
Nájomná zmluva č. 1901202l

uzatvorená v zmysle $ 663 a násl. zákonač:.4011964 Zb. občiansky zákonník v znení

neskoľších pľedpisov

I

čl.l
ZMLUVNÉ srnĺľy

Pľenajimatel': MEsTo Šĺľĺ
Sídlo: Nám. Sv. Trojice 7,927 00 Šaľa

Zasttryeý: , Mgľ. Jozef Belický, primátor mesta

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
lČo: 00 306 185

DIČ: 2021024049

(ďalej len ,, Prenajímateľ" v príslušnom gramatickom tvare)

Nájomca: Lenka NovosÁDovÁ BRAtJNovÁ
rodné číslo:
dátum narodenia:

trvale bytom:

štátne občianstvo:

a manžel: Miloslav NovosÁD
ľodné číslo:
dáfum narodenia:

trvale býom:
štátne občianstvo:
(ďalej len ,,Nájomca" v príslušnom gramatickom tvare)

(Prenajímateľ sa Nájomca v ďalšom texte spoločne ako ,,Zmluvné stľany" v príslušnom

gramatickom tvare)

čl. u.
PREDMET NÁJMU

Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, pozemku registra CKN
paĺc. č. 663177 zastavaná plocha anádvorie ovýmere 160 m2 vedenej katastľálnym

odborom okľesného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na LV č. 1, (ďalej len

,,nehnuteľnosť" v príslušnom gramatickom tvare").

Pľenajímateľ prenecháva do nájmu nehnuteľnosť uvedenú v odseku 1 tohto článku tejto

zmluvy v celosti.

Prenajímateľvzmysle$9aods:9písm. c)zikoĺač. l38/1991 Zb.omajetkuobcívzneni

neskorších pľedpisov zverejnil oznámenie o zámere pľenájmu majetku mesta z dôvodu

hodného osobitného zreteľa dňa I0.03.202L Pľenájom bol schválený Uznesením
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Mestského zastupiteľstva v Šali číslo ll2o21 - XII. zo dŕra 25' marca 2O2| v súlade

sustanovením $ 9a ods.9 písm. c'1 zákonač.13811991 Zb. o majetku obcí vplatnom
zneni, trojpätinovou väčšinou všetkých po sl ancov.

4' Cena nájmu je stanovená vo výške 0,165 Euľ/m2lľok, t. j. v celkovej cene26,40 Eur/ľok.

5. Cena nájmu je v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č,. 4l2O14 _IX. zo

dfia26.O6.2014, ktoým boli prijaté Zásady hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení

neskoľších dodatkov.

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

čt. nl.
UCEL NAJMU

Prenajímateľ pľenajíma a Nájomca pľeberá do nájmu nehnuteľnosť pľesne popísanú

a špecifikovanú v čl. II. ods. 1 tejto Zmluvy (ďalej ako 
',Pľedmet 

nájmu" v príslušnom
gramatickom tvare) za účelom uŽív ania na záhr adkárske účely.
Nájomca sazavázuje uživať Pľedmet nájmu qýlučne na účel špecifikovaný v čl. III. ods.

1 tejto Zmluvy. Pľe prípad porušenia účelu nájmu spôsobom, Že Nájomca bude Predmet
nájmu uživať na iný ako dohodnutý účel sa zmluvné stľany ýslovne dohodli, Že

Pľenajímateľ je oprávnený odstupiť od Zmluvy.
Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že Predmet nájmu je špecifikovaný dostatočne
určitým spôsobom a z uvedeného dôvodu sazaväzujú toto neľozporovať.
Nájomca sa zavänlje za užívanie Predmetu nájmu zaplatiť nájomné tak, ako je
vymedzené v článku V. tejto Zm|uvy.
Nájomca pľebeľá do uŽívania Pľedmet nájmu v ľozsahu vymedzenom v čl. III. ods. l tejto

Zm|uvy aprehlasuje, Že je oboznámený s jeho technickým stavom, ktoý zodpovedá

účelu nájmu a v takomto stave ho preberá.

