
Nájomná zmluva č. 2071202|
uzatvorená v zmysle $ 663 a násl. zákona č:. 40/1964 Zb. občiansky zákonnik v zneni

neskorších pľedpisov (ďalej len ',občiansky zákonník")

1.

CI.I.
ZMLUVNÉ sľnĺľy

Pľenajímatel': MEsTo Šĺľĺ
Sídlo: Nám. Sv. Tľojice 7,927 00 Šal'a
Zastúpený: Mgľ. Jozef Belický, primátor mesta
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a's.
IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282
BIC: GIBASKBX
IČo: 00 306 185

DIČ: 2021024049
(d'aĺej len ,, Prenajímateľ" v príslušnom gľamatickom tvare)

Nájomca: Mária Kubicová
ľodné číslo:
dátum narodenia:
trvale bytom:
štátne občianstvo:
(ďalej len ,,Nájomca" v príslušnom gramatickom tvare)
(Prenajímateľ sa Nĺijomca v ďalšom texte spoĺočne ako ,,Zmĺuvné strany" v príslušnom
gramatickom tvare)

čt. tl.
UVODNE USTANOVENIA

Prenajímateľ je ýlučným vlastníkom nehnuteľnosti, pozemku registra CKN
parc. č,. 5z4ll, ostatná plocha o výmere 9397 m2 vedenej katastľálnym odboľom
okľesného úradu Šaľa pľe obec a katastľálne územie Šaľa na LV č. 1, (ďalej len
,,nehnuteľnosťoo).
Nájomca je nazák|ade oznámenia k ohláseniu k drobnej stavby č. 38318/2020lsu/3g8l
zo díla 02.l|.2020 stavebníkom dľobnej stavby ,,Z'áhradný dom pri rodinnom dome č.
329 v Šali" (ďalej aj ako ,,stavba'o) na pozemku vo vlastníctve nájomcu paľc. CKN č.
54l/3, zastavaná plocha anádvorie oqýmere l87 m2, vedenej katastrálnym odboľom
okresného úradu Šaľa pre obec a katastľálne územie Šaľa na Lv č. t228'
Nájomca dŤn24.03.202l písomne poŽiadal Prenajímateľa onájom časti nehnuteľnosti
o ýmere 300 m2 za účelom prístupu k stavbe pri jej realizáciina dobu 2 mesiace.
Pľenájom nehnuteľnosti bol schválený primátorom mesta Šaľa v súlade s ust. $ 4 ods. 2
písm. d) Zásaďhospodárenia s majetkom mesta Šaľa.
Cena nájmu je stanovená v súlade so Zásadami hospodáľenia s majetkom mesta Šaľa
v platnom zneni.

Nájomná zmluva č). 207 /202l t/6

2

I

2

-)

4

5



ĺ 6 V zmysle uvedených skutočností sa Zmluvné strany dohodli na uzatvoľení tejto Nájomnej
zmluvy č.207l202I (ďalej len ,,Zmluvao').

čl.Iu.
PREDMET A UčEL ľÁĺnĺu

l. Pľenajímatel'prenajíma a Nájomca pľeberá do nájmu čast'nehnuteľnosti podľa čl. II. ods.
l tejto Zmluvy o výmeľe 300 m2, hĺanice a priestorové umiestnenie ktorej suznázomené
v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy (ďalej ako ,,predmet 'nájmu") za účelom jej uživania ako
pľístupu k stavbe podľa čl. II. ods. 2 tejto Zmluvy pri jej realizácii za podmienok ďalej
dohodnutých v tejto Zmluve.

2. Nájomca sazaväzlljeuŽívať Predmet nájmu ýlučne na účel špecifikovaný v čl. III. ods.
1 tejto Zm|uvy. Pre pľípad porušenia účelu nájmu spôsobom, Že Nájomca bude Predmet
nájmu uŽivať na iný ako dohodnutý účel sa zmluvné strany ýslovne dohodli,. Že
Pľenajímateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy.

3. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, Že Predmet nájmu je špecifikovaný dostatočne
určitým spôsobom a z uvedeného dôvodu sa zaväzujil toto nerozporovať.

4. Nájomca sa zavänlje za uživanie Pľedmetu nájmu zaplatiť nájomné tak, ako je
vymedzené v článku V. tejto Zmluvy.

5. Nájomca pľeberá do užívania Predmet nájmu v rozsahu vymedzenom v čl. III. ods. l tejto
Zm|uvy apľehlasuje, že je oboznámený s jeho technickým stavom, ktoý zodpovedá
účelu nájmu a v takomto stave ho preberá.

