
Nájomná zmluva č. 2701202l
na pozemok

uzatvoľená v zmysle $ 663 a nasl. zákonač.4011964 Zb. občiansky zákonník v znení
neskorších pľedpisov

I

čl. I.

Zmluvné stľany

Pľenajímatelo: Mesto Šal'a
Sídlo: Nám. Sv. Tľojice 7,927 00 Šaľa
Zastupený: Mgr. Jozef Belický, primátoľ mesta

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
lČo: 00 306 l85
DIČ: 2O2|O24O49

(ďalej len,, Prenajímateľ " )

Nájomca: city cafe s.ľ.o.
zapisaný v oR okľesného súdu Trnava, oddiel: Sro, VloŽka
č,islo 425l5lT

Sídlo: Hlavná ll,g27 01 Šaľa
lČo: 51 791 838

ZastÚpeĺý: Branko Pistovič, konateľ
e mail: branko.pistovic@gmail.com
(d'alej len,, Nájomca" )
(Prenajímateľ a Najomca v d'alšom texte spoločne ako ,,Zmluvné strany")

čl. il.
UVODNE USTANOVENIA

Pľenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, pozemku ľegistľa CKN
paľc. č. Igg3ll3 ostatná plocha o qimeľe I37 m2 vedenej katastľálnym odborom
okľesného úradu Šaľa pľe obec a katastľálne územie Šal'a na LV č. 1 (ďalej len

,,nehnuteľnosť").
Nájomca listom zo dňa 14.04.2021 poŽiadal Prenajímateľa o pľenájom časti

nehnuteľnosti paľc. č. lgg3/l3 ostatná plocha o výmere 40 m2 (podľa Prílohy č. 1).

Prenajímateľ v zmysle $ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138lI99| Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov zveľejnil oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta z
dôvodu hodného osobitného zreteľa dňa 28.04.202I. Prenájom bol schválený
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali číslo 2l2O2I -XI. dňa 13. mája 2021 v
súlade s ustanovením $ 9a ods. 9 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom

znení, trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
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Cena nájmu je stanovená v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali

č,. 4l2O14 _ IX. zo díla 26.06.2014 v zneni neskoľších dodatkov, ktoľým boli pľijaté

Zásady hospodáľenia s majetkom mesta Šal'a'

V zmysle uvedených skutočností sa Zmluvné stľany dohodli nauzatvotení tejto zmluvy

o nájme (ďalej len,,Zmluvďo).

čl. ilI.
PREDMET a Učľl ľÁ"lnĺu

2.

Pľenajímatel' pľenajíma Nájomcovi a Nájomca pľeberá do nájmu nehnuteľnost' pľesne

popísanú a Špecifikovanú v čl. II ods. 2 tejto zmluvy za účelom jej uŽívania, ako terasu

pri pľevádzke Žiadateľa city beer na Hlavnej ul. (ďalej len ,,Pľedmet nájmu") za

podmienok dohodnutých v tejto Zm|uvo
Nájomca sa zaväzuje uživať Predmet nájmu výlučne na účel špecifikovaný v č1. III ods.

l Zm|uvy. Pľe pľípad porušenia účelu nájmu spôsobom, Že Nájomca bude Predmet

nájmu uživať na iný ako dohodnutý účel sa Zmluvné strany výslovne dohodli, Že

Pľenajímateľ je oprávnený od Zmllvy odstúpiť.

Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, Že Predmet nájmu je špecifikovaný dostatočne

uľčitým spôsobom a z uvedeného dôvodu sazaväzuji toto nerozpoľovať.

Nájomca sa zavdzuje za uŽivanie Pľedmetu nájmu zap|atiť nájomné tak, ako je

vymedzené v článku V. tejto Zm|lxy.
Nájomca pľeberá do uŽívania Predmet nájmu vymedzený v čl. III. ods. 1 tejto zmluvy

a prehlasuj e, že je oboznámený s jeho technickým stavom, ktoľý zodpovedá účelu

nájmu a v takomto stave ho pľebeľá.

