
Zmluva č,392/2021
o kľátkodobom podnájme

v zmysle $ 9a ods. 9a písm. b) zákonč. l38/I99l Zb. o majetku obcí v zneni neskorších
predpisov

čl. I.

Zmluvné strany

1. Nájomca: Mesto Šal'a
Sídlo: Nám. Sv. Trojice 7,927 00 Šaľa
Konajúci: Mgr. Jozef Belický, primátoľ mesta
Bankové spojenie: Slovenská sporitel'ňa, a.s. , pobočka Šaľa
IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282
lČo: 00 306 l85
DIČ: 2O2l024O4g
(d'alej ĺen,, Nájomca" )

2. Podnájomca:

Sídlo:
Zastupený.'
IČo:

MV Rides Lunapaľk s.ľ.o.
zapísaný v obchodnom registri OS Trnava, oddiel: Sro,
vložka č. 37828lT
Podzámska 2852136,926 0I Sereď
Milena Valencinová - konateľ
s0 342 932

(d'aĺej len,, Podnájomca" )
( Nójomca a Podnájomca v d'alšom texte spoĺočne ako ,,Zmluvné strany")

čl. II.
UVODNE USTANOVENIA

Nájomca je titulom Zmluvy o nájme č. 859/2017 zo dňa 20.|2.2017 v znení neskorších
dodatkov nájomcom nehnuteľností parc. č. l428/30l lesný pozemok o výmeľe 40 354
m2 a paľc. č. l428l3o2 lesný pozemok o výmeľe 3 5O7 m2, evidovaných katastľálnym
odborom okľesného úradu v Šali, vedené v registri E KN, na LV č. 7456, ktoqých
výlučným vlastníkom je Pozemkové spoločenstvo Uľbariát Šaľa.

Nájomca je v zmysle čl. II. ods. l Zmluvy o nájme č. 859/2017 zo dňa 2o.I2.20l7
v zneni neskorších dodatkov oprávnený prenechať nehnuteľnosti do krátkodobeho
nájmu tretej osobe.

Podnájomca požiada| listom zo dňa 16.06.202l o kĺátkodobý podnájom časť paľc. č.
l428l30l lesný pozemok a časť parc. č. 1428/302 lesný pozemok (medzihrádzoý
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priestoľ) o celkovej výmere cca 4 23O m2 (podľa snímky z ortofotomapy, ktoľá tvoľí
prílohu č. l tejto Zmluvy o podnájme)'

V zmysle uvedených skutočností sa Zmluvné stľany dohodli na uzatvorení Zmluvy
o kľátkodobom podnájme (ďalej len,,Zmluva").

čl. ilI.
PREDMET A UčEL ľÁĺľĺu

Nájomca pľenajíma Podnájomcovi nehnuteľnosti presne špecifikované v čl. II. ods. l.
za účelom umiestnenia aprevádzkovania zanadeni ľudovej zábavy - kolotočov (ďalej

len,,predmet podnájmu") Zapodmienok dohodnutých v tejto Zmluve.

Zmluvné stľany výslovne vyhlasujú, že predmet podnájmu je špecifikovaný dostatočne

uľči|im spôsobom a z uvedeného dôvodu sazaväzuji toto nerozporovat'.

Podnájomca sa zaväzuje za uživanie pľedmetu podnájmu zaplatiť nájomne tak, ako je

vymedzené v článku V' tejto Zm|uvy.

Podnájomca sa zavdzuje uŽívať predmet podnájmu výlučne na účel rczloŽenía cíľkusu
Metropol a cirkusového vystupenia (ďalej len,,účel nájmu").

Pre pľípad porušenia účelu nájmu spôsobom, Že Podnájomca bude pľedmet podnájmu

uŽivať na iný, ako dohodnutý účel sa zmluvné stľany výslovne dohodli, Že Nájomca je

opľávnený od Zmluvy odstupiť aj pred uplynutím doby nájmu.

