Zmluva o nájme pozemku č,.54612020
uzatvoľená v zmysle $ 663 a násl. zákonač,. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení

neskoľšíchpľedpisov
čl. I.

Zmluvné strany
1

Pľenajímatel': Mesto Šal'a
Nám. Sv. Trojice 7, g27 00 Šaľa
Sídlo:
ZastÚpený: Mgr. Jozef Belický, primátoľ mesta
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK82 0900 0000 00512430 6282

IBAN:
BIC:
IČo:
DIČ:

GIBASKBX
00 306 185

2021024049

(ďalej len,, Prenaj ímateľ " )
2.

Nájomca:
ľodnéčíslo:
a

manželka:

Tomáš Hazucha

Alexandra Hazuchová

rodné číslo:
obaja trvale bytom:
(ďalej len,,Nójomca")
(

účastnícizmluvy v ďalšom texte spoločne ako ,,Zmluvné strany")

čl. IL

WODNE USTANOVENIA
1

Pľenajímatel' je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, pozemku ľegistľa CKN
paľc. č. 66311 zastavaná plocha a nádvorie o výmeľe 22 379 m2 vedenej katastľálnym
odboľom okľesného úradu Šaľapre obec a katastľálne územie Šaľana LV č. 1 (ďalej
len ,,nehnuteľnosť").

t.'
l

2

ohľadom paľcely č. 663lI zastaiaĺá plocha a nádvoľie bol vyhotovený Geometrický
plan č. 8612017, overený katastľálnym odborom okĺesného uradu v Šalipod číslom
477l20I7 zo dňa 16.10.2017, ktoým bola od pôvodnej paĺcely odčlenená
a novovzniknutá paľc č. 663172 zastavanáplocha a nádvorie o výmeľe I52 m2.

J

Nájomca listom zo día 18.08.2020 požíada|Pľenajímateľaoprenájom nehnuteľnosti
parc. č. 663172 zastavaĺáplocha a nádvorie o výmeľe 152 m2 .
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Zmlava o nájme pozemku č.54612020
uzafrorcnáv zmysle $ 663 a násl. zákonač,.4011964 Zb. občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov
čl. L

Zmluvnó stľany
I

Prenajímatel': Mesto Šal'a
Nám. Sv. Trojice 7,927 00 Šaľa
Sídlo:
Mgr. Jozef Belický' primátoľ mesta
Zastipený:
Bankové spojenie: Slovenská spoľiteľňa, a.s.
SK82 0900 0000 00512430 6282

IBAN:
BIC:
IČo:
DIČ:

GIBASKBX
00 306 185
2021024049

(ďalej len,, Prenaj ímateľ" )
2.

Nájomca:
rodné číslo:

Tomáš Hazucha

manŽelka:
rodné číslo:
obaja tľvale bytom:

Alexandľa Hazuchová

a

81051316s4s

83531416538
Železničná 502132,927 0I Šaľa

(ďalej len ,,Nójomca")
( účastnícizmluvy v ďalšom texte spoločne ako ,,Zmluvné stľany")

čl. il.

TIVODNE USTANOVENIA
1

Prenajímateľje ýlučným vlastníkom nehnutel'nosti, pozemku ľegistra CKN
parc. č. 663lI zastavaná plocha a nádvoľie o výmere 22 379 m2 vedenej katastrálnym
odborom okĺesnéhoúradu Šaľapre obec a katastrálne územie Šaľana LV č. 1 (ďalej
len ,,nehnuteľnosť").

2.

3

!,i
,

1

ohľadom paľcely č,. 663lI zastaianá plocha a nádvoľie bol vyhotovený Geometľický
plán č. 8612017, overený katastrálnym odboľom okĺesného uradu v Šalipod číslom
47712017 zo dňa 16.10.2017, ktorym bola od pôvodnej paľcely odčlenená
a novovzniknutá parc č. 663172 zastavanáplocha a nádvorie o výmere 152 m2.
Nájomca listom zo dĺla 18.08.2020 požiadal Pľenajímateľao pľenájom nehnutel'nosti
paľc. č. 663172 zastavanáplocha a nádvoľie o výmeľe !52 m2 .
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t
4

5

Prenajímatel' v zmysle $ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. I381I99I Zb. o majetku obcí
v zneni neskoľšíchpredpisov zverejnil oznámenie o zámere pľenájmu majetku mesta
z dôvodu hodného osobitného zreteľa dňa 09.09.2020. Prenájom bol schválený
Uznesením Mestského zastupitel'stva v Šaľčíslo612020 - XIV. dŕra 24. septembra
2020 v súlade s ustanovením $ 9a ods. 9 písm. c) zákona č.ĺ38ll99ĺZb. o majetku obcí
v platnom znení, tľojpätinovou väčšinouvšetkých poslancov.