čl. Iv.
DOBA NÁJMU

1. Prenajímateľ prenajíma nájomcovi predmet nájmu na dobu n e u r č i t ú počnúc dňom

0r.06.2021
čl. V.

CENA NÁJMU

Cena nájmu Za prenajatú nehnutel'nosť je stanovená podľa prílohy č. 1 Zásad

hospodáľenia s majetkom mesta Šaľa v zneĺi neskoľších dodatkov vo výške 20,00

Eur/m2lrok, čo pri celkovej výmeľe 40m2 pľedstavuje sumu 800100 Euľ/rok.

Nájomné zarokz)zl (214 dni) zaplatiNájomca prevodným pľíkazom pľostľedníctvom

peňaŽného ústavu na účet Pľenajímateľa uvedený v článku I. tejto zmluvy s použitím

vaľiabilného symbolu 2t2 002, prípadne v hotovosti do pokladne Prenajímateľa

v celkovej sume 469,04 Eur (slovom: štyristošesťdesiatdeväť euľ, štyri centy) v lehote

do 15 dní od podpísania zmluvy.
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Nájomné Nájornca kaŽdoročne počnúc rokom 2022 zaplati prevodným príkazom
prostredníctvom peňažneho ústavu na účet Prenajímateľa uvedený v článku I. tejto
zmluvy s použitím variabilného symbolu 212 002, prípadne v hotovosti do pokladne
Pľenajímatel'a v hotovosti v celkovej sume 800,00 Eur (slovom: osemsto eur) vŽdy do
30.06. pľíslušného ľoka.
V prípade, ak Nájomca neuhradí nájomné v stanovenom termíne, je povinný uhľadit'
Prenajímatel'ovi úrok za každý aj začatý deň omeškania vo výške podľa pľedpisov
občianskeho práva, ktoý je tvoľený tak, že k základnej úrokovej sadzbe ECB (tzv.
hlavné refinančné operácie) sa pripočíta 8 percentuálnych bodov.
Prenajímatel' si vyhĺadzuje pľávo úpravy cien v prípade zmjen platných pľedpisov
(zákon, vyhláška, nariadenie vlády, VZN mesta' uznesenie MsZ, Zásady mesta ap.).
Takto vykonanú úpraw ceny nájmu oznámi Prenajímateľ Nájomcovi písomne.

čl. vI.
PODMIENKY NÁJMU

1. Nájomca bude uhľádzat'nájomné v zmysle zmluvných dojednaní.
2. Nájomca preberá predmet nájmu v stave akom sanachádza pri podpise tejto Zmluvy'
3. Prenajímateľ sa zaväzuje zabezpečit' Nájomcovi nerušené uživanie Pľedmetu nájmu.

Nájomca sazavázuje pľi svojej činnosti dodľžiavat'príslušné platné právne pľedpisy.
4. V prípade, ak počas platnosti tejto Zmluvy dôjde k zmene všeobecne záväzných

pľávnych pľedpisov vzťahujúcich sa na predmet nájmu, zktoých bude vypl1ývať
potreba vykonat' na predmete nájmďjeho časti také úpľavY, abY predmet nájmu bol
ďalej spôsobilý na dohodnuté uživanie, Zm|uvné stľany sa dohodnú na ďalšom trvaní
Zmluvy a zmluvných podmienkach z toho vyplývajúcich.

5. Nájomca je povinný uživať predmet nájmu výlučne v súlade s touto Zmluvou
a dohodnut)ým účelom nájmu a počas nájmu udržiavat'ho vykonávaním beŽnej ídržby
na Predmete nájmu na vlastné náklady. V opačnom prípade zodpovedá za všetky škody,
ktoré vzniknú Pľenajímateľovi porušením týchto povinností a pľávnych pľedpisov.

6. Nájomca sa výslovne zaväzuje dodrŽiavat' platné pľávne pľedpisy súvisiace
s pľedmetom nájmu, ako aj pľíslušné Všeobecne záväzné nariadenia mesta Šaľa.
V prípade porušovania všeobecne platných predpisov a Všeobecn e záväzných naľiadení
mesta Šal'a je Prenajímateľ oprávnený od Zmluvy odstúpit'.