čl. ry.
DOBA ľÁĺnĺu

Nájomca pľenajíma predmet podnájmu v termíne:

- 01.07.2021 /štvrtolď do 15.07.2021/sobota/

čl. v.
CENA ľÁĺnĺu

Zm|uvné strany sa dohodli na odplate za 1 deň kľátkodobého nájmu vo výške 100,00

Eur (slovom: jednosto euľ), t.j. za 15 dní podnájomca zaplati 1 500,00 Euľ (slovom:
jedentisícpät'sto eur).

Podnájomca uhradí nájomné najneskôr do OL.O7.2O2I do pokladne MsU alebo
pľevodom na účet uvedený v čl. I. ods. 1 tejto Zmluvy.
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čl. vil.
PoDMIENry ľÁ"lrvĺu

l. Podnájomca sa zavdzuje Nájomcovi zaplatiť nájomné vo výške a spôsobom uvedeným v

tejto Zmluve.

2. Podnájomca prebeľá na seba všetky povinnosti vyplývajúco mu zplatných všeobecne

závazných pľávnych predpisov týkajúcich sa ochľany zdtavia a bezpečnosti pri práci

(zákon č. 12412006 Z. z. o bezpečnosti a ochľane zdravia pri pľáci), hygienických
predpisov (zákon č. 35512007 Z. z. o ochľane, podpoľe a rozvoji verejného zdravia),

ochľany pred poŽiaľmi (zákon č. 3l4l200l Z. z. o ochľane pred poŽiarmi, najmä

povinnosti v zmysle ustanovení $ 4 a $ 5), ochrany majetku, z platného Všeobecne

závázného nariadenia č. 112016 onakladaní skomunálnymi odpadmi adrobn;ými

stavebnými odpadmi nauzemi mesta Šaľa a ďalších právnych predpisov'

3. Podnájomca je oprávnený pouŽívat' vlastné elektrické spotrebiče' motoľy, predlŽovacie

káble iba v zmysle Vyhlášky 50812009 Z. z' v zneni neskorších predpisov, len s platnou

odbomou pľehliadkou (ľevíznou správou).

4. Cistofu, poľiadok a údrŽbu predmetu podnájmu zabezpeči Podnájomca na vlastné náklady

v rozsahu jeho uŽívania.

5. Podnájomca pľeberá Predmet podnájmu v stave, v akom sa nachádza pľi podpise tejto

Zmluvy.

6. Podnájomca je povinný uŽivaÍ' Predmet podnájmu výlučne v súlade s touto Zmluvou
a dohodnutým účelom podnájmu a počas podnájmu udrŽiavat' ho vykonaním beŽnej

údržby na Predmete podnájmu na vlastné náklady. V opačnom prípade zodpovedá za

všetky škody, ktoré vzniknú Nájomcovi porušením týchto povinností a právnych
predpisov.

7. Po skončení podnájmu je Podnájomca povinný uviesť pľedmet podnájmu do pôvodného

stavu, vyzbierat'a sepaľovať odpad a odniest'ho do nádob na to určených

čl. VIII.
ľnÁva A PovINNoSTI ľÁĺonĺcĺa

Nájomca je povinný :

a) odovzdať predmet podnájmu Podnájomcovi do užívania v deň začatia nájomného

v stave spôsobilom na uŽívanie na dojednaný účel,
b) zabezpečiť uŽívanie pľedmetu nájmu Podnájomcovi na dojednaný účel v súlade

s touto Zmluvou.
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2. Nájomca nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla Podnájomcovi alebo tľetím osobám na

majetku alebo zdraví, ak škoda nevznikla v dôsledku jeho zavinenia.

