
Nájomná zmluva č. 18912021
uzatvorená v zmysle $ 6ó3 a násl' zákonač.40/1964 Zb. občiansky zákonník v zneni

neskoľších pľedpisov

I

Čl l.
ZMLUVNÉ sľnĺľy

Pľenajímatel': MESTO Šĺľa
Sídlo: Nám. Sv. Trojice 7,927 00 Šaľa
Zastúpený: Mgr. Jozef Belický, primátor mesta
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282
BIC: GIBASKBX
IČo: 00 306 l85
DIČ: 2021O24O4g
(d'alej len ,, Prenajímateľ" v príslušnom gramatickom tvare)

Nájomca:
obchodné meno: Ivana PoHLovÁ
lČo: 34454144
DIČ: rc2028l240
tČ opn: sKlO2O281240
miesto podnikania: Budovatel'ská 8,927 0l Šaľa
näzov a číslo ľegistľa: Živnostenský ľegister č. 405-4560
pľávna foľma: Živnostník
(d'alej len ,,Nájomca" v príslušnom gľamatickom tvare)
(Prenajímateľ sa Nájomca v ďalšom texte spoločne ako ,,Zmluvné Stľany" v príslušnom
gramatickom tvaľe)

ct. il.
PRBDMET NÁJMU

Pľenajímateľ je ýlučným vlastníkom nehnutel'nosti, pozemku registra CKN
parc. č. 874 zastavaná plocha a nádvorie o qýmeľe 4475 m2 vedenej katastrálnym
odboľom okľesného úľadu Šaľa pľe obec a katastrálne územie Šal'a na LV č. 1, (ďalej len
,,nehnuteľnost"' v príslušnom gramatickom tvare,o).

Pľenajímateľ prenecháva do nájmu čast' nehnuteľnosti a to zastavlanú plochu a nádvorie
o qýmere 5 m2 zcelkovej ,.ýmery 4475 m2 nachádzajílci sa pred vstupom do predajne
potravín (ďalej len,,Pľedmet nájmuo' v príslušnom gramatickom tvaľe).
Pľenajímateľvzmysle$9aods.9písm. c)zákonač. 138/1991 Zb.omajetkuobcí vzneni
neskorších pľedpisov zveľejnil oznámenie o zámere pľenájmu majetku mesta z dôvodu
hodného osobitného zretel'a dňa lO.O3.2O2L Prenájom bol schválený Uznesením
Mestského zasfupitel'stva v Šali číslo 1l202I - XIII. zo dňa 25. marca 202l vsúlade
sustanovením $ 9a ods.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. omajetku obcí vplatnom
zneni, trojpätinovou väč šinou všetkých po slancov.
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4. Cenanájmujestanovenávovýške5,3ll Euľim2lrok,t.j. vcelkovej cene26,55 Euľ/rok.

5. Cena nájmu je v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č.4l2ol4 _ IX. zo
dňa26.O6.20l4, ktoým boli prijaté Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Šaľa v zneni
neskoľších dodatkov.

6. V zmysle uvedených skutočností sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy
o nájme (ďalej len,,Zmluva" v príslušnom gramatickom tvare).

Čl ul.
učnl, ľÁĺuu

1. Prenajímateľ prenajíma a Nájomca pľebeľá do nájmu Predmet zmluvy pľesne popísanú

v Čt. u ods. 1 tejto Zmluvy a špecifikovanú v Čl. tt' ods. 2 tejto Zmluvy za učď'om

uživania ako vstup do existujúcej predajne potravín azabezpečenie skladovacieho
pľiestoru pre predajňu.

2. Nájomca sazaväzllje uživať Predmet nájmu qýlučne na účel špecifikovaný v čl. III. ods.

1 tejto Zmluvy. Pľe prípad porušenia účelu nájmu spôsobom, Že Nájomca bude Predmet

nájmu uživat' na iný ako dohodnutý účel sa zmluvné stľany výslovne dohodli, Že

Prenajímateľ je opľávnený odstúpiť od Zmluvy.
3. Zm|uvné strany qýslovne vyhlasujú, Že Pľedmet nájmu je špeciÍikovaný dostatočne

určitým spôsobom a z uvedeného dôvodu sazaväzujú toto nerozpoľovať'

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

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

Zmluvy aprehlasuje, že je oboznámený s jeho technickým stavom, ktoný zodpovedá

účelu nájmu a v takomto stave ho prebeľá.

