
Nájomná zmluva
číslo 'J73 16132ĺ2021

uzatvorenápodľa $ l3a zákonač.278l|993 Z.z. o správe štátu v znení neskoľších predpisov

a $ 663 a nasl. zákona č,' 40l1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskoľších pľedpisov
(ďalej aj ako,,Zmluva")

ev. č' nájom cu: 299 l202l

čl. I.
ZML\vľnSTRANY

I Prenajímatel':
Sídlo:
Štatutárny orgán:

Pľávna forma:

ICO:
DIČ:
Č. príjmového účtu IBAN:
(d'alej len,, prenajímate l"' )

Slovenská republika zast. Slovenská spľáva ciest
Miletičova 19, 826 l9 Bratislava
Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ
Rozpočtov á organizácia znadenä Ministerstvom dopravy,
pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou číslo
5854/M-95 zo dťla 07 .l2.l995 v úplnom zneni č. 316/M-
2005 zo dňa 14. februára 2005,v zneni neskoľších zmien
00 003 328

202106778s
sK92 8180 0000 0070 0013 5345

) Nájomca: Mesto Sal'a
Sídlo: Nám. Sv. Trojice 7,927 15 Šaľa
Zastipený: Mgr. Jozef Belický, primátor mesta

Bankové spojenie: Slovenská sporitel'ňa, a.s.

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
lČo: 00 306 l85
DIČ: 2021024049
(d'alej len,, nójomca" )
(prenajímateľ a nójomca v ďalšom texte spoločne aj ako ,,zmluvné stľany")

čl. II.
UVODNE USTANOVENIA

Pľenajímateľ je správcom nehnuteľností _pozemkov vo výlučnom vlastníctve Slovenskej
republiky nachádzajicich sa v katastrálnom území Šaľa, obec Šaľa, okľes Šaľa,

zapísaných vkatastri nehnuteľností, vedeného okresným úľadom Šaľa vregistri
katastrálneho odboru takto:
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Lv č.
Číslo

parcely

Registeľ
KN Celková

výmera
vm2

Spoluvlastnícky
podiel Druh pozemku

8808 5798/79 C t07 U1 ostatná plocha

8808 5798/78 C r 800 llt orná pôda

8808 5858/5 C J UI omá pôda

8808 5858/ó C J U1 omá pôda

8808 5798117 C aJ v1 omá pôda

.Vt1

s,

2

J

(ďalej aj ako ',nehnutel'nosti")

ohľadom nehnuteľností uvedených v čl. II. ods' l tejto Zm|uvy bol vyhotovený
Geometrický p|án č. 41l20l9, vyhotoviteľ Geo Advice, S.r.o. Zo dňa 8.04.20l9, úradne
overený katastľálnym odboľom okľesného úradu Šaľa dňa 26.04.26.O4.20I9 pod č. Gl-
I83/20I9 a Geometľický plán č. 44/2019, vyhotoviteľ Geo Advice, s.r.o. zo dňa

Og.04.2}lg, úľadne overený katastrálnym odboľom okresného úľadu Šal'a dňa
26.04.2019 pod č. G1-182l2019, ktoými boli od uvedených nehnuteľností odčlenené
a novovytvorené pozemky, ktoré sú aj predmetom nájmu takto:

(ďalej aj ako,,predmet nájmu").

Nájomca je vlastníkom líniovej stavby ,,Cyklotľasa Za Zamestnaním do priemyselného
areálll", na ktoru bolo mestom Šaľa dňa29.04.2019 vydané Kolaudačné rozhodnutie č.

|0l|7l20l9lsu/1898' pľávoplatné a vykonatel'né dňa l9'05 .2019 (ďalej aj ako ,,stavba").
Nakoľko bola stavba postavená aj na pozemkoch podľa čl. II. ods. 2 tejto Zmluvy sa

zmluvné stľany pľe účely užívania predmetnej stavby výslovne dohodli na vysporiadaní
majetkovopľávnych vďahov k pľedmetu nájmu uzatvoľením tejto Zmluvy. Stavba bola
financovan á z rozpočtu Euľópskej únie a mesta Šaľa.

Prenajímateľ je zároveň investorom a budúcim stavebníkom líniovej stavby ,,CestaIl75
Šaľa - obchvat" (ďalej aj ako ,,obchvat Šale"), ktoľej umiestnenie bolo povolené
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Lv č.
Císlo
novej

parcely

od
paľcely

číslo

Podl'a
geomet -
rického
plánu
číslo

Regis
ter
KN

Celková
výmera

vm2

Spoluvla
stnícky
podiel

Dľuh
pozemku

8808 5798/79 C 107 llr ostatná
plocha

8808 5798/85 5798178 4r/2019 C I v1
ostatná
plocha

8808 5858/1 5 5858/5 44/2019 C I 111
ostatná
plocha

8808 s8s8/6 5858/6 4412019 C 2 t/r
Ostatná
plocha

8808 57981r7 5798117 4412019 C 2 y1 ostatná
plocha
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Rozhodnutím o umiestnení stavby číslo 4043 /2010-3 zo dňa 26.0l.20ll, vydaným
Mestom šaľa, ktoré nadobudlo pľávoplatnosť dňa 03.03.20ll. Platnost' územného
rozhodnutia bola Mestom Šal'a pľedĺŽená ľozhodnutím číslo 008ó0 /2OI4/IU/O4293 zo
dňa 28.ll.20l6' ktoľé nadobudlo pľávoplatnost' dňa 28. 12.2Ol6.

