
Nájomná zmluva č. 204ĺ2021
uzatvorená v zmysle $ ó63 a násl. zákona é. 40l1964 Zb. občiansky zákonník v znení

neskoľších predpisov (ďalej len,,občiansky zákonník")

I

čt.l.
ZMLUVNE STRÁNY

Prenajímatel': MESTO sAĽA
Sídlo: Nám. Sv. Trojice 7,927 00 Šaľa
Zasttlpený; Mgľ. Jozef Belický, primátor mesta

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s'

IBAN: SK82 0900 0000 00s12430 6282
BIC: GIBASKBX
lČo: 00 306 l85
DIČ: 2o2IO2404g
(ďaĺej len ,, Prenajímateľ" v prísĺušnom gramatickom tvare)

Nájomcovia: Mgľ. Peter Pónya
ľodné číslo:
dátum narodenia:
trvale bytom:
štátne občianstvo:
a manželka: Mgľ. Kristína Pónyová
rodné číslo:
dáfum narodenia:
trvale bytom:
štátne občianstvo:
(d'alej ĺen ,,Nájomcovia" v prĺslušnom gramatickom tvare)
(Prenajímateľ a Nájomcovia v d'alšom texte spoločne aj ako
v prísľušnom gramatickom tvare)

,,Zmluvné strany"

čl u.
PREDMET NÁJMU

Prenajímatel' je qýlučným vlastníkom nehnuteľnosti, pozemku ľegístľa CKN
paľc. č. 3080/15 zastavaná plocha a nádvorie o qýmere 2lt84 m2 vedenej katastrálnym

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

,,nehnuteľnosť" v príslušnom gramatickom tvare).

Prenajímateľ pľenechäva nájomcom do nájmu spoluvlastnícky podiel Yz-ina v pomeľe k
celku časti nehnutel'nosti o qýmere 2l4 mz, hľanice a umiestnenie ktoľej si zĺánomené
v Návrhu na odlĺrípenie (nájom) časti pozemko p. č. 3080/15 a tvoľí neoddeliteľnú súčasť

tejto anluvy ako Príloha č' 1 k tejto Zmluve (ďalej len ,,pľedmet nájmu" v príslušnom
gľamatickom tvaľe).
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3 Pľenajímateľ v zmysle $ 9a ods. 9 písm. c) zákona č' 138/199l Zb' o majetku obcí v zneni
neskorších predpisov zverejnil oznámenie o zámeľe prenájmu majetku mesta z dôvodu
hodného osobitného zreteľa dňa 10.03.202I. Pľenájom bol schválený Uznesením
Mestského zastupiteľstva vŠali čis|o ll2O21 _ XIV. zo dťla25. marca2O2I v súlade
sustanovením $ 9a ods.9 písm. c) zákonač,.l38ll99l Zb. omajetku obcí vplatnom
zneni, trojpätinovou väč šinou všetkých posl ancov.
Cena nájml za ýmeru spoluvlastníckeho podielu Yr-ina V pomeľe k celku lO7 m2 je
stanovená vo výške 70,94 Eur/m2lrok.

Cena nájmu je v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č.4/2014 - IX. zo
dňa26.O6.2014, ktoým boli pľijaté Zásady hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení
neskorších dodatkov.
V zmysle uvedených skutočností sa Zmluvné stľany dohodli na uzatvorení tejto Nájomnej
zmluvy č,.2041202I (ďalej len ,,Zmluva" v príslušnom gramatickom tvaľe).

čt. ul.
učnl ľÁĺtvtu

Pľenajímateľ prenajíma a Nájomcovia pľebeľá do nájmu nehnuteľnost' presne popísanú

a špecifikovanú v čl. II. ods. 2 tejto Zmluvy (ďalej ako ,'pľedmet nájmu'o v príslušnom
gramatickom tvare) za účelom jej uživania ako prístupová komunikácia k pozemku
paľcelné číslo 315015, záIvada o výmeľe 734 m2, zapisaná na LV č.9062 pre katastľálne
územie a obec Šaľa, Okľes Šaľa vo ýlučnom vlastníctve Nájomcov v spoluvlastníckom
podiele 1/1 k celku za podmienok dojednaných v tejto Zmluve.
Nájomcovia sa zavänlji uživať Pľedmet nájmu výlučne na účel špecifikovaný v čl. III.
ods. l tejto Zmluvy. Pľe prípad porušenia účelu nájmu spôsobom, Že Nájomcovia budú
Pľedmet nájmu uživať na iný ako dohodnutý účel sa zmluvné stľany ýslovne dohodli, Že