cl. ry.
DOBA NÁJMU

Prenajímatel' prenajíma Pľedmet nájmu Nájomcovi na dobu neuľčitu odo dňa

nadobudnuti a účinnos ti Zmluvy .

cl. v.
CENA NÁJMU

Cena nájmu za prenajatý pozemok je stanovená podľa prílohy č. l písm. c) Zásad
hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení neskorších dodatkov vo ýške 01165

EUwm2/ľok, čo pri celkovej výmeľe l60 m2 predstavuje sumu 26140 EUR/rok.
Nájomne za rok 2o2| odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy zap|ati Nájomca
prevodným príkazom pľostľednictvom peňažného ústaw na účet Prenajímateľa uvedený

v článku I. tejto Zmluvy s pouŽitím vaľiabilného symbolu 2l2 002, pľípadne v hotovosti
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do pokladne Prenajímatel'a v celkovej sume 19,80 Eur (slovom: devätnást, Euľ, 80Eurocentov) v lehote do 15 dní odo dňa účinnosti tejto Zm|uvy'
Nájomné Nájomca každoročne počnúc rokom 2022 zaplatí prevodným pľíkazompľostľedníctvom peňaŽného ústavu na účet Prenajímatel,a uvedeny, v etanku I. tejtoZmluvy s pouŽitím variabilného symbolu 212 002, prípadne v hotovosti do pokladne
Prenajímateľa v celkovej sume 26,40Eur (slovom: dvadsat'šest' eur 40 euľocen tov) vždydo 30.06. príslušného kalendáľneho ľoka.
V prípade, ak Nájomca neuhľadí nájomné v stanovenom termíne, je povinný uhradit,Pľenajímatel'ovi úrok za každý aj začatý deň omeškania vo ýške podľa predpisov
občianskeh o práva, ktoý je tvoľený tak, že k zák|adnejúľokovej sadzbe ECB (tzv. hlavnérefinančné operácie) sa pripočíta 8 percentuálnych bodov.
Pľenajímatel'si vyhľadzlljeprávoúpravy cien v prípade zmienplatných predpisov (zákon,
vyhláška, nariadenie vlády, VZN mesta' uznesenie MsZ, Zásady mesta a pod). Taktovykonanú úpľaw ceny nájmu oznámi Prenajímatel' Nájomcovi písomne.

4.
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ct. vI.

PODMIENKY NÁJMU

l ' Nájomca sa zavänlje Prenajímat el'ovi zaplatrť nájomné vo qýške a spôsobom uvedenýmv tejto Zmluve.
2' Čistotu, poriadok aidržbupľenajatej plochy zabezpečiNájomca počas celej doby nájmu

na vlastné náklady v rozsahu j ej užívania.
3' Nájomca pľeberá Predmet nájmu v stave, v akom sa nachádza pri podpise tejto Zm1uvy.4' Pľenajímatel' sa zavázuje zabezpečiť Nájomcovi nerušené užívanie Predmetu nájmu.Nájomca sa zavänljepri svojej činnosti dodržiavať príslušné platné právne predpisy.5' Nájomca je povinný uživat' Predmet nájmu ýlučne v súlade s touto Zmluvou

a dohodnutým účelom nájmu a počas nájmu udržiavaťho vykonávaním beŽnej udržby naPľedmete nájmu na vlastné náklady. V opačnom pľípade zodpovedá za všetky škody,ktoľé vzniknú Pľenajímatel'ovi porušením týchto povinností a právnych predpisov.6' V prípade, ak počas platnosti tejto Zmluvy dôjde k zmene všeobecne záväznýchpľávnych
predpisov vďahujúcich sa na Predmet nájmu, zktoýchbude vypl;ývat, potreba vykonaťna Predmete nájmďjeho časti také úpravy, aby Predmet nájmu bol ďalej spôsobilý nadohodnuté uživanie, zmluvné strany sa dohodnú na d'alšom trvaní Zmluvy azmluvných
podmienkach z toho vypl;ivajúcich.