Cena nájmu je stanovená v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Sali
č.4l20I4 -IX. zo dŤn26.06.2014, kto4ým boli prijaté Zásady hospodárenia s majetkom

mesta Šaľav znenineskorších dodatkov.
6

V zmysle uvedených skutočností sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tejto Zm|uvy
o nájme (ďalej len,'Zmluvď').
čl. uI.

PREDMEľ a Účnr, NÁJMU
I

2

J

4.

5

Prenajímateľ prenajíma a Nájomcapreberá do nájmu nehnuteľnosť, podľa čl. II. ods. 2
tejto Zmluvy o výmeľe l52 m2 (ďalej ako ,,pľedmet nájmď') za iňelom uživania na
záhĺadkárske účelyza podmienok dojednaných v tejto Zmluve.

Nájomca sa zaväzlje užívaťPredmet nájmu výlučne na účelšpeciÍikovaný v čl. il.
ods. 1 tejto Zmluvy. Pre pľípadporušenia účelunájmu spôsobom, že Nájomca bude
Predmet nájmu uživaťna iný ako dohodnutý účelsa zmluvné stľany výslovne dohodli,
že Prenajímateľ je opľávnený odstúpiť od zmluvy.
Zmluvné stľany výslovne vyhlasujú' Že Predmet nájmu je špecifikovaný dostatočne
určitým spôsobom a z uvedeného dôvodu sazaväzuj'(ltoto neľozpoľovať.

Nájomca sa zaväzuje za uživanie Pľedmetu nájmu zaplatiť nájomné tak, ako je
vymedzené v článku V. tejto Zm|uvy.
Nájomca preberá do užívaniaPľedmet nájmu v rozsahu vymedzenom v čl. III. ods. 1
tejto Zmluvy aprehlasuje, že je oboznámený sjeho technickým stavom, ktory
zodpovedá účelunájmu a v takomto stave ho pľebeľá.

čl.IV.
DOBA ľÁĺľĺu
1

1
(

Pľenajímateľprenajíma Predmet nájmu Nájomcovi na dobu neuľčitúpočnúcdňom
19.10.2020

Zmluva o nájme pozemku č.546/2020

7

čl. v.

CENA
I

')

ľÁľnĺu

Cena nájmu za ptenajatý pozemok je stanovená podľa prílohy č.I Zésad hospodárenia
s majetkom mesta Šaľav zĺeni neskorších dodatkov vo výške 0,165 EUR/m2lľok, čo
pri celkovej výmere Í52 m2 predstavuje Sumu 25108 EUR/ľok.

Nájomné za rok 2020 (74 dni) zap|atí Nájomca prevodným príkazom prostľedníctvom
peňažného ústavu na účetPrenajímateľa uvedený v článku I. tejto Zmluvy s použitím
vaľiabilného symbolu 2I2 002, pľípadnev hotovosti do pokladne Pľenajímateľa
v celkovej sume 5,07 Eur (slovom: päťeur sedem centov) v lehote do 15 dní odo dňa
účinnostitejto Zmluvy.

a
J

4

Nájomné Nájomca kaŽdoročne počnúcrokom 2021 zap|atí prevodným príkazom
pľostľednícfuompeňažneho ústavu na účetPľenajímatel'a uvedený v článku I. tejto
Zm|uvy s použitímvariabilného symbolu 212 002, pľípadnev hotovosti do pokladne
Pľenajímateľa v celkovej sume 25'08 Euľ (slovom: dvadsat'päťeur osem centov) vždy
do 30.06. pľíslušnéhoľoka.
V pľípade, ak Nájomca neuhĺadínájomné v stanovenom teľmíne, je povinný uhĺadiť
Prenajímateľovi úrok za každý aj začatý deň omeškania vo výške podľa predpisov
občianskeho ptáva, ktory je tvoľený tak, že k základnej úrokovej sadzbe ECB (tzv.
hlavné reťtnančnéoperácie) sa pripočíta8 percentuálnych bodov.

5

Prenajímatel' si vyhľadzuje pľávo úpravy cien v pľípadezmien platných pľedpisov
(zákon, vyhláška, naľiadenie vlády, VZN mesta' uznesenie MsZ, Zásady mesta ap.).
Takto vykonanú úpravu ceny nájmu oznámi Prenajímatel'Nájomcovi písomne.
čl. vI.

PoDMIENKY NÁJMU
1

Nájomca sazaväzllje Prenajímateľovizaplatiť nájomné vo výške a spôsobom uvedeným
v tejto Zmluve.

)

údľžbuprenajatej plochy zabezpeči Nájomca počas celej doby
nájmu na vlastné náklady v rozsahu j ej uŽivania.

