
uzatvorená'',"r,,Íu1l:";J.ľ:''ä:ľ;T#r:^"#ľ3::ľ-rzákonníkvzĺeni
neskorších predpisov

I

čl. I.

Zmluvné stľany

Prenajímatel': Mesto Saloa

Sídlo: Nám. Sv. Tľojice 7,927 00 Šaľa

ZastÚpený: Mgr. Jozef Belický, pľimátor mesta

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
IČo: 00 306 185

DIČ: 2O2I024O49
(ďalej len,, Prenaj ímate ľ " )

Nájomca:
rodné číslo:

Ladislav Fábik' rod.

amaĺŽe|ka: Helena Fábiková' ľod.
ľodné číslo:
obaja trvale bytom:

e-mail:
(ďalej len,,Nájomca")
( Prenajímateľ a Nójomca v ďalšom texte spoločne ako ,,Zmĺuvné strany")

čl. II.
UVODNE USTANOVENIA

1. Pľenajímateľ je vý'lučným vlastníkom nehnuteľnosti, pozemku registra CKN
parc. č. 66311 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 379 m2 vedenej katastrálnym

odborom okľesného úľadu Šaľa pre obec a katastľálne územie Šaľa na LV č. 1.

2. ohľadom parcely č' 663lI zastavaĺá plocha a nádvoľie bol vyhotovený geometrický

plan č. 86l2ot7, oveľený katastľálnym odboľom okĺesného uľadu v Šali pod číslom

47712017 zo dňa 16.10.2017, ktoým bola od pôvodnej parcely odčlenená

a novovytvoľená paľc č' 663162 zastavanáplocha a nádvorie o výmeľe I|4 fiŕ (ďalej len

,,nehnuteľnosť").
3. Nájomca listom zo día07.09.2020 požiadal Prenajímateľa o prenájom nehnuteľnosti.

4. Prenajímateľ v zmysle $ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/199I Zb. o majetku obcí

v zneni neskorších pľedpisov zverejnil oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta

z dôvodu hodného osobitného zreteľa dňa 14.10.2020' Prenájom bol schválený

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali čislo 8l2O20 - Xx. dňa 12. novembra 2020
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vsúlade sustanovením $ 9a ods. 9 písm. c) zákona č.138lI99I Zb. o majetku obcí
v platnom zneni, trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Cena nájmu je stanovená v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali
č.4/20|4 _IX. zo dňa26.06.2014, kto4im boli prijate Zásady hospodárenia s majetkom
mesta Šaľa v zneni neskoľších dodatkov.
V zmysle uvedených skutočností sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tejto zmluvy
o nájme (ďalej len,,Zmluva").

čl. III.
PREDMEľ a učEL ľÁĺtvtu

1. Prenajímateľ prenajíma a Nájomca pľebeľá do nájmu nehnuteľnosť presne popísanú
a špecifikovanú v čl. II. ods. 2 tejto Zmluvy (ďalej ako ,,Predmet nájmu") za účelom
uživanianazáhradkárske účely za podmienok dojednaných v tejto Zmluve.

2. Nájomca sa zavázuje uživať Predmet nájmu výlučne na účel špecifikovaný v čl. ilI.
ods. 1 tejto Zmluvy. Pre prípad porušenia účelu nájmu spôsobom, Že Nájomca bude
Pľedmet nájmu uŽivať na iný ako dohodnutý účel sa zmluvné strany výslovne dohodli,
Že Prenajímateľ je oprávnený odstupiť od Zmluvy.

3. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, Že Pľedmet nájmu je špecifikovaný dostatočne
určit;ým spôsobom a z uvedeného dôvodu sa zaväzuji toto neľozpoľovať.

4. Nájomca sa zav'ázuje za uŽivanie Predmetu nájmu zap|atiť nájomné tak, ako je
vymedzené v článku V. tejto Zmluvy.

5. Nájomca pľebeľá do užívania Predmet nájmu v rozsahu vymedzenom v čl. III. ods. 1

tejto Zmluvy aprehlasuje, Že je oboznámený sjeho technickým stavom, ktoý
zodpovedá účelu nájmu a v takomto stave ho pľebeľá.