čt. ry.
DOBA ľÁĺtvtu

Prenajímatel'pľenajíma Predmet nájmu Nájomcovi na dobu určitu do 31.05.202l.

čl v.
CENA ľÁĺtrĺu

Cena nájmu za predmet nájmu je stanovená podľa ust. písm. b) Pľílohy č. I Zásad
hospodáľenia s majetkom mesta Šaľa v zneni neskorších dodatkov vo výške
0,ó63 EUR/m2lrok, čo pri celkovej výmeľe 300 m2 predstavuje sumu 198,90 EUR/ľok.
Nájomca sa ýslovne zavánlje uhľadiť Pľenajímateľovi bezdôvodné obohatenie, ktoľé
vzniklo tifulom faktického uŽivania predmetu nájmu bez právneho titulu odo dňa
0l.03.202I do dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, ktoľé je uľčené vo qýške
nájomného podľa ust. čl. V. ods. l tejto Zm|uvy.
Nájomné (spolu s úhradou bezdôvodného obohatenia) za uŽívanie nehnuteľnosti od
0I.03.202l do 3l.05.202I zap|ati Nájomca prevodným pľíkazom prostľedníctvom
peňaŽného ústavu na účet Prenajímateľa uvedený v článku I. tejto Zmluvy s pouŽitím
vaľiabilného symbolu 2l2 002, pľípadne v hotovosti do pokladne Prenajímateľa
v celkovej sume 49173 EUR (slovom: štyridsat'devät' euľ a sedemdesiattľi centov)
v lehote do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.
V prípade, ak Nájomca neuhľadí nájomné v stanovenom teľmíne, je povinný uhľadiť
Prenajímateľovi úrok za kaŽdý aj začatý deň omeškania vo r{ške podľa pľedpisov
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občianskeho pľáva, ktoý je tvoľený tak,žekzákladnejúrokovej sadzbe ECB (tzv. hlavné
ľefinančné operácie) sa pripočíta 5 percentuálnych bodov.
Pľenajímatel'si vyhľadnljeprávo úpľavy cien v prípade zmien platných predpisov (zákon,
vyhláška, naľiadenie vlády, VZN mesta, uznesenie MsZ, Zásady hospodárenia
s majetkom mesta Šal'a a pod). Takto vykonanú úpľaw ceny nájmu oznámiPrenajímateľ
Nájomcovi písomne.

Čl vl.
PODMIENKY NÁJMU

Nájomca sazavänlje Prenajímatel'ovi zaplatit'nájomné vo rnýške a spôsobom uvedeným
v tejto Zmluve.
Čistotu, poriadok aÚdržbupľenajatej plochy zabezpečiNájomca počas celej doby nájmu
na vlastné náklady v rozsahu j ej uživania.
Nájomca prebeľá Predmet nájmu v stave, v akom sanachádza pri podpise tejto Zmluvy.
Prenajímatelo sa zaväruje zabezpečit' Nájomcovi nerušené uživanie Pľedmetu nájmu.
Nájomca sa zaväanje pri svojej činnosti dodržiavat'príslušné platné právne predpisy.
Nájomca je povinný uživať Predmet nájmu výlučne v súlade s touto Zmluvou
a dohodnutým účelom nájmu apočas nájmu udržiavať ho vykonávaním beŽnej údľŽby na
Predmete nájmu na vlastné náklady. V opačnom pľípade zodpovedá za všetky škody,
ktoré vzniknú Prenajímateľovi porušením týchto povinností a právnych pľedpisov.
V prípade, ak počas platnosti tejto Zmluw dôjde k zmene všeobecne záväznýchpľávnych
pľedpisov vďahujúcich sa na Predmet nájmu, z ktoých bude vyplýrvat'potreba vykonať
na Predmete nájmďjeho časti také úpľavy, aby Pľedmet nájmu bol d'alej spôsobilý na
dohodnuté uŽívanie, zmluvné stľany sa dohodnú na ďalšom trvaní Zmluvy a zmluvných
podmienkach z toho vyplývajúcich.
Nájomca sa výslovne zavänlje dodržiavat' platné právne predpisy súvisiace s Pľedmetom
nájmu, ako aj pľíslušné Všeobecne záväzné nariadenia mesta Šaľa. V prípade
porušovania všeobecne platných predpisov a Všeobecn e záväznýchnariadení mesta Šal'a
je Pľenajímateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
Nájomca nie je oprávnený dať pľedmet nájmu do podnájmu, výpoŽičky ani iného
faktického uživaniatretej osobe bez pľedch ádzajicehopísomného súhlasu Prenajímateľa.
V prípade, ak sú na predmete nájmu znad,ené vecné bremená _ práva uloŽenia
inžinierskych sietí, je Nájomca takto znadené vecné bremená a práva z nichvyplývajúce
povinný ľešpektovať.
Nájomca nie je opľávnený na pľedmete nájmu uskutočňov ať žiadnlvýstavbu ani teľénne
úpravy. Nájomca nie je oprávnený strihat', opilovať a ani akýmkoľvek iným spôsobom
zasahovať do stľomov a krov umiestnených na pľedmete nájmu.
Nájomca berie na vedomie, Že pľedmet nájmu tvorí verejne pľístupný park avjeho
bezpľostľednej blízkosti sa nachádza ihrisko . Z uvedeneho dôvodu je nájomca, ako aj
všetky osoby uŽívajúce pľedmet nájmu s výslovným súhlasom nájomcu povinný
prispôsobit' svoje konanie tak, aby nad mieru primeranú pomeľom neobmedzoval
a neohrozoval uživateľom paľku, v opačnom prípade Nájomca zodpovedá za všetky
škody, ktoré v príčinnej súvislosti s porušením tejto povinnosti vzniknu azároveň je
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povinný uhradit' Prenajímateľovi Zmluvnú pokutu vo r1ýške 100,- EUR za každe
jednotlivé porušenie.

