
Zmluva o nájme pozemku č.26012021
uzatvorená v zmysle $ 663 a násl. zákona č. 40l1964 Zb. občiansky zákonník v zneni

neskorších pľedpisov

I

čl. I.
Zmluvné stľany

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

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282
BIC: GIBASKBX
tČo: 00 306 l85
DIČ: 2021024049
e-mail: mesto@sala.sk
tel. č.: 03l/770 5981 _ 4
(d'alej len,, Prenajímateľ" )

Nájomca: La Gelateľia s.r.o.
zapisaný v oR okľesného súdu Tľnava, oddiel: Sro, VloŽka
číslo: 48198/T

Sídlo: Ulica RuŽová 2317/6,9I7 0l Tľnava
lČo: 53 4O5 617
Konajúci: Mentor Rači, konateľ
e-mail: mraci283@gmail.com
tel. č': 09ll 602 502
(d'alej len,, Nójomca" )
( účastníci zmluvy v ďaĺšom texte spoločne ako ,,Zmluvné strany")

čl. II.
UVODNE USTANOVENIA

Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, pozemku registľa CKN
parc. č. 30801232 zastavanáplocha a nádvorie o qimeľe 1 gO7 m2, vedenej katastľálnym
odborom okľesného úradu Šaľa pľe obec a katastľálne územie Šaľa na LV č. 1 (ďalej
len',nehnutel'nosť")'
Nájomca listom Zo dňa 29.04.202l požiadal Prenajímateľa o prenájom časti
nehnuteľnosti parc. č. 3O8O/232 zastavanáplocha a nádvorie o výmere 39 m2 za účelom
zľiadenia letnej terasy pri novovzniknutej prevádzke cukrárne.
Prenajímateľ uzatvéra Nájomnú zmluvu v zmysle $ 4 ods. 3, písm. d) Zásad
hospodárenia s majetkom mesta Šaľa.
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Cena nájmu je stanovená v súlade s Uznesením Mestského zasfupiteľstva v Šali
č.4/2014 _lX. zo dňa26.06.2014, ktoým boli prijaté Zásady hospodárenia s majetkom
mesta Šaľa v zneni neskorších dodatkov.

V zmysle uvedených skutočností sa Zmluvné strany dohodli nauzatvorení tejto Zm|uvy
o nájme (ďalej len,'Zmluva") .

čl. ilI.
PREDMEľ a učBr, ľÁĺvĺu

l. Pľenajímateľ prenajíma Nájomcovi a Nájomca preberá do nájmu časť nehnuteľnosti
podľa čl. II. ods. 1 tejto Zmluvy o výmeľe 39 m2 podľa gľafickej prílohy č. 1 (ďalej ako
Pľedmet nájmu") za účelom umiestnenia stolov a slnečníkov pri prevádzke cukĺáme na
Lúčnej ul. v Šali, za podmienok dojednaných v tejto Zmluve.

2. Nájomca sa zavázuje uživať Predmet nájmu výlučne na účel špecifikovaný v čl. III.
ods. 1 tejto Zmluvy. Pre prípad porušenia účelu nájmu spôsobom, že Nájomca bude
Predmet nájmu uživať na iný ako dohodnutý účel sa zmluvné stľany výslovne dohodli,
Že Pľenajímateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

3. Zm|uvné strany výslovne vyhlasujú, že Predmet nájmu je špecifikovaný dostatočne
uľčitým spôsobom a z uvedeného dôvodu sazaväzuju toto neľozpoľovať.

4. Nájomca sa zaväzuje za uživanie Pľedmetu nájmu zapl'atiť nájomné tak, ako je
vymedzené v článku V. tejto Zmluvy.

5. Nájomca pľebeľá do uŽívania Predmet nájmu v rozsahu vymedzenom v čl. III. ods. 1

tejto Zmluvy a prehlasuje, že je oboznámený s jeho technic(im stavom, ktory
zodpovedá účelu nájmu a v takomto stave ho pľebeľá.

čl.Iv.
DOBA NÁJMU

Prenajímateľ pľenajíma Pľedmet nájmu Nájomcovi na dobu určitu 5 mesiacov. Nájom
začina dňa 01 .06.2021.

čl. v.
CENA ľÁĺtvĺu

1. Cena nájmu za prenajatý pozerlok je stanovená podľa prílohy č.1 Zásad hospodáľenia s

majetkom mesta Šaľa v zneni neskoľších dodatkov vo výške 2O,0O Euľ/m2lľok, čo pľi
celkovej výmere 39 m2 pľedstavuje sumu 780,00 Euľ/ľok (slovom: sedemstoosemdesiat
eur).

z. Nájomné zarok202l (I53 dní) zaplatí Nájomca v alikvotnej ýške prevodným príkazom
prostľedníctvom peňaŽného ústavu na účet Pľenajímateľa uvedený v článku I. tejto
Zmllxy s pouŽitím vaľiabilného symbo|u 212 002, pnpadne v hotovosti do pokladne
Prenajímateľa v celkovej sume 326,96 Eur (slovom: tristodvadsaťšesť eur
devät'desiatšesť centov) do 15.06.202l.