čl. ry.
DoBA ľÁ.rmu

Pľenajímateľ prenajíma Predmet nájmu Nájomcovi na dobu neuľčitu počnúc dňom
0r.t2.2020

čl. v.
CENA ľÁĺľĺu

Cena nájmu za prenajatý pozemok je stanovená podľa prílohy č.l Zásad hospodáľenia

s majetkom mesta Šaľa v zneni neskorších dodatkov vo výške 0,165 EUR/m2lrok, čo
pľi celkovej qimeľe 1l4 m2 pľedstavuje sumu 18,81 EUR/ľok.
Nájomné za rok 2020 (31 dní) zap|ati Nájomca pľevodným príkazom prostredníctvom
peňaŽného ústavu na účet Prenajímateľa uvedený v článku I. tejto Zmluvy s pouŽitím
variabilného symbolu 2l2 002, prípadne v hotovosti do pokladne Prenajímateľa
vcelkovej sume 1,59 Euľ (slovom: jedno euľo päťdesiatdeväť centov) vlehote do 15

dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy.
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Nájomné Nájomca každoročne počnúc rokom 2021 zap|ati pľevodným príkazom
pľostredníctvom peňažného ústaw na účet Prenajímateľa uvedený v článku I. tejto
Zm|uvy s pouŽitím variabilného symbolu 2I2 002, pľípadne v hotovosti do pokladne
Prenajímateľa v celkovej sume 18,8L Eur (slovom: osemnásť eur osemdesiatjeden

centov) vŽdy do 30.06. pľíslušného roka.
V prípade, ak Nájomca neuhradí nájomné v stanovenom teľmíne, je povinný uhradiť
Prenajímateľovi úľok za kaŽdý aj začatý deň omeškania vo výške podľa pľedpisov

občianskeho práva, ktoý je tvoľený tak, že k základnej úrokovej sadzbe ECB (tzv.
hlavné reťrnančné operácie) sa pripočíta 8 percentuálnych bodov.
Pľenajímateľ si vyhĺadzuje pľávo úpľavy cien v prípade zmien platných predpisov
(zákon, vyhláška, nariadenie vlády, VZN mesta' uznesenie MsZ, Zásady mesta ap.).

Takto vykonanú úpravu ceny nájmu oznámi Prenajímateľ Nájomcovi písomne.

čl. vI.
PODMIENKY NÁJMU

1. Nájomca sazavázuje Prenajímateľovi zaplatit'nájomné vo výške a spôsobom uvedeným
v tejto Zmluva

2. Čistotu, poriadok a údľŽbu prenajatej plochy zabezpeči Nájomca počas celej doby
nájmu na vlastné náklady v rozsahu jej uŽivania.

3. Nájomca pľebeľá Pľedmet nájmu v stave, v akom sa nachádza pri podpise tejto Zmluvy.
4. Pľenajímateľ sa zavázuje zabezpečiť Nájomcovi nerušené uŽívanie Predmetu nájmu.

Nájomca sa zaväzuje pri svojej činnosti dodrŽiavať pľíslušné platné právne pľedpisy.

5. Nájomca je povinný uživať Predmet nájmu výlučne v súlade s touto Zmluvou
a dohodnutým účelom nájmu a počas nájmu udržiavať ho vykonávaním beŽnej idržby
na Predmete nájmu na vlastné náklady. V opačnom prípade zodpovedá za všetky škody,
ktoré vzniknú Prenajímateľovi porušením týchto povinností a právnych pľedpisov.

6. V prípade, ak počas platnosti tejto Zmluvy dôjde k zmene všeobecne záväzných
pľávnych pľedpisov vzťahujúcich sa na Predmet nájmu, zktoých bude vypl;ývať
potľeba vykonať na Pľedmete nájmu/jeho časti také úpravy, aby Predmet nájmu bol
ďalej spôsobilý na dohodnuté uživanie, zmluvné strany sa dohodnú na ďalšom trvaní
Zmluvy a zmluvných podmienkach z toho vyplývajúcich.

7. Nájomca je povinný sa o Predmet nájmu riadne staľat' a nesmie na predmete nájmu

vysádzať stromy.

8. Investície stavebného charakteru je Nájomca oprávnený vykonať len na základe
ľozhodnutia vydaného stavebným úľadom po pľedchádzajúcom písomnom súhlase
pľenajímateľa.