12. Po skončení doby nájmu sa Nájomca výslovne zaväzuje uviest' predmet nájmu do
pôvodného stavu a to najneskôr do 30 dní po skončení doby nájmu. Uvedenie pľedmetu
nájmu do pôvodného stavu sa na účely tejto Zmluvy povaŽuje najmä, nie však výlučne
zatovnanie teľénu a jeho opätovné zatrávnenie, v prípade, ak nájomca počas doby nájmu
poškodí stľomy a kry umiestnené na pľedmete nájmu, je povinný na vlastné náklady
zabezpečiť náhľadnú ýsadbu. Ak nájomca poruší povinnosť ustanovenú v tomto
ustanoví, je povinný uhľadit' Pľenajímateľovi zmluvnú pokufu vo ýške 500,- EUR. Pľávo
Pľenajímateľa na náhľadu škody uhľadením zmluvnej pokuty nie je dotknute.

l3. Nájomca berie na vedomie, že táto Zmluvaje uzatvorená na dobu určitú a po uplynutí
doby, na ktoru bola uzatvorená zaniknú všetky práva z nej vypl;ýrvajúce. Nájomca berie
na vedomie , že mu uzatvoľením tejto Zmluvy nevzniká pľávo ziadiť si z pľedmetu nájmu
trvalý prístup k nehnuteľnostiam v jeho vlastníctve (pozemky parc. CKN č. 54Il3,54l/4,
541/5, 547/6, k.ú. Šaľa, Lv 1228) azároveň mu táto Zm|uva nezaklad'áprávo zriadiť si
ho v budúcnosti.

Čt. vu.
SKONčENIE NÁJMU

l. Nájom zanikne uplynutím doby, na ktoru bol dohodnutý.
2. Z dôvodu nedodrŽania zmluvne dohodnutých podmienok môŽe Prenajímateľ odstupiť

od tejto Zmluvy.
3. Zm|uvné strany môŽu nájomný vzt'ah za|oŽený touto Zmluvou skončiť kedykol'vek

dohodou zmluvných stľán uzavľetou v písomnej forme.
4. odstupiť od Zmluvy môŽu tak Nájomca ako Prenajímatel' z dôvodov uvedených

v $ 679 občianskeho zákonníka.
5. Písomné odstupenie od Zmluvy musí bý'doručené druhej zmluvnej strane na poslednú

známu adresu. Nájom sa ruší od momentu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej
zmluvnej stľane.

6. Plnenia, ktoľé si zmluvné stľany poskytli do dňa záni|<tl Zmluvy si zmluvné strany
nevľacajú, sú však povinné vyľovnat' si vzájomné pohľadávky a záväzky ztoho
vyplývajúce, a to najneskôr do 30 dní odo dňa zániku zmluvy.

7. Písomnosti týkajúce sa záväzkov medzi účastníkmi, ktoré vyplývajú ztejto Zmluvy sa
účastnící zavärujú doručovať poštou vo forme doporučenej listovej zásielky. Poštou
doručuje zmluvnä strana - odosielateľ písomnosti druhej zmluvnej stľane - adľesátovi
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
odosielatel'ovi ako nedoručitel'nú zásielku a to bez ohľadu na dôvod, pre ktory sa ju
nepodarilo doručit'.