Prenajímatel' je oprávnený odstúpit' od Zmluvy.
Zmluvne strany ýslovne vyhlasujú, Že Pľedmet nájmu je špecifikovaný dostatočne
určitým spôsobom a z uvedeného dôvodu sa zaväzuji toto nerozporovať.
Nájomcovia sa zavänljú za užívarlie Pľedmetu nájmu zaplatiť nájomné tak, ako je
vymedzené v článku V. tejto Zm|uvy.
Nájomcovia pľebeľajú do uŽívania Predmet nájmu v rozsahu vymedzenom v čl. III. ods. l
tejto Zmluvy a prehlasujú, že sú oboznámení s jeho technickým stavom, ktoý zodpovedá

účelu nájmu a v takomto stave ho prebeľá.

cr.Iv.
DoBA ľÁĺľĺu

Prenajímateľ prenajíma Predmet nájmu Nájomcom na dobu neurčitú odo dňa
nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.
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cl. v.
CENA ľÁĺľĺu

Cena nájmu za prenajatý pozemok je stanovená podl'a písm. b) Prílohy č. l Zásad
hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení neskoľších dodatkov vo qýške 0,663
EUR/m2lrok, čo pri celkovej ýmere |O7 m2 predstavuje sumu 70,94 EUR/ľok.
Nájomné zarokZlZl odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy zaplatiaNájomcovia
pľevodným príkazom prostľedníctvom peňaŽného ústaw na účet Prenajímateľa uvedený
v článku I. tejto Zm|uvy s použitím variabilného symbolu 2l2 002, pľípadne v hotovosti
do pokladne Pľenajímateľa v celkovej sume 53,21 Eur (slovom: päťdesiattľi eur a
dvadsatJeden centov) v lehote do 15 dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy.
Nájomné Nájomcovia kaŽdoľočne počnúc ľokom 2022 zap|atia pľevodným pľíkazom
pľostľedníctvom peňaŽného ústavu na účet Pľenajímateľa uvedený v článku I. tejto

Zmluvy s pouŽitím variabilného symbolu 2I2 002, prípadne v hotovosti do pokladne
Pľenajímateľa v celkovej sume 70194 Euľ (slovom: sedemdesiat eur a deväťdesiatštyri
centov) vždy do 30.06. pľíslušného kalendárneho roka.
V prípade, ak Nájomcovia neuhľadia nájomné v stanovenom termíne, sú povinní uhradiť
Pľenajímateľovi úľok za každý aj začatý deň omeškania vo ýške podľa predpisov
občianskeho pľáva, ktoý je tvorený tak,že k základnej úrokovej sadzbe ECB (tzv. hlavné
ľefinančné operácie) sa pripočíta 5 percentuálnych bodov.
Prenajímatel'si vyhľadrujeprávo úpľavy cien v prípade zmien platných pľedpisov (zákon,
vyhláška, nariadenie vlády, VZN mesta' uznesenie MsZ, Zásady mesta a pod). Takto
vykonanú úpravu ceny nájmu oznámi Prenajímateľ Nájomcovi písomne.

cl. vI.
PODMIENKY NÁJMU

Nájomcovia sa zavä:rujú Pľenajímateľovi zaplatiť nájomné vo qýške a spôsobom
uvedeným v tejto Zmluve.
Čistotu, poľiadok aúdľŽbu prenajatej plochy zabezpečia Nájomcovia počas celej doby
nájmu na vlastné náklady v ľozsahu jej uživania.
Nájomcovia preberajú Predmet nájmu v stave, v akom sa nachádza pri podpise tejto

Zmluvy.
Prenajímateľ sa zavänlje zabezpečiť Nájomcom nerušené užívanie Pľedmetu nájmu.

Nájomcovia sa zaväzujú pri svojej činnosti dodrŽiavať pľíslušné platné pľávne predpisy.

Nájomcovia sú povinní uživať Predmet nájmu ýlučne v súlade s touto Zmluvou
a dohodnutým účelom nájmu a počas nájmu udrŽiavať ho vykonávaním beŽnej údržby na

Predmete nájmu na vlastné náklady. V opačnom prípade zodpovedajú za všetky škody,

ktoré vzniknú Prenajímateľovi porušením týchto povinností a právnych predpisov.