7. Nájomca nie je opľávnený prenechat' Predmet nájmu do podnájmu, alebo iného
faktického uŽivania tľetej osobe. Pľe prípad porušenia povinnosti Nájomcu uvedenej
v pľvej vete tohto odseku sa Nájomca zaväzuje zaplatiť Pľenajímateľovi zmluvnú
pokutu v sume 100,00 Eur za každý čo i len začatý mesiac trvania podnájomneho
vďahu a Pľenajímateľ je oprávnený odstupiť od tejto Zmluvy. Dojednaním o zmluvnej
pokute uvedenom v pľedchádzajúcej vete, zostávajú nedotknuté náľoky Pľenajímateľa
voči Nájomcovi na náhľadu škody.

8. Nájomca sa zaväzuje udržiavať Pľedmet nájmu v poľiadku a okolie udržiavať v čistote.
9. Nájomca zodpovedá za škody, ktoré vzniknú na Predmete nájmu vsúvislosti sjeho

uŽívaním. Pri umiestňovaní podlahy letnej terasy na Pľedmete nájmu nesmie dôjst' k
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znehodnoteniu alebo poškodeniu (navľtaním, naľušením uloŽenia dlažby, rozoberaním
dlažby a pod.) povľchov chodníka, spevnených plôch a pešej zóny.

Po ukončení nájmu vráti Nájomca Predmet nájmu do pôvodného staw.
Nájomca berie na vedomie poŽiadavku Pľenajímateľa, že v pľípade pouŽitia slnečníkov
tieto budú bez ľeklamnej potlače, sú odporučané slnečníky v neutrálnej béžovej farbe.

čl. vII.
SKONčENIE NÁJMU

1. Z dôvodu nedodľŽaniazmluvne dohodnutých podmienok môŽe Pľenajímatel'odstúpit'
od tejto Zmluvy.

2. Zm|uvné strany môŽu nájomný vzťah založený touto zmluvou skončit' kedykoľvek
dohodou zmluvných stľán uzavľetou v písomnej forme.

3. odstúpiť od Zmluvy môŽe tak Nájomca ako Pľenajímateľ aj z dôvodov uvedených v $
67 9 občianskeho zákonnika.

4. Zmluvu je možné ukončiť aj výpoveďou ktoľoukol'vek zmluvnou stľanou
v tľojmesačnej výpovednej lehote, ktorá začne plynúť prvým dňom mesiaca
nasledujúcim po doručení v1ýpovede druhej Zmluvnej stľane.

5. Písomné odstúpenie od Zmluvy musí bý'doručené druhej Zmluvnej strane na poslednú
známu adresu. Nájom sa ruší od momentu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej
Zmluvnej strane.

6. Plnenia, ktoré si Zmluvné stľany poskýli do dňa zán1ku Zmluvy si Zmluvné stľany
nevľacajú, sú však povinné vyrovnať si vzájomné pohľadávky azáväzky ztoho
vyplyvajúce, a to najneskôľ do 30 dní odo dňa zániku Zmluvy.

7. Písomnosti týkajúce sa záväzkov medzi účastníkmi, ktoré vyplývajú ztejto Zmluvy sa
účastníci zaväzujú doručovat' poštou vo forme doporučenej listovej zásielky. Poštou
doručuje zmluvná stľana - odosielateľ písomnosti druhej zmluvnej stľane - adresátovi na
adľesu jeho sídla uvedeného v čl. I. tejto zmluvy' resp. adresu písomne oznámenú
zmluvnou stranou ako korešpondenčnú adresu. Ak nie je moŽné doručiť písomnosť
na tuto adresu, povinnost' odosielateľa je splnená v deň, keď ju pošta wátila
odosielateľovi ako nedoručiteľnú zásielku a to bez ohľadu na dôvod, pre ktoľý sa ju
nepodarilo doručiť.