3.

Nájomca preberá Predmet nájmu v stave, v akom sanachádza pri podpise tejto Zmluvy.

4

Pľenajímateľ sa zaväzuje zabezpečíťNájomcovi nerušené uživaĺiePľedmetu nájmu.
Nájomca sazavdzuje pľi svojej činnosti dodržiavať príslušnéplatné pľávne predpisy.

5

Čistotu, poriadok

Nájomca
a

je

a

povinný užívaťPredmet nájmu výlučne v súlade s touto Zmluvou

dohodnutým účelomnájmu a počas nájmu udržiavaťho vykonávaním beŽnej

Zmhyao nájme pozemku č.546/2020

iiržby

na Pľedmete nájmu na vlastné náklady.

V opačnom prípade zodpovedá

za všetky škody,

ktoľé vzniknú Prenaiímatel'ovi porušením týchto povinností a právnych predpisov.
6.

V prípade, ak počas platnosti tejto Zmluvy dôjde k zmene všeobecne záväzných
pľávnych pľedpisov vzťahujúcich sa na Pľedmet nájmu, z ktoqých bude vyplývať
potľeba vykonať na Predmete nájmu/jeho časti také úpravY, abY Predmet nájmu bol
ďalej spôsobilý na dohodnuté uŽívanie, zmluvné strany sa dohodnú na ďalšom trvaní
Zm|uvy a zmluvných podmienkach z toho vypl;ývajúcich.

sa výslovne zaväzuje dodtŽiavať platné pľávne predpisy

7

Nájomca

8

Nájomca ľešpektujezľiaďené vecné bľemeno podľa $ 22 a násl. zákona č. 79lI957 Zb.
ovýľobe, rozvode aspotrebe elektľinyvspojení s $ 96 anásl. ods.4 Zákona25ll20l2
Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech Západoslovenská

súvisiace
s Predmetom nájmu, ako aj príslušnéVšeobecne záv'ázne nariadenia mesta Šaľa.
V prípade porušovania všeobecne platných predpisov a Všeobecne záxäzných nariadení
mesta Šaľaje Prenajímateľopľávnený odstúpiť od zmluvy.

distľibučná, a.s.
čl. vil.

SKoNčENIE NÁJMU
I

Z dôvodu nedodľŽania zmluvne dohodnutých podmienok môže Prenajímateľ odstúpiť
od tejto Zmluvy.

2

Zmluvné strany môŽu nájomný vzťah založený touto Zmluvou skončiťkedykolVek
dohodou zmluvných stľán uzavretou v písomnej forme.

.J

odstupiť od Zmluvy môŽu tak Nájomca ako Prenajímatel' z dôvodov uvedených
v $ 679občianskeho zákoltĺika.

4

Zmluvu je možnéukončiťaj písomnou výpoveďou ktoroukol'vek zmluvnou stľanou
v trojmesačnej výpovednej lehote, ktorá začne plynúť pľvým dňom mesiaca
nasledujúcim po doručenívýpovede druhej zmluvnej strane.

5

Písomnéodstúpenie od Zmluvy musí bý'doručenédruhej zmluvnej strane na poslednú
zĺámu adresu. Nájom sa rušíod momentu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej
zmluvnej strane.

6

Plnenia, ktoré si zmluvné strany poskytli do dňa zániku Zmluvy si zmluvné strany
nevľacajú,sú však povinné vyrovnať si vzájomné pohl'adávky azáväzky ztoho
vypl;ývajúce' a to najneskôr do 30 dní odo dňa zániku zmluvy.
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(

7

Písomnosti týkajúce sa záväzkov medzi účastníkmi,ktoré vyplývajú ztejto Zmlwy sa
účastnícizaväzuji doručovaťpoštou vo foľme doporučenej listovej zásielky. Poštou
doručuje zmluvná strana - odosielateľ písomnosti druhej zmluvnej strane - adresátovi
na adľesu jeho sídla uvedeného v č1. I. tejto zmluvy' resp. adresu písomne oznámenú
zmluvnou stľanou ako koľešpondenčnúadľesu. Ak nie je možnédoručiťpísomnosť
na túto adľesu, povinnosť odosielateľa je splnená v deň, keď ju pošta vrátila
odosielateľovi ako nedoručiteľnúzásielku ato bez ohľadu na dôvod, pľe ktorý sa ju
nepodarilo doručiť.

8

Zm\uvné stľany sa výslovne dohodli na opľávnení doručovaťpísomnosti týkajúce sa
záväzkumedzi zmluvnými stľanami, ktoré vypl1ývajúztejto Zmluvy i prostľedníctvom e
_ mailu a/alebo faxu. Písomnosť doručenúpľostredníctvom faxu ďalebo e _ mailu tľeba
doplniť najneskôr do troch dní predložením originálu spôsobom podľa
pĺedchádzajúceho odseku tohto článku.
čl. vln.

zÁvnnnčľÉusľaNovENIA
I

2.