9. Nájomca je povinný dodľŽiavať a rešpektovať všetky predpisy týkajúce sa ochľany
Životného pľo stľedia a obči anskeho spolun aŽiv ania.

l0. Nájomca nesmie pozemok alebo jeho časť prenechať do podnájmu tretej osobe bez
predchádzajúceho písomného súhlasu pľenajímateľa'

l l. Nájomca je povinný umožniť vstup na pľenajatý pozemok poverenému pľacovníkovi
pľenajímateľaza účelom vykonania kontroly spôsobu a účelu uživania pozemku.
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V prípade porušenia niektorej z povinností uvedených v čl. VI., bod l. až IL. je
nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR.
Prenajímateľ sa zavazuje, že nebude nájomcu rušiť ani iným spôsobom zasahovať do
jeho uŽívacieho pľáva, pokiaľ bude pľedmet zmluvy uživať v súlade s touto zmluvou a

platnými pľávnymi predpismi.

Nájomca sa výslovne zaväzuje dodrŽiavať platné právne pľedpisy súvisiace s
Pľedmetom nájmu, ako aj príslušné Všeobecne záväzné nariadenia mesta Šaľa. V
pľípade porušovania všeobecne platných predpisov a Všeobecne záväzných nariadení
mesta Šaľa je Pľenajímateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
Prenajímateľ oboznámil Nájomcu, Že na Premete nájmu je znadené vecné bremeno
podľa $ 22 a násl. zákona č. 79l|95] Zb. o výrobe, ľozvode a spotrebe elektriny v
spojení s $ 96 a násl. ods.4 zákona25ll20l2Z.z. o energetike ao Zmene a doplnení
niektoých zákonov (ďalej len 

',zákon o energetike")v pľospech Zäpadoslovenská
distribučná, a.s.

Nájomca vecné bremeno bliŽšie špecifikované v čl. VI ods. l5 tejto Zm|uvy akceptuje
a zavázuje sa dodrŽiavať obmedzenia podľa $ 43 ods. 4 zákona o energetike.

čl. vn.
SKoNčENIE NÁJMU

Z dôvodu nedodrŽania zmluvne dohodnutých podmienok môŽe Prenajímateľ odsfupiť
od tejto Zmluvy.
Zmluvné stľany môžu nájomný vzťah založený touto Zmluvou skončiť kedykoľvek
dohodou zmluvných stľán uzavretou v písomnej forme.
odstupiť od Zmluvy môŽu tak Nájomca ako Pľenajímateľ z dôvodov uvedených
v $ 679občianskeho zákoĺ'rika.
Zmluvu je moŽné ukončiť aj písomnou výpoveďou ktoľoukoľvek zmluvnou stranou
v trojmesačnej výpovednej lehote, ktorá začne plynút' prvým dňom mesiaca
nasledujúcim po doručení qýpovede druhej zmluvnej strane.

Písomné odstúpenie od Zmluvy musí byt'doručené druhej zmluvnej strane na poslednú
známu adresu. Nájom sa ruší od momentu doručenia odstúpenia od Zm|lvy druhej
zmluvnej strane.

Plnenia, ktoré si zmluvné strany poskytli do dňa zánlku Zmluvy si zmluvné stľany
nevľacajú, sú však povinné vyrovnat' si vzájomne pohľadávky azáv'azky z toho
vypl;ivajúce, a to najneskôr do 30 dní odo dňa zániku zmluvy.
Písomnosti týkajúce sa záväzkov medzi účastníkmi, ktoré vypl;ývajú ztejto Zmluvy sa

účastníci zaväzuju doručovat' poštou vo foľme doporučenej listovej zásielky. Poštou
doručuje zmluvná stľana - odosielateľ písomnosti druhej zmluvnej stľane - adľesátovi
na adresu jeho sídla uvedeného v čl. I. tejto zmluvy' ľesp. adresu písomne oznámenú
zmluvnou stľanou ako korešpondenčnú adresu. Ak nie je možné doručiť písomnosť
na tuto adresu, povinnosť odosielateľa je splnená v deň, keď ju pošta vrátila
odosielatel'ovi ako nedoručiteľnú zásielku ato bez ohľadu na dôvod, pre ktorý sa ju
nepodarilo doručiť.

2.
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8 Zmluvné stľany sa výslovne dohodli na opľávnení doručovať písomnosti týkajúce sa
záväz|g medzi zmluvnými stranami, ktoré vypl;i'vajiztejto Zmluvy i prostredníctvom e

- mailu. Písomnosť doručenú prostľedníctvom e _ mailu treba doplniť najneskôr do
tľoch dní predloŽením originálu spôsobom podľa pľedchádzajúceho odseku tohto
článku.