3. Vprípade, ak Nájomca neuhradí nájomné zaprenájom aza sluŽby spojené sužívaním
premetu nájmu v stanovenom termíne, je povinný uhradiť Prenajímateľovi úľok zakaŽdý
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aj začatý deň omeškania vo výške podľa predpisov občianskeho práva, ktoľý je tvoľený
tak, že k základnej úľokovej sadzbe ECB (tzv. hlavné refinančné operácie) sa pripočíta 8
peľcentuálnych bodov.

4. Prenajímateľ si vyhradzuje právo na úpravu ceny nákladov za sluŽby spojené s uŽívaním
predmetu nájmu v prípade zmien platných právnych predpisov (zákon, vyhláška,
nariadenie vlády, uznesenie MsZ, Zásady hospodáľenia s majetkom mesta Šaľa) s
účinnosťou ich schválenia.

čl. vI.
PoDMIENKY NÁJMU

1. Nájomca sazavázuje Pľenajímateľovi zaplatiť nájomné vo výške a spôsobom uvedeným
v tejto Zmluvo

2. Čistofu, poriadok a údrŽbu Predmetu nájmu zabezpečiNájomca počas celej doby nájmu
na vlastné náklady v rozsahu j ej uŽivania.

3. Nájomca pľebeľá Predmet nájmu v stave, v akom sanachádza pri podpise tejto Zmluvy.
4. Pľenajímateľ sa zavázuje zabezpečiť Nájomcovi nerušené uŽivanie Predmetu nájmu.

Nájomca sa zaväzuje pri svojej činnosti dodržiavať príslušné platné pľávne pľedpisy.
5. Nájomca je povinný uživat' Pľedmet nájmu výlučne v súlade s touto Zmluvou

a dohodnut;ým účelom nájmu a počas nájmu ldrŽiavať ho vykonávaním beŽnej idržby
na Predmete nájmu na vlastné náklady. V opačnom prípade zodpovedá za všetky škody,
ktoré vzniknú Pľenajímateľovi porušením týchto povinnosti aprávnych pľedpisov.

6. Nájomca je povinný ponechať chodník pre peších v minimálnej šíľke 3 m, aby bol
zab ezp eč ený b ezkolizny pohyb cho d co v.

7 ' Nájomca berie na vedomie poŽiadavku prenajímateľa, že slnečníky budú bez reklamnej
potlače, sú odporučané slnečníky v neutrálnej béžovej faľbe .

8. V pľípade, ak počas platnosti tejto Zmluvy dôjde k zmene všeobecne záväzných
právnych pľedpisov vzťahujúcich sa na Predmet nájmu, zktoých bude vyplývať
potreba vykonať na Predmete nájmďjeho časti také úpľavY, abY Predmet nájmu bol
ďalej spôsobilý na dohodnuté uŽívanie, zmluvné strany sa dohodnú na ďalšom trvaní
Zmluvy a zmluvných podmienkach z toho vypl;ýrvajúcich.

9. Nájomca sa výslovne zavázuje dodrŽiavať platné pľávne predpisy súvisiace
s Predmetom nájmu, ako aj pľíslušné Všeobecne záväzĺé nariadenia mesta Šaľa.
V prípade porušovania všeobecne platných pľedpisov a Všeobecne záväzných naľiadení
mesta Šaľa je Prenajímateľ oprávnený odsfupiť od zmluvy.

l0. Nájomca nie je oprávnený pľenechať Predmet nájmu do podnájmu, alebo iného
faktickeho uŽivania tľetej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu
Prenajímateľa. Pre pľípad porušenia povinnosti Nájomcu uvedenej v prvej vete tohto
odseku sa Nájomca zaväzuje zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu v sume 100,00

Eur za kažďý čo i len začatý mesiac trvania podnájomného vzt'ahu a Pľenajímateľ je
oprávnený odsfupit' od tejto Zm|uvy. Dojednaním o zmluvnej pokute uvedenom
v predchádzajtrcej vete, zostávajú nedotknuté nároky Pľenajímateľa voči Nájomcovi na
náhľadu škody.

11' Nájomca je povinný si svoj hnuteľný majetok umiestnený na Pľedmete nájmu
zabezpečit' voči krádeŽi a poškodeniu na vlastné náklady. Prenajímateľ nezodpovedá za

Nájomná zmluva č. 2601202I



škodu, ktorá vznikla Nájomcovi alebo tľetím osobám na majetku alebo zdraví, ak škoda
nevznikla v dôsledku jeho zavinenia.