7 ' Nájomca sa qýslovne zaväzajedodľŽiavať platné právne pľedpisy súvisiace s Predmetomnájmu, ako aj príslušné Všeobecne závazni nariadenia Mesta Šal,a. V prípadeporušovania všeobecne platných predpisov a Všeobecn e záväznýchnariadení Mesta Šal,a
j e Pľenajímatel' oprávnený odstupiť od zmluvy.

8' V prípade, ak je na predmete nájmu ziadenévecné bremeno podľa $ 22 anásl. zákona č.79/1957 Zb'oýrobe, rozvodea spotľebeelektrinyv spojení s $ 96 a násl. ods.4 Zákona25l/20l2 Z' z' o energetike ao Zmene adoplnení niektoých zákonov vprospech
Západoslovenská distľibučná, ä. S. je Nájomca takto ziadené vecné bremeno povinný



Z dôvodu nedodľŽania zmluvne dohodnutých podmienok môŽe Pľenajímatel, odstúpit'
od tejto Zmluvy.
Zmluvné strany môŽu nájomný vzt'ah založený touto Zmluvou skončiť kedykol,vek
dohodou zmluvných strán uzavľetou v písomnej foľme.
odstúpit' od Zmluvy môŽu tak Nájomca ako Pľenajímatel' z dôvodov uvedenýchv $ ó79 občianskeho zákonníka.
Zmluvu je moŽné ukončit' aj písomnou výpoveďou ktoľoukol,vek zmluvnou stranou
v tľojmesačnej výpovednej lehote, ktorá začneplynúť prvym dňom mesiaca nasledujúcim
po doručení ýpovede druhej zmluvnej stľane.
Písomné odstúpenie od Zmluvy musí byt'doručené druhej zmluvnej strane na poslednúznáml adresu' Nájom sa ruší od momentu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhejzmluvnej strane.
Plnenia' ktoré si zmluvné strany poskýli do dňa zánlku Zmiuvy si zmluvné stranynevľacajú, sú však povinné vyľovnat' si vzájomné pohl'adávk y a záväzky z tohovyplývajúce, a to najneskôr do 30 dní odo dňa zániku 

'.niur.y.Písomnosti týkajúce sa záväzkov medzi účastníkmi, ktoľé vyplývajú ztejtoZmluvy saúčastníci zavärujú doručovať poštou vo forme doporučenej listovej zásielky. Poštoudoručuje zmluvná strana - odosielatel' písomnosti áruhej zmluvnej strane - adresátovina adresu jeho sídla uvedeného v čl. I' tejto zmluvy, ,".p. adresu písomne oznámenúzmluvnou stranou ako korešpondenčnú adresu. Ak nie je mozné doručit, písomnosťna túto adresu, povinnost' odosielateľa je splnená u d"ĺ, ked, ju pos,u vrátilaodosielatel'ovi ako nedoručiteľnú zásielku a to bez ohl'adu na dôvod, pľe ktoý sa junepodarilo doručiť.
Zmluvné strany sa qýslovne dohodli na oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sazáväzku medzi zmluvnými stľanami, ktoré vypl;ýv aju z tejto Zmluvyi pľostredníctvom e_ mailu' Písomnosť doručenú prostľedníctvom e - mailu tľeba doplnit'najneskôr do trochdní predložením originálu spôsobom podl'a pľedchádzajúceho odseku tohto článku.

ľešpektovat'' pričom Nájomca sa zavänlje v ochrannom pásme vecného bremenanevysádzať stromy a neumiestňovat' stavby.

CI. VII.
SKoNčENIE NÁJMU

CI. VIII.
zÁvBnľČNE UsTANovENIA

lmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zásfupcami obidvoch
:mluvných strán a účinnost'dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle

ľľ::::"-iľ:':::::iľ^su:las.ia 
* 

'' ľYn;nĺ- ""Ĺ; Zmluvyv ľozsahu osobných
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Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak' riadia sa nájomné vzt'ahy účastníkov občianskym
zákonníkom a slovenským právnym poriadkom.