čl. VIII.
zÁvrnľčľÉ usľĺNovENIA

l. Zm|uva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnen;imi zásfupcami obidvoch
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom
sídle mesta Šal'a. Zmluvné stľany súhlasia so zveľejnením celej Zmluvy v rozsahu
osobných informácií mena a priezviska. Povinnosť Zmluvl zverejniť vyplýva
zustanovenia $5a zákona č. 211'12000 Z. z. o slobodnom pľístupe kinformáciám
a o Zmene a doplnení niektoých zákonov (zákon o slobode infoľmácií) v platnom zneni.

2. Ak nie je v tejto ZmIuve uvedené inak, riadia sa nájomné vzťahy účastníkov
občianskym zákonníkom a slovenským právnym poriadkom.

3. K zmene dohodnutých ustanovení tejto Zmluvy môže dôjsť len po vzájomnej dohode
zmluvných stľán foľmou písomných očíslovaných dodatkov, podpísaných oboma
zmluvnými stranami alebo osobou oprávnenou k tomuto úkonu.

4. Pľenajímateľ a Nájomca sa zaväzujú písomne si oznámiť každú Zmenu týkajúcu sa ich
identifikačných údajov (názov, sídlo, čísla účtov a pod.) najneskôr do 10 pracovných
dní odo dňa, kedy táto zmena nastala. Takéto Zmeny sa nebudú povúovať za Zmeny
vyŽadujúce si uzavľetie dodatku k tejto Zmluva

5. Zmluvné strany sa zaväzuj'Ú, že si budú poskýovať potľebnú súčinnosť pri plnení
záväzkov z tejto Zmluvy a navzájom sa budú včas infoľmovať o všetkých
skutočnostiach potľebných pre ich spolupľácu podľa tejto Zmluvy, najmä vzájomne si
oznamovať všetky Zmeny a dôleŽité okolnosti.

6. Ak niektoré ustanovenia tejto Zm|uvy nie sú celkom alebo sčasti účinne alebo neskôr
stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto
neúčinných ustanovení sa použije úpľava, ktorá, pokiaľ je to právne moŽné, sa čo
najviac pribliŽuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pi uzatváraní tejto Zm|uvy
zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.

7. Nájomca berie na vedomie, že Prenajimateľ ajeho sprostredkovatelia spľacúvajú
vzmysle nariadenia Európskeho paľlamentu aľady (EU) 2016/679 z 27. apn|a 2016

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktor1im sa zrušuje smeľnica 95l46lBs (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
osobné údaje Nájomcu v ľozsahu stanovenom v tejto Zm|uve v rámci činností
spojených so správou vlastného majetku Pľenajímateľa, po dobu nevyhnutne potľebnú
na zabezpečenie pľáv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vďahu zaloŽeného na
zäklade tejto Zmluvy a následne na účely archivácie po dobu trvania archivačnej doby
v súlade so zákonom č. 39512002 Z.z. o aľchívoch a registľaturach a o doplnení
niektoých zákonov v platnom zneni. Spľacúvanie osobných údajov Nájomcu je
v súlade s čl. ó. ods. 1 písm. b) všeobecného naľiadenia o ochľane údajov potrebné na
plnenie tejto Zmluvy. Nájomcazároveň vyhlasuje, že zaíčelom uzavľetia tejto Zmluvy
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pri poskytnutí osobných údajov Prenajímateľovi bol dostatočne informovaný o svojich
právach vyplývajúcich zo spracúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje
poskýnúť v súvislosti so zákonnými alebo zmluvnými poŽiadavkami, ako aj o ďalších
ľelevantných skutočnostiach obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky ochľany
súkromiď', s ktorého obsahom sa Nájomca pľed podpísaním tejto Zmluvy oboznámil.
Nájomca beľie na vedomie Že informácie o spľacovávaní osobných údajov sú dostupné

na webovom sídle Prenajímateľa: www.sala.sk.
8. Táto Zmluva je vypľacovaná v štyľoch (4) vyhotoveniach, zktoých Nájomca pľovezmo

dve (2) vyhotovenia a Pľenajímateľ dve (2) vyhotovenia.
9. Zmluvné strany vyhlasujú, Že si tuto Zmluvu pľečítali, súhlasia sjej obsahom,

porozumeli mu, vyhlasujú, Že obsahuje uľčitý, jasný azroz:umiteľný prejav ich vôle
anaznak súhlasu ju podpisujú.

V Šali, .2020

Za Nájomcu. Za Prenajímateľa :

Ladislav Fábik a Helena Fábiková

1' (í . 4,l
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