V prípade, ak počas platnosti tejto Zmluvy dôjde k zmene všeobecne záväznýchpľávnych
pľedpisov vďahujúcich sa na Predmet nájmu, zktoých bude vypl1ivať potľeba vykonať
na Pľedmete nájmďjeho časti také úpravy, aby Predmet nájmu bol ďalej spôsobilý na

dohodnuté uživanie, zmluvnó stľany sa dohodnú na ďalšom trvaní Zm|uvy a zmluvných
podmienkach z toho vypl1ývajúcich.
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Nájomcovia sa qýslovne zaväzujú dodržiavať platné právne pľedpisy súvisiace

s Pľedmetom nájmu, ako aj pľíslušné Všeobecne zélväzné naľiadenia mesta Šaľa.

V prípade porušovania všeobecne platných pľedpisov a Všeobecne záväzných nariadení

mesta Šaľa je Pľenajímateľ oprávnený odstupit'od zmluvy.

V prípade, ak je na predmete nájmu znadeĺé vecné bľemeno podľa $ 22 a násl. zákona č.

79ll957Zb.oýrobe,rozvodeaspotrebeelektrinyvspojenís$9óanásl.ods.4Zákona
251l2OI2 Z. z. o eneľgetike a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v pľospech

Západoslovenská distribučná, &. S., ako aj akékoľvek iné vecné bľemená, sú Nájomcovia

takto zľiadené vecné bľemená povinní rešpektovať, pričom Nájomcovia sa zavänlju

v ochľannom pásme vecného bremena nevysádzať stromy a neumiestňovať stavby bez

predchádzajúceho písomného súhlasu opľávneného z príslušného vecného bremena.

Čt. vll.
SKONčENIE NÁJMU

Z dôvodu nedodľŽania zmluvne dohodnutých podmienok môže Pľenajímatel' odstúpiť

od tejto Zmluvy.
Zmluvné strany môžu nájomný vďah založený touto Zmluvou skončiť kedykoľvek

dohodou zmluvných strán uzavretou v písomnej forme.

odstúpit' od Zmluvy môŽu tak Nájomcovia ako Pľenajímateľ z dôvodov uvedených

v $ 679 občianskeho zákonníka.

Zmluvu je moŽné ukončiť aj písomnou ýpoveďou ktoľoukoľvek zmluvnou stranou

v tľojmesačnej výpovednej lehote, ktorá zaéneplynúť prvym dňom mesiaca nasledujúcim

po doručení qýpovede druhej zmluvnej stľane.

Písomné odstupenie od Zmluvy musí byt'doručené druhej zmluvnej stľane na poslednú

známu adresu. Nájom sa ruší od momentu doručenia odstupenia od Zmluvy druhej

zmluvnej stľane.

Plnenia, ktoľé si zmluvné strany poskýli do dňa zániku Zm|uvy si zmluvné strany

nevracajú, sú však povinné vyrovnať si vzájomne pohľadávky azáväzky ztoho

vyplývajúce, a to najneskôľ do 30 dní odo dňa zaniku zmluvy.

Písomnosti týkajúce sa záväzkov medzi účastníkmi, ktoľé vyplývajú ztejto Zmluvy sa

účastníci zaväruji doručovať poštou vo foľme doporučenej listovej zásielky. Poštou

doručuje zmluvná stľana - odosielateľ písomnosti druhej zmluvnej stľane - adresátovi

na adresu jeho sídla uvedeného v čl' I. tejto Zmluvy' resp. adľesu písomne oznámenú

zmluvnou stranou ako koľešpondenčnú 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 ktoý sa ju

nepodarilo doručiť.

Zmluvné stľany sa ýslovne dohodli na opľávnení doručovať písomnosti týkajúce sa

zŕtväzku medzi zmluvnými stranami, ktoré vyplýv ajú z tejto Zmlvvy i prostredníctvom e

_ mailu. Písomnosť doručenú prostredníctvom e _ mailu treba doplniť najneskôľ do tľoch

dní predložením originálu spôsobom podľa predchádzajúceho odseku tohto článku.
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CI. VIII.
zÁvpnrčľÉ usľaNovENIA

1 Täto Zm|uva nadobúda platnost' dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch

zmluvných stľán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejneniana webovom sídle

mesta Šaľa. Zmluvné stľany súhlasia so zveľejnením celej Zmluvy v rozsahu osobných

údajov mena' priezviska a titulu. Povinnosť túto Zmluvu zverejniť vyplyva z ustanovenia

$ 5a zákon a č.2lll2000 Z' z. o slobodnom prístupe k infoľmáciám a o Zmene a doplnení

niektoých zákonov (zäkono slobode infoľmácií) v platnom zneni.

