela č. 

15703/1, mapový list č. 6 – 4/1, ktorej správcom je Kombat Klub Kondor, občianske združenie – 

zaregistrovaný na MV SR, OR PZ Prešov – pod č.p.: ORP-29-155/PP-2006, so sídlom na ulici Bezručová 

17/A v Prešove. 

 

Čl. II. 

Účel nájmu 

 

Nájomca si prenajíma od prenajímateľa priestor uvedený v čl. I. tejto zmluvy za účelom zabezpečenia 

plánu služobnej streleckej prípravy príslušníkov PPÚ OPP KR PZ v Prešove. Na iné účely ako je 

dohodnuté ich nemôže využiť. 

 

Čl. III. 

Doba trvania zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

2. Plnenie predmetu zmluvy bude prebiehať každý utorok a štvrtok v čase od 09.00 hod. do 12.00 hod, 

okrem mesiaca marec 2011, v ktorom bude plnenie predmetu zmluvy prebiehať každý utorok, stredu 

a štvrtok v čase od 09.00 hod. do 12.00 hod. 

3. Prvé plnenie predmetu zmluvy bude zmluvnými stranami odsúhlasené a písomne potvrdené priamym 

užívateľom strelnice. 

4. Ak sa nájomca nemôže zúčastniť na plnení predmetu zmluvy v zmluvne dohodnutom termíne z dôvodu 

plnenia úloh vyplývajúcich z predmetu svojej činnosti, prenajímateľ po vzájomnej dohode poskytne iný 

náhradný termín, ktorý si vzájomne odsúhlasia. Zmena termínu bude telefonicky nahlásená na EO KR 

PZ v Prešove a písomne potvrdená priamym užívateľom strelnice vo výpise skutočne využívaných 

hodín. 
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Čl. IV. 

Nájomné a jeho splatnosť 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na platbe nájomného za prenajatý priestor vo výške 5,00 EUR 

s DPH/hodina. 

2. Nájomné  bude nájomca uhrádzať na základe faktúry vystavenej prenajímateľom v nasledujúci mesiac 

po poskytnutí strelnice na účet prenajímateľa č. 2621728132/1100. Splatnosť faktúry je 21 dní odo dňa 

jej doručenia na adresu nájomcu. 

3. Nájomné bude fakturované len za skutočne využívané hodiny. K faktúre prenajímateľ doloží výpis 

skutočne využívaných hodín potvrdený priamym užívateľom strelnice. 

 

Čl. V. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Prenajímateľ zabezpečí na dohodnuté termíny otvorenie priestorov strelnice. 

2. Prenajímateľ zabezpečí rozsah použitia strelnice podľa platného prevádzkového poriadku. 

3. Prenajímateľ je povinný prenechať nájomcovi  strelnicu v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie a na 

svoje náklady ju udržiavať.  

4. Nájomca je povinný počínať si tak, aby nevznikli škody na zariadení strelnice a okolitých lesných 

porastoch. 

5. Škody spôsobené vlastnou nedbanlivosťou je nájomca povinný uhradiť alebo odstrániť na vlastné 

náklady.  

 

Čl. VI. 

Zánik nájmu 

 

 Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou aj bez uvedenia 

dôvodu v 2-mesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 

doručení výpovede.  

 

Čl. VII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka 

a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.  

2. Jednotlivé články tejto zmluvy sa môžu meniť, rušiť alebo dopĺňať písomnými dodatkami k zmluve 

podpísanými oboma zmluvnými stranami. Dodatky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.  

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Táto 

zmluva je povinne zverejňovaná v zmysle § 5a zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

4. Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane dve 

vyhotovenia. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, rozumejú jej, a na znak súhlasu ju podpisujú. 

 

 

V Prešove  dňa        V Prešove dňa 

 

 

 

 

Ing. Vladimír Smolej       plk. JUDr. Jozef Seman  

predseda o.z.        riaditeľ KR PZ v Prešove 

 
 