8. Zmluvné stľany sa výslovne dohodli na opľávnení doručovať písomnosti týkajúce sa
záväzkumedzi zmluvnými stľanami, ktoľé vypl]irvajú z tejto zmluvy i prostredníctvom e

- mailu. Písomnost' doručenú prostľedníctvom e - mailu treba doplniť najneskôr do
troch dní pľedloŽením originálu spôsobom podľa pľedchádzajúceho odseku tohto
článku.

čl. VIII.
zÁvnnnčNE UsTANovENIA

Nájomná zmllva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenýľni zástupcami
obidvoch zmluvných strán a účinnost' dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia
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na webovorn sídle mesta Šal'a. Zrnluvné strany súhlasia so zverejnením celej zmluvy.
Povinnost' zmluvu zverejnit' vyplyva z ustanovenia $5a zákona č. 2l|l2000 Z. z.

o slobodnorn pľístupe k infonnáciárn a o Zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o slobode infonnácií) v platnom zneni.
Ak nie je v zrnluve uvedené inak, riadia sa nájomnévzt'ahy účastníkov občianskym
zákonníkom a slovenským pľávnym poriadkom'
K zmene dohodnutých ustanovení tejto Zmluvy môŽe dôjst' len po vzájornnej dohode
zmluvných strán formou písomných očíslovaných dodatkov, podpísaných oboma
zrnluvnýni stranami alebo osobou oprávnenou k tomuto úkonu.
Pľenajímatel' a Nájomca sa zaväzujú písomne si oznámit' kaŽdú Zlnenu týkajúcu sa ich
identifikačných údajov (názov, sídlo, identifikačne číslo, čísla účtov a pod.) najneskôľ
do l0 pracovných dní odo dňa, kedy táto zmena nastala. Takéto zmeny sa nebudú
povaŽovat' Za Zmeny vyŽadujúce si uzavľetie dodatku k tejto Zmluve.

Zm|uvne stľany sa zaväzuju, Že si budú poskýovat' potľebnú súčinnost' pľi plnení
záväzkov z tejto Zm\uvy a navzájoln sa budú včas informovat' o všetkých
skutočnostiach potrebných pre ich spolupľácu podľa tejto Zmluvy, najmä vzájornne si
oznamovať všetky zmeny a dôleŽité okolnosti.
Ak niektoré ustanovenia tejto Zm|uvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôľ
stratia účinnost'' nie je tym dotknutá platnost' ostatných ustanovení. Namiesto
neúčinných ustanovení sa pouŽije úpľava, ktorá, pokiaľ je to právne moŽné, sa čo
najviac pribliŽuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokial' pn uzatváraní tejto Zmluvy
Zmluvne stľany túto otázku bľali do úvahy.
Táto Zm|uva je vypracovaná vtroch (3) vyhotoveniach, zktorých Nájomca pľevezme
jedno (l) vyhotovenie a Pľenajímatel'prevezme dve (2) vyhotovenia.
Nájomca podpisom tejto Zmluvy poskytuje súhlas Pľenajímateľovi na spracovanie
svojich údajov v rozsahu uvedenom v úvodných ustanoveniach zmluvy, čo je
nevyhnutné pľe riadnu identifikáciu Nájomcu na účely plnenia tejto Zmluvy, a to počas
trvania tejto Zmluvy, najneskôr však do lehoty vysporiadania všetkých závdzkov
vzniknutých na základe tejto Zmluvy a uplynutím archivačnej doby. Po uvedenom
období budú údaje Nájomcu z informačných systémov Prenajímatel'a zlikvidované.
Nájomca môŽe odvolat' kedykol'vek svoj udelený súhlas po ukončení platnosti
Zmluvy a Vyrovnaní všetkých záväzkov'
Zm|uvne stľany vyhlasujú, Že zm|uvu si pľečítali, súhlasia s jej obsahom, porozumeli
mu, vyhlasujú, že obsahuje uľčitý, jasný azrozumlteľný prejav ich vôle ana znak
súhlasu ju podpisujú.

Šur u, ..ľ.ľ'...i.''...... rrn
Za Nčiiorycu Za Prenajĺmateľa
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