Ak nie je v tejto Zmluveuvedené inak, riadia sa nájomné vďahy účastníkov občianskym

zákonníkom a slovenským pľávnym poriadkom.

K zmeng dohodnutých ustanovení tejto Zmluvy môže dôjsť len po vzájomnej dohode

zmluvných stľán formou písomných očíslovaných dodatkov, podpísaných oboma

zmluvnými stľanami alebo osobou oprávnenou k tomuto úkonu.

Prenajímateľ a Nájomcovia sazavän$'Úpísomne si oznámiť kaŽdúzmenu týkajúcu sa ich

identifikačných údajov (názov, sídlo, čísla účtov a pod.) najneskôľ do 10 pracovných dní

odo dňa, kedy táto ZmeÍLa nastala. Takéto zmeľy sa nebudú považovať za zmeny

vyŽadujúce si uzavretie dodatku k tejto Zmluva
Zmluvné stľany sa zaväzuji, že si budú poskytovať potľebnú súčinnosť pľi plnení

záväzkov ztejto Zmluvy anavzájom sa budú včas informovať o všetkých skutočnostiach

potľebných pľe 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 neskôľ

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

ustanovení sa pouŽije úprava, ktorá, pokiaľ je to pľávne možné, sa čo najviac pribliŽuje

zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pi uzatváraní tejto Zmluvy zmluvné strany tuto

otázkubľali do úvahy.

Nájomcovia beru na vedomie' Že Prenajímateľ ajeho sprostľedkovatelia spľacúvajú

v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 201616]9 z 27. apn|a 2016

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

údajov, ktoým sa zrušuje smernica 95l46lEs (všeobecnó nariadenie o ochľane údajov)

osobné údaje Nájomcov v rozsahu stanovenom v tejto Zmluve v rámci činností spojených

So správou vlastného majetku Pľenajímateľa, po dobu nevyhnutne potrebnú na

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

základe tejto Zmluvy a následne na účely archivácie po dobu trvania archivačnej doby

v súlade so zákonom č. 39512002 Z. z. o archívoch a ľegistľaturach a o doplnení

niektoých zákonov v platnom zneni. Spľacúvanie osobných údajov Nájomcov je

v súlade s čl. 6. ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov potrebné na

plnenie tejto Zmluvy. Nájomcovia zároveň, vyhlasujú, Že za účelom uzavretia tejto

Zmluvy pri poskytnutí osobných údajov Pľenajímateľovi boli dostatočne informovaní

o svojich právach vyplývajúcich zo spľacúvania ich osobných údajov, o povinnosti

osobné údaje poskytnúť v súvislosti so zákonnými alebo zmluvnými poŽiadavkami, ako

aj o ďalších ľelevantných skutočnostiach obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky
ochrany súkľomiaoo, s ktorého obsahom sa Nájomcovia pred podpísaním tejto Zmluvy
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oboznámili. Nájomcovia beru na vedomie Že infoľmácie o spracovéxani osobných údajov
sú dostupné na webovom sídle Pľenajímateľa: www.sala.sk.

8. Táto Zm|uva je vypracovaná v troch (3) vyhotoveniach, zktoýchNájomcovia prevezmú
jedno (l) vyhotovenie a Pľenajímateľ dve (2) vyhotovenia.

9. Zmluvné strany vyhlasujú, Že si tuto Zmhyupľečítali, súhlasia s jej obsahom, porozumeli

mu, vyhlasujú, Že obsahuje uľčitý, jasný a zrozllmiteľný prejav ich vôle anaznak súhlasu
ju podpisujú.

V Šali,
<0.q

2021 V Šali, /Í,|, .2021

Za Nójomcov Za Prenajímateľa

ri
fi

*'

i.

Mgľ. Peteľ Pónya
a

Mgľ. Pónyová

ľ

mesta
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