12. Nájomca je povinný po ukončení nájomného vzt'ahu uviesť Pľedmet nájmu do
pôvodného stavu, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak'

13. Pre prípad pokľačovania nájmu je nájomca povinný opätovne podať Žiadosť o nájom
nehnuteľnosti.

čl. VII.
SKONčENIE NÁJMU

1. Nájom sa skončí uplynutím doby, na ktoru bol dojednaný.
2. Z dôvodu nedodrŽania zmluvne dohodnutých podmienok môŽe Prenajímateľ odstúpit'

od tejto Zmluvy.
3. Zmhsvné stľany môŽu nájomný vzÍ'ah založený touto Zmluvou skončit' kedykoľvek

dohodou zmluvných stľán uzavretou v písomnej foľme.
4. odstúpiť od Zmluvy môŽu tak Nájomca ako Prenajímateľ z dôvodov uvedených

v $ 679 občianskeho zákonníka.
5. Zmluvu je moŽné ukončit' aj písomnou výpoveďou ktoroukoľvek zmluvnou stranou

v trojmesačnej výpovednej lehote, ktorá začne plynúť prvým dňom mesiaca
nasledujúcim po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

6. Písomné odstupenie od Zmluvy musí bý doručené druhej zmluvnej stľane na poslednú
známu adľesu. Nájom sa ruší od momentu doručenia odstupenia od Zm|uvy druhej
zmluvnej stľane.

7. Plnenia, ktoré si zmluvné strany poskýli do dňa zániku Zmluvy si zmluvné stľany
nevracajú, sú však povinné lryľovnať si vzájomné pohľadávky azáv'ázky ztoho
vypl;ývajúce, ato najneskôľ do 30 dní odo dňa zániku zmluvy.

8. Písomnosti týkajúce sa záväzkov medzi účastníkmi, ktoľé vypl;frvajú ztejto Zmluvy sa
účastníci zaväzuji doručovať poštou vo forme doporučenej listovej zásielky. Poštou
doručuje zmluvná strana - odosielateľ písomnosti druhej zmluvnej stľane - adľesátovi
na adresu jeho sídla uvedeného v čl. I. tejto zmluvy' ľesp. adľesu písomne oznámeni
zmluvnou stranou ako korešpondenčnú adľesu. Ak nie je moŽné doručiť písomnosť
na tuto adresu, povinnosť odosielateľa je splnená v deň, keď ju pošta vľátila
odosielateľovi ako nedoručiteľnú zásielku ato bez ohľadu na dôvod, pre ktoľý sa ju
nepodaľilo doručiť.

9. Zm|uvné strany sa výslovne dohodli na opľávnení doručovať písomnosti týkajúce sa
záväzku medzi zmluvn;foni stľanami, ktoľé vyplývajúztejto Zmluvy i pľostľedníctvom e

- mailu. Písomnost' doručenú prostľedníctvom e - mailu tľeba doplniť najneskôr do
tľoch dní predloŽením originálu spôsobom podľa predchádzajúceho odseku tohto
článku.

čl. VIII.
zÁvBnľčľÉ usuNovENIA

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu opľávnenými zástupcami obidvoch
zmluvných stľán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom
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sídle mesta Sal'a. Zmluvné stľany súhlasia so zverejnením celej Zmluvy. Povinnost'
Zrnluvu zverejniÍ' vyp|yva z ustanovenia $ 5a zákona č. 2Il/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o Zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
infonnácií) v platnom zneni.
Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak' riadia sa nájomne vzt'ahy účastníkov
občianskyrn zákonníkom a slovenským právnym poriadkom.
K zmene dohodnutých ustanovení tejto Zmluvy môže dôjst' len po vzájomnej dohode
zmluvných strán ťormou písomných očíslovaných dodatkov, podpísaných oboma
zmluvnými stľanami alebo osobou oprávnenou k tomuto úkonu.
Prenajímatel' a Nájomca sa zaväzujú písomne si oznámit'každu 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 Zm|uve.
Zmluvne strany sa zaväzuju, Že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení
závázkov z tejto Zm|uvy a navzájom sa budú včas informovat' o všetkých
skutočnostiaclr potrebných pľe ich spoluprácu podľa tejto Zmluvy, najmä vzájomne si
oznamovat' všetky Zmeny a dôležité okolnosti.
Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr
stratia účinnost'' nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení' Namiesto
neúčinných ustanovení sa pouŽije iptava, ktorá, pokial' je to právne moŽné, sa čo
najviac pribliŽuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pi uzatváraní tejto Zmluvy
zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
Táto Zmluva je vypracovaná vtroch (3) vyhotoveniach, zktorých Nájomca pľevezme
jedno (1) vyhotovenie a Prenajímateľ prevezme dve (2) vyhotovenie.
Zm|uvne strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom,
porozumeli mu, vyhlasujú, Že obsahuje určitý, jasný a zrozumiteľný prejav ich vôle
anaznak súhlasu ju podpisujú.
Príloha č. 1 - grafické zobrazenie predmetu nájmu

Šaľa, l4.0 5.2O2I

Za Nájomcĺt Za Prenajímaĺel'a
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ttf/v/.'..v..Y.ĺL./!...''.

La Geláteria Belickýs.r.o

Mentor Rači, konatel'
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