J

Zmlllva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch
zmluvných stľián a účinnosťdňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom
sídle mesta Šaľa.Zmluvné strany súhlasia so zverejnením celej Zm|uvy v rozsahu
osobných infoľmácií mena a priezviska. Povinnosť Zmluvu zverejniť vypl1iva
zustanovenia $5a zákona č,. 211/2000 Z. z. o slobodnom pľístupe kinformáciám
ao zmene a doplnení niektoých zákonov (zákono slobode informácií) v platnom znení.

Ak nie je v tejto Zmluve

uvedené inak, riadia sa nájomné vzťahy účastníkov
občianskym zákonníkom a slovenským pľávnym poľiadkom.

K zmene dohodnutých ustanovení tejto Zmluvy môže dôjsť len po vzájomnej dohode
zmluvných strán formou písomných očíslovanychdodatkov, podpísaných oboma
zmluvnými stranami alebo osobou oprávnenou k tomuto úkonu.

4

5

6.

Prenajímateľ a Nájomca sa zaväzujú písomne si oznámiť kaľŽdú zmenu týkajúcu sa ich
identifikačných údajov (názov, sídlo, číslaúčtova pod.) najneskôľ do 10 pľacovných
dní odo dňa, kedy táto zmena nastala. Takéto zmeny sa nebudú povaŽovať za zmeny
vyžadujúce si uzavretie dodatku k tejto Zmluve.

Zmluvné stľany sa zaväzuj,Ú, že si budú poskytovať potľebnú súčinnosťpri plnení
záväzkov z tejto Zmluvy a navzájom sa budú včas infoľmovať o všetkých
skutočnostiach potrebných pre ich spolupľácu podľa tejto Zmluvy, najmä vzájomne si
oznamovať všetky zmeny a dôležitéokolnosti.

Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinnéalebo neskôľ
stľatia účinnosť,nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto
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neúčinnýchustanovení sa použije úprava, ktoľá, pokiaľ je to právne moŽné, sa čo
najviac pľibližujezmyslu a účelutejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy
zmluvné stľany túto otázku brali do úvahy.

Nájomca berie na vedomie, Že Prenajimateľ ajeho sprostľedkovatelia spľacúvajú
v zmysle nariadenia Euľópskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochĺane fyzických osôb pľi spľacúvaníosobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95l46lES (všeobecné nariadenie o ochĺane údajov)
osobné údaje Nájomcu v ľozsahu stanovenom v tejto Zmluve v ľámci činností

7

spojených so správou vlastného majetku Prenajímateľa, po dobu nevyhnutne potrebnú
na zabezpečenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu zaloŽeného na
základe tejto Zmluvy a následne na účelyaľchivácie po dobu trvania aľchivačnejdoby

v súlade So zákonom č. 39512002 Z.z. o aľchívoch a registľatúracha o doplnení
niektoých zákonov v platnom zĺení.Spracúvanie osobných údajov Nájomcu je
v súlade s čl. 6. ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochĺane údajov potľebné na
plnenie tejto Zmluvy. Nájomca zároveň vyhlasuje, že zaúčelromuzavľetia tejto Zmluvy
pľi poskytnutí osobných údajov Pľenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich
právach vyplyvajúcichzo spracúvaniajeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje
poskytnúťv súvislosti so zákonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších
ľelevantných skutočnostiach obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky ochĺany
súkromia", s ktoľéhoobsahom sa Nájomca pred podpísaním tejto Zmlwy oboznámil.
Nájomca berie na vedomie že informácie o spracovávaní osobných údajov sú dostupné
na webovom sídle Prenajímateľa: www.sala.sk.
8.

Táto Zmluva je vypľacovaná v štyroch (4) vyhotoveniach, zktorých nájomca pľevezme
dve (2) vyhotovenie a prenajímateľ dve (2) vyhotovenia.

Zmluvné stľany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pľečítali,súhlasia sjej obsahom,

9

porozumeli mu, vyhlasujú, že obsahuje určitý, jasny a zrozumiteľný pľejav ich vôle
anaznak súhlasu ju podpisujú.

V Šali,.l.?..,.\9...roro

V Šali,../1../l

Za Nájomcu

'

2020

Za Pľenaiímateľa

l.

t

Tomáš Hazucha a Alexandr a Hazuchov á

ti

Róbert

ôlgyesi

mesta Šaľa
zástupca
nazáklade Poverenia zo dŤla07. I0.2020
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