K zmene dohodnutých ustanovení tejto Zmluvy môŽe dôjst' len po vzájomnej dohode
zmluvných strán formou písomných očíslovaných dodatkov, podpísaných oboma
zmluvnými stľanami alebo osobou opľávnenou k tomuto úkonu.

Prenajímateľ a Nájomca sa zavázujú písomne si oznámiť kaŽdi Zmenu týkajúcu sa ich
identifikačných údajov (názov, sídlo, čísla účtov a pod.) najneskôr do l0 pracovných dní
odo dňa, kedy táto Zmena nastala. Takéto Zmeny sa nebudú povaŽovat' za Zmeny
vyžadujuce si uzavretie dodatku k tejto Zmluve.

Zmluvné stľany sa zaväzuju, že si budú poskytovat' potrebnú súčinnost' pri plnení
záväzkov z tejto Zmluvy a navzájom sa budú včas informovat' o všetkých skutočnostiach
potrebných pľe ich spoluprácu podl'a tejto Zmluvy, najmä vzájomnesi oznamovat'všetky
Zmeny a dôleŽité okolnosti'

Ak niektoré ustanovenia tejto Zm\uvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr
stratia účinnost', nie je tým dotknutá platnost'ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných
ustanovení sa pouŽije úpľava, ktorá, pokial' je to právne moŽné, sa čo najviac pribliŽuje
zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokial' pn uzatváraní tejto Zm|uvy zmluvné strany túto
otázku brali do úvahy.

Nájomca berie na vedomie, že Prenajimatel' a jeho sprostľedkovatelia spracúvajú
v zmysle nariadenia Euľópskeho parlamentu a rady (EU) 20161679 z 27. apn|a 2016
o ochľane ýzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto
údajov, ktoým sa zrušuje smemica g5l46/Es (všeobecné nariadenie o ochĺane údajov)
osobné údaje Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto Zmluvev rámci činností spojených
so správou vlastného majetku Prenajímateľa, po dobu nevyhnutne potrebnú na
zabezpečenie práv a povinností vypl]ivajúcich zo zmluvného vrt'ahu zaloŽeneho na
základe tejto Zmluvy a následne na účely archivácie po dobu trvania aľchivačnej doby
v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúľach a o doplnení
niektoých zákonov v platnom znení. Spľacúvanie osobných údajov Nájomcu je v súlade
s čl. 6. ods. l písm. b) všeobecného nariadenia o ochľane údajov potrebné na plnenie tejto
Zmluvy . Náj omca zát ov eň vyhl asuj e, že za uč elom uzav r etia tej to Zm luvy pri po skytnutí
osobných údajov Pľenajímatel'ovi bol dostatočne informovaný o svojich právach
vyplyvajúcich zo spľacúvania jeho osobných údajov' o povinnosti osobné údaje
poskytnút' v súvislosti so zákonnými alebo zmluvnými poŽiadavkami, ako aj o ďalších
relevantných skutočnostiach obsiahnutých v dokumente,,Podmienky ochľany súkľomia.,,
s ktorého obsahom sa Nájomca pred podpísaním tejto Zmluvy oboznámil. Nájomca berie
na vedomie Že infoľmácie o spracovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom
sídle Prenajímateľa: www. sala. sk.
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Táto Zmluva je vypracovaná v štyľoch (4) vyhotoveniach, zktoýchNájomca prevezme
dve (2) vyhotovenia a Prenajímateľ dve (2) vyhotovenia.

Zmluvné stľany vyhlasujú, že si tuto Zmluvupľečítali, súhlasia s jej obsahom, porozumeli
mu' vyhlasuju, že obsahuje uľčitý, jasn ý a zronlmrtel'ný prejav ich vôle a na znaksúhlasuju podpisujú.

V Šali, ..........'.......202l V Šaľ, ....!ĺ;.!,.......zozl

Za Nájomcu.

Ii*

Za Prenajímateľa

/
s lir

^
Lenka NovosÁDovÁ BRAUNovÁ

V Šali, ...... 202t

Za Nájomcu.

Miloslav NovosÁD

C

J BELI
mesta

)