8. Zm|uvné strany sa qýslovne dohodli na oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa
záväzkll medzi zmluvnými stranami, ktoré vyplývaju ztejto Zmluvy i pľostredníctvom e
_ mailu. Písomnosť doručenú pľostľedníctvom e _ mailu treba doplnit'najneskôr do tľoch
dní pľedloŽením originálu spôsobom podľa pľedchádzajúceho odseku tohto článku.
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CI. VIII.
zÁvnnnčNľ USTANovENIA

2

Táto Zm|uva nadobúda platnosť dňom jej podpisu opľávnenými zástupcami obidvoch

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle

mesta Šaľa. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením celej Zm|uvy v ľozsahu osobných

údajov mena a priezviska. Povinnosť tuto Zmll,lvu zveľejniť vyplyva z ustanovenia $ 5a

zákona č. 21112000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciŕtm a o Zmene a doplnení

niektoých zákonov (zákono slobode infoľmácií) v platnom zneni.

Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, riadia sa nájomné vďahy účastníkov občianskym
zákonníkom a slovenským pľávnym poriadkom.
K zmene dohodnutých ustanovení tejto Zmluvy môŽe dôjsť len po vzájomnej dohode

zmluvných stľán formou písomných očíslovaných dodatkov, podpísaných oboma

zmluvnými stranami alebo osobou opľávnenou k tomuto úkonu.

Zm|lxne strany sa zavänljú 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 považovať za zmeny

vyžadujúce si uzavretie dodatku k tejto Zmluve.
Zmluvné stľany sa zavänlju, Že si budú poskýovať potrebnú súčinnosť pri plnení

záväzkov ztejto Zm|uvy anavzájom sa budú včas informovať o všetkých skutočnostiach

potrebných pre ich spoluprácu podľa tejto Zmluvy, najmä vzájomne si oznamovat'všetky
Zmeny a dôleŽité okolnosti.
Ak niektoľé ustanovenia tejto ZmIuvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôľ

stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných

ustanovení sa pouŽije úpľava, ktorá, pokiaľ je to pľávne moŽné, sa čo najviac pribliŽuje

zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy zmluvné strany futo

otázku brali do úvahy.

Nájomca berie na vedomie, Že Prenajimateľ ajeho spľostredkovatelia spracúvajú

v zmysle nariadenia Európskeho paľlamentu aľady (EU) 2016/679 z 27. apnla 2016

o ochľane ýzických osôb pri spľacúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto

údajov, ktoým sa zrušuje smernica 95/46/Es (všeobecné naľiadenie o ochľane údajov)

osobné údaje Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto Zm|uve v rámci činností spojených

so správou vlastného majetku Prenajímateľa, po dobu nevyhnutne potrebnú na

zabezpečenie pľáv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vďahu za|oženeho na

zá'lľ'.lrade tejto Zmluvy a následne na účely aľchivácie po dobu trvania aľchivačnej doby

v súlade so zákonom č. 39512002 Z. Z. o aľchívoch a ľegistľatuľach a o doplnení

niektoých zákonov v platnom zneni. Spracúvanie osobných údajov Nájomcu je v súlade

s čl. 6. ods. l písm. b) všeobecného nariadenia o ochľane údajov potrebné na plnenie tejto

Zmluvy. Nájomca zároveívyhlasuje, Žezaiče|om uzavretia tejto Zmluvy pri poskýnutí
osobných údajov Pľenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich právach

vyplývajúcich zo spracúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje

poskytnúť v súvislosti so zákonnými alebo zmluvnými poŽiadavkami, ako aj o ďalších

relevantných skutočnostiach obsiahnutých v dokumente,,Podmienky ochľany súkľomia",

s ktorého obsahom sa Nájomca pľed podpísaním tejto Zmluvy oboznámil. Nájomca berie
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na vedomie Že informácie o spracovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom
sídle Pľenaj ímateľa: www. sala. sk.

8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvyje Príloha č. l - gľafické znázomenie pľedmetu
nájmu.

9. Táto Zmluva je vypracovaná v tľoch (3) vyhotoveniach, zktoých Nájomca preveäne
jedno (l) vyhotovenie a Prenajímateľ dve (2) vyhotovenia.

10. Zmluvné stľany vyhlasujú, Že si futo Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom, porozumeli
mu, vyhlasuji, Že obsahuje určitý, jasný a zronlmiteľný pľejav ich vôle a na znaksúhlasu
ju podpisujú.

V Šali, ..l9.:!........rol V Šali, /f ,r. .2021

Za Nájomcu. Za Prenajímateľa :

í.,

'Írl

\ "{

Mária Kubicová

il

J
mesta
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