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Nájomná zmluva č. 66/2021
uzatvorená podl'a ust. $ 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v zneni

neskorších pľedpisov

čl. I.
ZMLUVNÉ sľnĺľy

Pľenajímatelo: Mesto Šal'a
Sídlo: Nám. Sv. Tľojice 7,927 00 Šaľa
Zastúpený: Mgr. Jozef Belický' primátoľ mesta
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282
BIC: GIBASKBX
IČo: 00 306 l85
DIČ: 2O2lO24O4g
(d'alej len,, Prenajímateľ" )

Nájomca: COUPE INVEST, s.ľ.o.
zapisaný v oR okĺesného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
VloŽka číslo: 90131/B

Sídlo: Zámocká22,8l1 01 Bľatislava
IČo: 47 22O 2OI
Zastipený: JUDr. Marián Šmida, konateľ spoločnosti
e mail: marian.smida@coupeinvest.sk
korešpond. adresa: o.z. ZAHAS, Priemys elná 12,965 63 Žiar nad Hľonom
(d'alej ĺen,, Nájomca" )
(Prenajímateľ a Nájomca v d'alšom texte spoločne ako ,,Zmluvné stľany")

čl.II.
UVODNE USTANOVENIA

Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnutel'nosti - pozemku registľa C KN paľc. č.

32}ll5 ostatná plocha o výmere 706 m2, vedenej katastrálnym odborom okĺesného
úľadu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na LV č. l (ďalej aj ako

,,nehnuteľnosť'o). Nehnutel'nosť sa nachádzana Pľibinovom námestí v Šali - Veči.

Nájomca listom Zo dňa 20.0l'2021 požiadal Pľenajímateľa o pľenájom časti
nehnuteľnosti o výmere 10 m2, ,a účelom znadenia Mobilného odberového miesta
COVID - 19, testovanie antigénovými testami'

Pľenájom nehnutel'nosti bol schválený primátoľom mesta Šaľa v súlade s ust. $ 4 ods.2
písm. d) Zásadhospodárenia s majetkom mesta Šaľa.

Cenanájmujestanovenávsúlade$4ods.2vnadv'áznostina$ 9ods.l písm. a) Zásad
hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom zneni.

2.

4.

2.

aJ

Nájomná zmluva č.661202l



J

4

5

5

1

2

2

J

4.

V zmysle uvedených skutočností sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorcni tejto

Nájomnej zmluvy č. 66 l 2020 l (d'alej len,,Zmluv a").

čl. ilI.
PREDMEľ a učľĺ, ľÁĺľĺu

Prenajímateľ pľenajíma Nájomcovi časť nehnuteľnosti o výmere t 0 ^' bliŽšie
špecifikovanej v Prílohe č. l. tejto Zmluvy (ďalej len ,,predmet nájmu") za podmienok
ďalej dohodnutých v tejto Zmluve.

Spolu s predmetom nájmu je Nájomca oprávneĺý uživať aj sociálne zaľiadenie
v budove Spoločenského domu Veča na Pribinovom námestí č. 6 v Šali - Veči,
postavený na pozemku paľc. č' 3205/2, zastavané plochy a nádvoria o výmeľe 7I8 m2,

vedenej katastľálnym odboľom okresného úradu Šaľa, pre obec a katastrálne územie
Šaľa naLVč. l.

Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, Že predmet nájmu je špecifikovaný dostatočne
určitým spôsobom a z uvedeného dôvodu sazaväzujtl toto nerozpoľovat''

Nájomca sa zavázuje uživat' predmet nájmu ýlučne na účel znadenia mobilného
odberového miesta COVID - 19.

Pre prípad porušenia účelu nájmu spÔsobom, Že Nájomca bude predmet nájmu uživať
na iný, ako dohodnutý účel sa Zmluvné stľany výslovne dohodli, Že Prenajímatel' je
oprávnený od Zmluvy odstúpit'.