3. Nájomca sazaväzuje zabezpečiť Podnájomcovi nerušené uŽivanie Pľedmetu podnájmu.

čl. IX.
SKONčENIE NÁJMU

1. Podnájom zanlká uplynutím doby na ktoru bol dohodnutý

2. Z dôvodu nedodľŽania zmluvne dohodnutých podmienok môŽe Nájomca odstupit'od

tejto Zmluvy aj počas dohodnutej doby nájmu a to v pľípade :

a) akhrozí vznik škody na predmete nájmu,

b) ak Podnájomca uživa predmet podnájmu V ľozpore so zmluvne dohodnutými

podmienkami

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

účastníci zav'dzujú doručovať poštou vo ťorme doporučenej listovej zásielky. Poštou

doručuje zmluvná stľana - odosielateľ písomnosti druhej zmluvnej stľane - adresátovi na

adľesu jeho sídla uvedeného v čl' I. tejto Zmluvy' ľesp. adresu písomne oznámenil

zmluvnou stľanou ako korešpondenčnú adresu. Ak nie je moŽné doručiť písomnosť na

túto adľesu, povinnosť odosielateľa je splnená v deň, keď ju pošta vrátila odosielateľovi

ako nedoručiteľnú zásielku ato bez ohľadu na dôvod, pre ktoý sa ju nepodarilo

doručiť.

4 Zmluvné stľany sa výslovne dohodli na opľávnení doručovať písomnosti týkajúce sa

závázku medzi Zmluvnými stranami, ktoré vypl;ivajú ztejto Zmluvy i prostredníctvom

e _ mailu ďalebo faxu. Písomnosť doručenú pľostredníctvom faxu a /alebo e _ mailu

tľeba doplniť najneskôľ do tľoch dní predloŽením oľiginálu spôsobom podľa

predchádzajúceho odseku tohto článku.

čl. x.
zÁvnnľčľÉ usľĺNovENIA

Zm|uva nadobúda platnosť dňom jej podpisu opľávnenými zástupcami obidvoch

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na webovom

sídle mesta Šaľa. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením celej Zm\uvy. Povinnosť

Zmluvu zverejnit' vyplýva z ustanovenia $5a zákona é. 21112000 Z. z. o slobodnom

prístupe k informáciám ao Zmene a doplnení niektoých zákonov (zákon o slobode

informácií) v platnom zneni.
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Ak nie je v Zmluve uvedené inak, ľiadia sa nájomné vzt'ahy účastníkov občianskym
zákonníkom a slovenským právnym poriadkom.

K zmene dohodnutých ustanovení tejto Zmlwy môŽe dôjst' len po vzájomnej dohode

zmluvných strán formou písomných očíslovaných dodatkov, podpísaných oboma

zmluvnými stranami alebo osobou opľávnenou k tomuto úkonu.

Táto Zmluva je vypracovaná v tľoch (3) vyhotoveniach, z ktorých Podnájomca
prevezme jedno ( 1) vyhotovenie a Nájomca prevezme dva (2) vyhotovenia.

Podnájomca podpisom tejto Zmluvy poskytuje súhlas Nájomcovi na spracovanie

svojich identifikačných údajov v rozsahu uvedenom v úvodných ustanoveniachZmluvy,
čo je nevyhnutné pľe riadnu identifikáciu Podnájomcu na účely plnenia tejto Zmluvy,
a to počas trvania tejto Zmluvy, najneskôľ však do lehoty vysporiadania všetkých
záväzkov vzniknutých na základe tejto Zmluvy a uplynutím archivačnej doby. Po

uvedenom období budú tieto údaje z informačných systémov Nájomcu zlikvidované'
Podnájomca môže odvolať kedykoľvek svoj udelený súhlas po ukončení platnosti
Zm|uvy a vyrovnaní všetkých záväzkov.

Zmluvné strany vyhlasujú, Že Zmluvu si pľečítali, súhlasia s jej obsahom, poľozumeli
mu, vyhlasujú, Že obsahuje uľčitý, jasný azrozumiteľný pľejav ich vôle a na znak
súhlasu ju podpisujú.

Príloha č. l: snímka z oľtofotomapy s vyznačením pľenajatej plochy

Šal'a, 3oc .2021

Za Podnájomcu Za Nájomcu
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Milena Valencinová
MV Rides Lunapark s.r.o

Belický
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