čt. ry.
DoBA NÁJMU

Prenajímateľ prenajíma Predmet nájmu Nájomcovi na dobu neurčitú odo dňa

nadobudnutia účinno s ti Zmluvy .

Čt. v.
CENA ľÁĺvĺu

Cena nájmuzaprenajatý pozemok je stanovená v zmysle Zásadhospodárenia s majetkom

Mesta Šaľa v znení neskoľších dodatkov vo qýške 5,311 EUR/m2lľok, čo pri celkovej
qýmere 5 m2 predstavuje sumu 26155 EUR/ľok.
Nájomné za rck 202l odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy zaplati Nájomca
pľevodným príkazom prostredníctvom peňažného ústavu na účet Prenajímateľa uvedený
v článku I. tejto Zm|uvy s pouŽitím variabilného symbolu 2l2 002, prípadne v hotovosti
do pokladne Pľenajímateľa v celkovej sume 19,91 Euľ (slovom: devätnást' Eur, 91

Euľocentov) v lehote do l5 dní odo dňa účinnosti tejto Zm|uvy.
Nájomné Nájomca kaŽdoročne počnúc ľokom 2022 zaplatí pľevodným pľíkazom
prostľedníctvom peňaŽného ústavu na účet Prenajímateľa uvedený v článku I. tejto

Zmluvy s použitím variabilného symbolu 2l2 002, prípadne v hotovosti do pokladne
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Prenajímateľa v celkovej sume 26,55 Euľ (slovom: dvadsaťšest' eur a pät'desiatpät'
centov) vŽdy do 30.06. pľíslušného kalendárneho roka.
V prípade' ak Nájomca neuhľadí nájomné v stanovenom termíne, je povinný uhľadit'
Prenajímatel'ovi úrok za kaŽdý aj začatý deň omeškania vo ýške podl'a predpisov
občianskeho pľáva, ktoý je tvorený tak, že k základnej úrokovej sadzbe ECB (tzv. hlavné
refinančné operácie) sa pripočíta 8 peľcentuálnych bodov.
Prenajímatel'si vyhľadzuje právo úpľavy cien v prípade zmien platných predpisov (zákon,
vyhláška, nariadenie vlády, VZN mesta, uznesenie MsZ, Zásady mesta a pod). Takto
vykonanú úpravu ceny nájmu oznámi Prenajírnatel'Nájomcovi písomne.

čt. vl.
PODMIENKY NÁJMU

Nájomca sa zavänlje Prenajímatel'ovi zaplatiť nájomné vo výške a spôsobom uvedeným
v tejto Zmlwe.
Čistotu, poriadok audržbuprenajatej plochy zabezpečiNájomca počas celej doby nájmu
na vlastné náklady v rozsahu jej uŽívania.
Nájomca pľeberá Pľedmet nájmu v Stave, v akom sanachádza pri podpise tejto Zm|uvy.
Prenajímateľ sa zaväzuje zabezpečiť Nájomcovi nerušené uŽívanie Predmetu nájmu.
Nájomca sa zaväzllje pri svojej činnosti dodľŽiavat' príslušné platnó právne predpisy.
Nájomca je povinný uŽivať Predmet nájmu výlučne v súlade s touto Zmluvou
a dohodnutým účelom nájmu a počas nájmu udržiavat' ho vykonávaním beŽnej udržby na
Pľedmete nájmu na vlastné náklady. V opačnom prípade zodpovedá za všetky škody,
ktoré vzniknú Prenajímatel'ovi porušením týchto povinností a pľávnych predpisov.
V prípade, ak počas platnosti tejto Zmluvy dôjde k zmene všeobecne záväznýchprávnych
predpisov vzt'ahujúcich sa na Predmet nájmu, zktoýchbude vypl;ývať potreba vykonat'
na Pľedmete nájmďjeho časti také úpravy, aby Pľedmet nájmu bol d'alej spôsobilý na
dohodnuté užívanie, zmluvné strany sa dohodnú na ďalšom tľvaní Zmluvy a zmluvných
podmienkach z toho vyplývajúcich.
Nájomca sa ýslovne zavänlje dodľŽiavat'platné právne pľedpisy súvisiace s Predmetom
nájmu, ako aj príslušné Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Šaľa. V prípade
porušovania všeobecne platných predpisov a Všeobecn e záväzných nariadení Mesta Šaľa
je Pľenajímatel' oprávnený odstúpiť od zmluvy.
V prípade, ak je na predmete nájmu zriadené vecné bremeno podľa $ 22 anásl. zákona č.
79l1957Zb.oýrobe,ľozvodeaspotľebeelektľinyvspojenís$96anásl.ods.4Zákona
25Il20l2 Z. z. o energetike ao Zmene adoplnení niektoých zákonov vpľospech
Západoslovenská distribučná, ô. S. je Nájomca takto znadene vecné bremeno povinný
ľešpektovať, pričom Nájomca sa zavänlje v ochľannom pásme vecného bľemena
nevysádzat' stľomy a neumiestňovat' stavby.