čl.Iv.
DOBA ľÁĺľtu

Prenajímateľ prenajíma pľedmet nájmu na dobu určitú odo dňa právoplatnosti

ľozhodnutia RUVZ Nitra o povolení na prevádzkovanie MoM do dňa skončenia
činnosti Mobilného odberového miesta COVID - 19, testovanie antigenovými testami.

o právnych skutočnostiach - nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia RUVZ Nitra
o povolení na prevádzkovanie MoM a ukončení činnosti MoM je Nájomca povinný
bezodkladne písomne informovať Prenajímateľa prednostne e-mailom a doručiť kópie
citovaných rozhodnutí.

odovzdanie aprevzatie predmetu nájmu sa uskutoční na zák|ade písomného
preberacieho pľotokolu, v ktorom bude uvedený stručný popis stavu predmetu nájmu
a počiatočný stav príslušného meradla spotreby elektrickej eneľgie.

Po skončení doby nájmu Zmluvné stľany vykonajú odovzdanie aprevzatie predmetu

nájmu na základe písomného pľebeľacieho pľotokolu, v ktoľom bude uvedený stručný
popis stavu pľedmetu nájmu a konečný stav príslušného meradla spotreby elektrickej
eneľgie.

2Náj omná zmluv a č. 6 6 / 202 |



1

2

J

4

5

čl. V.
CENA NÁJMU

V súlade s ustanoveniami Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa sa Zmluvné
stľany sa výslovne dohodli na cene nájmu vo výške 1'00 EUR (slovom jedno euľo) za
celú dobu nájmu.

Nájomné Nájomca zaplati prevodným príkazom prostredníctvom peňaŽného ústavu na

účet Pľenajímateľa uvedený v článku I. tejto Zmluvy s použitím vaľiabilného symbolu
212 002, pľípadne v hotovosti do pokladne Mestského úľadu v Šali v celkovej sume

l'00 EUR (slovom:jedno euľo) v lehote 5 dní odo dňa podpísania tejto Zmluvy oboma

Zmluvnými stranami.

V prípade, ak Nájomca neuhľadí nájomné v stanovenom termíne' je povinný uhradiť
Prenajímateľovi úľok za kaŽdý aj začatý deň omeškania vo výške podľa predpisov

občianskeho ptáva, ktoný je tvorený tak, že k základnej úrokovej sadzbe ECB (tzv.

hlavné ľefinančné operácie) sa pripočíta 8 peľcentuálnych bodov.

Prenajímateľ si vyhľadnlje pľávo úpravy cien v prípade zmien platných predpisov
(zákon, vyhláška, nariadenie vlády, VZN mesta' uznesenie MsZ, Zásady mesta ap.).

Takto vykonanú úpravu ceny nájmu oznámi Pľenajímateľ Nájomcovi do ] dni od jej

úpravy písomne.

Nájomca sa výslovne zaväzuje uhľadiť Prenajímateľovi náklady na elektrickú energiu,

ktoru pľi užívaní predmetu nájmu spotrebuje. Spotľeba elektrickej energie podľa
predchádzajúcej vety bude určená rozdielom konečného stavu príslušného meradla

spotreby elektľickej energie podľa čl. IV. ods. 3 tejto Zmluvy a počiatočného stavu

príslušného meľadla spotreby elektrickej energie podľa čl. IV' ods. 2 tejto Zmluvy.
Jednotková cena elektľickej energie bude uľčená v sadzbe určenej dodávateľom

elektrickej energie. Výpočet spotreby elektrickej energie doručí Prenajímateľ po

skončení nájmu Nájomcovi.

Náklady za spotľebovanú elektrickú energiu podľa čl. V. ods. 5 tejto Zmluvy sa

Nájomca zaväzuje Prenajímateľovi uhľadit' v lehote 15 dní odo dňa doručenia
písomného vyúčtovania spotľeby elektrickej energie, a to na účet Prenajímateľa

uvedený v čl. I tejto Zmluvy s použitím variabilného symbolu:21200327.