čl vll.
SKoNčENIE NÁJMU

Z dôvodu nedodržania zmluvne dohodnutých podmienok môŽe Prenajímatel' odstúpit'
od tejto Zmluvy.
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Zmluvne strany môŽu nájomný vzt'ah založený touto Zmluvou skončit, kedykol,vekdohodou zmluvných strán uzavľetou v písomnej forme.
odstúpit' od Zmluvy môžu tak Nájom"u uĹo Pľenajímatel' z dôvodov uvedenýchv $ 679 občianskeho zákonníka.
Zmluvu je moŽné ukončit' aj písomnou výpoved'ou ktoľoukol'vek zmluvnou stranouv trojmesačnej výpovednej lehote, ktorá začneplynút'pľqým dňom mesiaca nasledujúcimpo doručení qýpovede druhej zmluvnej strane.
Písomné odstúpenie od Zmluvy musí by'doručené druhej zmluvnej strane na poslednúznámu adresu' Nájom sa ruší od momentu doručenia oartĺp"nia od Znluvy druhejzmluvnej stľane.

Plnenia' ktoľé si zmluvné stľany poskytli do dňa zániku Zmluvy si zmluvné stranynevľacajú' sú však povinné vyrovnat' si vzájomne pohl'adávk y a záväzky z tohovypl1ývajúce, a to najneskôr do 30 dní odo dňa zániku zmluvy.
Písomnosti týkajúce sa závázkov medzi účastníkmi, ktoré vypl]ivajú ztejto Zmluvy saúčastníci zaväzujú doručovat' poštou vo forme doporučenej listovej zásielky. Poštoudoručuje zmluvná strana - odosielatel' písomnosti druhej zmluvnej strane - adresátovina adresu jeho sídla uvedeného v čl. I. tejto zmluvy, ."rp. adresu písomne oznámenúzmluvnou stranou ako korešpondenčnú adresu. Ak nie je mozne doručit, písomnost,na túto adľesu, povinnost' odosielatel'a je splnená ,, o"ĺ, ked, ju pošta vrátilaodosielatel'ovi ako nedoručitel'nú zásielku a to bez ohl'adu na dôvod, pľe ktoý sa junepodarilo doručit'.
Zmluvne strany sa výslovne dohodli na opľávnení doručovat' písomnosti týkajúce sazáväzku medzj zmluvnými stranami, ktoré vypl1iv aju z tejto Zmluvy i prostľedníctvom e_ mailu' Písomnost'doručenú pľostredníctvom e _ mailu treba doplnit'najneskôr do trochdní predloŽením oľiginálu spôsobom podl'a pred'chádzajúceho odseku tohto článku.
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CI. VIII.
zÁvBnľčNE UsTANovBNIA

I Zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvochzmluvných stľán a účinnost'dňom nasledujúcim po anĺ i"i zverejnenia na webovom sídleMesta Šal'a' Zmluvné stľany súhlasia so zveľejnením ceiej Zmluvyv rozsahu osobnýchinformácií mena a priezviska. Povinnost' Zmluw zueľe1nĺľ vyplyva z ustanovenia $5azákona č' 21|/2OOO Z' z' o slobodnom prístupe k infoľmáciám a o Zmene a doplneníniektoých zákonov (zákono slobode infoľmácií) v platnom zneni.
Ak nie je v tejto Zmluveuvedené inak' riadia sa nájomné vzt'ahyúčastníkov občianskymzákonníkom a slovenským právnym poriadkom.
Kzmene dohodnutých ustanovení tejto Zmluvy môŽe dôjst'len po vzájomnejdohodezmluvných strán formou písomných očíslovaných doáatkov, podpísaných obomazmluvnými stľanami alebo osobou oprávnenou k tomuto úkonu.
Pľenajímatel' a Nájomca sa zavdzujú písomne si oznámit' každilzmenu týkajúcu sa ichidentifikačných údajov (názov,sídlo, čísla účtov a pod.) najneskôľ do 10 pracovných dníodo dňa, kedy táto Zmena nastala. Takéto zmeny ,u n"budú povaŽovat, Za ZmenyvyŽadujúce si uzavľetie dodatku k tejto Zmluve.
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Zmluvne strany sa zavdzuju, že si budú poskytovat' potrebnú súčinnost, pri plnení
závázkov ztejto Zmluvy anavzájomsa budú včas infonnovat'o všetkých skutočnostiach
potrebných pľe ich spoluprácu podl'a tejto Zmluvy, najmä vzájomnesi oznamovat'všetky
Zmeny a dôleŽité okolnosti.
Ak niektoľé ustanovenia tejto Zmluly nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôľ
stratia účinnost', nie je tým dotknutá platnost'ostatných ustanovení' Namiesto neúčinných
ustanovení sa pouŽije úprava, ktorá' pokial' je to pľávne moŽné, sa čo najviac pribliŽuje
zmyslu a účelu tejto Zrnluvy, pokial' pn uzatváraní tejto Zmluvy zmluvné stľany túto
otázku brali do úvahy.
Nájomca berie na vedomie, Že Prenajimatel' ajeho sprostľedkovatelia spracúvajúvzmysle nariadenia Európskeho paľlamentu aľady (EU) 20l6/679 z 27. apn|a 20|6
o ochrane ýzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto
údajov, ktoým sa zrušuje smernica g5/46/Es (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
osobné údaje Nájomcu v ľozsahu stanovenom v tejto Zmluvev ľámci činností spojenýchso správou vlastného majetku Pľenajímatel'a, po dobu nevyhnutne potľebnú nazabezpečenie práv a povinností vyptývajúcich zo zmluvneho vzt'ahu založeneho nazáklade tejto Zmluvy a následne na účely archivácie po dobu trvania aľchivačnej doby
v súlade so zákonom č. 39512002 Z' Z. o archívoch a registratú rach ao doplneníniektoých zákonov v platnom zneni. Spracúvanie osobných údajov Nájomcu je v súlade
s čl' 6' ods' 1 písm' b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov potrebné na plnenie tejtoZmluvy ' Nájomca zároveňvyhlasuje, že zaučelom uzavtetiatejto Zmluvy pri poskytnutí
osobných údajov Prenajímatel'ovi bol dostatočne informovaný o svojich právachvyplývajúcich Zo spracúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údajeposkytnúť v súvislosti so zákonnými alebo zrnluvnými požiadavkami, ako aj o d,alších
relevantných skutočnostiach obsiahnutých v dokumente,"Podmienky ochrany súkľomia,.,
s ktoľého obsahorn sa Nájomca pred podpísaním tejto Zmluvy oboznámil. Nájomca beriena vedomie Že informácie o spracovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom
sídle Prenajímatel'a: www. sala'sk.
Táto Zmluva je vypracovaná v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktoých Nájomca prevezme
dve (2) vyhotovenia a Prenajímateľ dve (2) vyhotovenia'
Zmluvne strany vyhlasujú, Že si túto Zmluvupľečítali, súhlasia s jej obsahom, porozumeli
ľ'' Yllu'. .'jú, 

Že obsahuje určitý, jasný a zrozumitel'ný prejav ich vôle a na znaksúhlasu
.;u pooplsu1ú.

V Šali, ..I.,.r.'..... 2021

,^'..Zcl Nájomcu. Za Pľenajímateľa.
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:

Ivana PoHLovÁ

.i:

"'/..-...-
Mpr. Jozef BELIpKT
/ri matori.vĺe5ta ša l'a
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