čl. vI.
PODMIENKY NÁJMU

1. Nájomca bude uhľádzat'nájomné v zmysle zmluvných dojednaní

Čistotu, poriadok a údľŽbu pľenajatej plochy zabezpeči Nájomca počas celej doby

nájmu na vlastné náklady. Rovnako sa Nájomca zaväzuje zabezpečit' udľŽiavanie

čistoty v bezpľostrednom okolí predmetu nájmu.
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3. Nájomca preberá pľedmet nájmu v stave v akom sa nachádza pri podpise tejto Zmluvy

Na prenajatom pozemku nebude Nájomca uskutočňovať Žiadnu výstavbu, okrem
uloŽenia prenosnej unimobunky pre MoM, bez pľedchádzajiceho písomného súhlasu
Prenajímateľa'

Pľenajímateľ sa zavänlje zabezpečiť Nájomcovi nerušené uŽívanie predmetu nájmu.

Nájomca sazaväzuje pri svojej činnosti dodržiavať príslušné platné právne predpisy.

V prípade, ak počas platnosti tejto Zmluvy dôjde k zmene všeobecne záväzných
právnych predpisov vzt'ahujúcich sa na predmet nájmu, zktoých bude vypl;iruať

potľeba vykonať na pľedmete nájmu/jeho časti také úpľavY, abY pľedmet nájmu bol
ďalej spôsobilý na dohodnuté uživanie, Zmluvné strany sa dohodnú na ďalšom trvaní
Zmluvy a zmluvných podmienkach z toho vypl;ivajúcich.

Nájomca je povinný uživať predmet nájmu výlučne v súlade s touto Zmluvou
a dohodnut;ým účelom nájmu a počas nájmu udĺžiavať ho vykonávaním bežnej údržby
na predmete nájmu na vlastné náklady. V opačnom prípade zodpovedá za všetky škody,
ktoľé vzniknú Prenajímatel'ovi porušením týchto povinností a právnych predpisov.

Nájomca sa výslovne zaväzuje dodržiavať platné právne predpisy súvisiace
s predmetom nájmu, ako aj príslušné Všeobecne záväzné nariadenia mesta Šaľa.
V prípade porušovania všeobecne platných pľedpisov a Všeobecne záväzných naľiadení
mesta Šaľa je Pľenajímateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu do podnájmu, alebo iného
faktického uživania tľetej osobe bez súhlasu Pľenajímateľa. Pľe prípad porušenia
povinnosti Nájomcu uvedenej v prvej vete tohto odseku sa Nájomca zaväzuje zaplatiť
Pľenajímateľovi zmluvnú pokutu V sume l00,- Eur za kaŽdý čo i len začatý mesiac
trvania podnájomného vzťahu a Prenajímateľ je oprávnený odstupiť od tejto Zm|uvy.
Dojednaním o zmluvnej pokute uvedenom v predchádzajúcej vete, zostávajú nedotknuté
nároky Prenajímateľa voči Nájomcovi na náhradu škody.

čl. vu.
SKONČENIE NÁJMU

Z dôvodu nedodržania zmluvne dohodnutých podmienok môŽe Prenajímateľ odstúpiť
od tejto Zmluvy.

Zmluvné stľany môŽu nájomný vďah za|ožený touto Zmluvou skončiť kedykoľvek
dohodou Zmluvných strán uzavretou v písomnej forme.

odsfupiť od Zmluvy môŽu tak Nájomca ako Prenajímateľ z dôvodov uvedených v $

679 občianskeho zákonníka.
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Písomné odstúpenie od Zmluvy musí byt' doručené druhej zmluvnej strane na poslednú
známu adresu. Nájom sa ruší od momentu doručenia odstupenia od Zmluvy druhej
zmluvnej strane.

Plnenia, ktoré si Zmluvné stľany poskýli do dňa zániku Zmluvy si Zmluvné strany
nevracajú, sú však povinné vyrovnat' si vzájomné pohl'adávky azáväzky ztoho
vyplyvajúce, a to najneskôr do 30 dní odo dňa zániku Zm|uvy.

Písomnosti týkajúce sa závázkov medzi účastníkmi, ktoľé vypl;ivajú ztejto Zmluvy sa
účastníci zaväzuji doručovat' poštou vo forme doporučenej listovej zásielky. Poštou
doručuje zmluvná stľana - odosielateľ písomnosti druhej zmluvnej strane - adresátovi na
adľesu jeho sídla uvedeného v čl. I. tejto Zmluvy' resp. adľesu písomne oznámenú
zmluvnou stľanou ako korešpondenčnú adresu. Ak nie je moŽné doručiť písomnosť na

túto adresu, povinnosť odosielateľa je splnená v deň, keď ju pošta vľátila odosielateľovi
ako nedoručiteľnú zásielku ato bez ohľadu na dôvod, pľe ktoľý sa ju nepodaľilo
doručiť.

Zmluvné strany sa výslovne dohodli na oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa
závázku medzi Zmluvnými stranami, ktoré vyplývajú ztejto Zmluvy i prostľedníctvom
e _ mailu. Písomnosť doručenú prostľedníctvom e _ mailu treba doplnit'najneskôr do
troch dní predložením originálu spôsobom podľa predchádzajúceho odseku tohto
článku.

čl. v[I.
zÁvnnnčľÉ usľĺNoVENIA

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch
zmluvných strán. Zmluvné strany sa v súlade s ust. $ 47a ods. 2 zákona č. 4011964 Zb.
občiansky zákonnik v zneni neskoľších pľedpisov dohodli, že táto Zmluva nadobudne
účinnost'po jej zverejnení na webovom sídle Prenajímateľa. Zmluvné strany súhlasia so
zverejnením celej Zmluvy. Povinnosť túto Zmluvu zveľejniť vyplyva z ustanovenia $5a
zŕl<ona č. 2lll2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o Zmene a doplnení
niektoých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom zneni,

Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, riadia sa nájomné vďahy účastníkov
občianskym zákonníkom a slovenským právnym poriadkom.

K zmene dohodnutých ustanovení tejto Zmluvy môŽe dôjsť len po vzájômnej dohode
Zmluvných strán formou písomných očíslovaných dodatkov, podpísaných oboma
zmluvnými stranami alebo osobou opľávnenou k tomuto úkonu.

Prenajímateľ a Nájomca sa zaväzujú písomne si oznámiť kaŽdú Zmenu týkajúcu sa ich
identifikačných údajov (názov, sídlo, čísla účtov a pod.) najneskôľ do l0 pracovných
dní odo dňa' kedy táto zmena nastala. Takéto zmeny sa nebudú považovat' za Zmeny
výadujúce si uzavretie dodatku k tejto Zm|uve.
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ZmIuvné stľany sa zaväzuji, Že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení

závázkov z tejto Zm|uvy a navzájom sa budú včas informovať o všetkých

skutočnostiach potľebných pre ich spoluprácu podľa tejto Zmluvy, najmä vzájomne si

oznamovať všetky zmeny a dôležité okolnosti.

Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr

stľatia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto

neúčinných ustanovení sa pouŽije úprava, ktoľá, pokiaľ je to právne možné, sa čo

najviac pribliŽuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pi uzatváraní tejto Zmlwy
Zmluvné strany túto otázku bľali do úvahy.

Táto Zm|uva je vypľacovaná v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých Nájomca pľevezme

dve (2) vyhotovenia a Prenajímateľ ptevezme tri (3) vyhotovenia po jej podpise oboma

Zmluvnými stranami.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmlwy je Príloha č. 1 _ snímka z katastrálnej mapy

s vyznačením predmetu nájmu.

Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu si prečítali, súhlasia s jej obsahom, poľozumeli

mu, vyhlasujú, že obsahuje uľčitý, jasný azrozumiteľný prejav ich vôle ana znak

súhlasu ju podpisujú.

V Šali,
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2021

Za Nájomcu

COUPE INVEST s.r.o.
Zámocká22

JUDľ. Maľián Šmida
konatel'

spoločnosti COUPE INVEST' s.ľ.o.

Za Prenajímateľa

'.'í\
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