Nájomca berie na vedomie, Že nehnuteľnosti podľa č1. II. ods. l tejto zmluvy budú
dotknuté budúcou výstavbou obchvatu Šale.

Pľedmet nájmu nájomca doterazužívalnazák|ad,eNájomnej zmluvy č.1547/613212019
zo dňa 02.05.2019, účinná dňa 16'05.2019, uzatvoľenej na dobu uľčitú 2 roky. Nájomca
písomne listom č.3418l202|losMazMl364 zo dŤn Il.O3.202| požiadal prenajímateľa
v súlade s ust. čl. IV. ods. 2 Nájomnej zmluvy č. 1547/6132/2019 zo dŤta O2.O5.2OI9
o predĺŽenie doby nájmu.

V zmysle uvedených skutočností sa zmluvné strany výslovne dohodli nauzatvorení tejto
Zmluvy.

čl.Iil.
PREDMEľ a učľl NÁJMU

Pľenajímatel'pľenajíma nájomcovi predmet nájmu bliŽšie špecifikovaný v čl. II. ods. 2
tejto zmluvy za účelom uŽivania stavby špecifikovanej v čl. II' ods. 3 tejto zmluvy aza
podmienok dojednaných v tejto zmluve.

Nájomca sa zavänlje uživat' predmet nájmu výlučne na účel zmluvne dohodnutý
v zmysle čl. III. ods. l tejto zmluvy.

Nájomca je opľávnený uživať predmet nájmu len pľe dosiahnutie účelu uvedeného v
zmluve adodržiavať pľíslušné právne predpisy v súvislosti s jeho uživanim.Nájomca nie
je opľávnený prenechať pľedmet nájmu do podnájmu a to čo i len jeho čast''

čl. Iv.
DOBA ľÁĺuu

l. Prenajímateľ pľenajíma predmet nájmu na dobu uľčitú do 15.O5.2024.

2. V prípade nepľedvídaných objektívnych okolností pn realizácii obchvatu Šale môŽe byt'
doba nájmu skrátená na základe dodatku k tejto zmluve, vzájomne odsúhlaseného a
podpísaného obidvomi zmluvnými stranami, s čím zmluvné strany vopred súhlasia.

3. Zmluvné stľany sa ýslovne dohodli, Že pred qýstavbou obchvatu Šale, ľesp. po uplynutí
dohodnutej doby nájmu, podľa toho, ktoľá pľávna skutočnosť nastane skôr, vyspoľiadajú
pľávne vďahy k pľedmetu nájmu.
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čl. v.
CENA ľÁĺtvĺu

Za uŽívanie pľedmetu nájmu podl'a tejto zmluvy si zmluvné strany v súlade
s ustanovením $ 13 ods. 1 zákona č. 27811993 Z.z. o správe majetku štátu v zneni
neskoľších pľedpisov dohodli nájomné vo ýške: l,71 Eur/m2lľok. (slovom:jedno Euro
77 centov)' Výška nájomného je stanovená v súlade s vyhláškou MS SR č.49212004 Z.z.
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v zneni neskoľších predpisov znaleckým
posudkom č. l4l20l7, vyhotoveného Ing. Monikou Švecovou, Dechtice č. 582,9l9 53

zo díla 01'05.20l7' evidenčné číslo znalca:913502.

Nájomca sazavänlje dohodnuté nájomné za ce|u dobu nájmupoukázať pľenajímatel'ovi
na zák|ade faktúry vystavenej a doručenej prenajímateľom na adresu nájomcu. Faktúľa
musí mať náleŽitosti daňového dokladu.

Prenajímateľ vystaví faktúru v lehote tľidsať (30) dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy.
Lehota splatnosti faktury je tridsat'(30) dní odo dňa jej doručenia nájomcovi'

Nájomné je zap|atené dňom, v ktoľom je fakturovaná čiastka pripísaná na účet
pľenajímateľa.

V prípade predčasného ukončenia doby nájmu z dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo
zákona, okrem prípadov, keď ukončenie nájmu bude dôsledkom porušenia povinnosti
nájomcu, sa alikvótna čast' nájomného za ce|e mesiace, kedy nájom netrvá, vráti
nájomcovi.

V prípade, ak Nájomca neuhľadí nájomné v stanovenom termíne, je povinný uhľadiť
Prenajímateľovi úrok za každý aj začatý deň omeškania vo qýške podľa predpisov
občianskeho práva.

čl. VI.
PODMIENKY NÁJMU

Nájomca je povinný :

a) uživať predmet nájmu na účel dohodnutý v čl. III. ods. l tejto zmluvy,
b) uhrádzať nájomné v zmysle zmluvných dojednaní,
c) zabezpečiť poľiadok a údľŽbu pľedmetu nájmu počas celej doby nájmu na vlastné

náklady,

d) dodľŽiavať pri svojej činnosti príslušne platné pľávne predpisy.

Nájomca prebeľá predmet nájmu v stave akom sanachádza pri podpise tejto zmluvy.

Na predmete nájmu je nájomca opľávnený uskutočňovať všetky terénne úpravy súvisiace
s údľŽbou stavby podľa čl. il. ods. 3 tejto zmluvy a to aj prostredníctvom tľetích osôb
k čomu mu pľenajímateľ udeľuje výslovný súhlas. Nájomca nesmie akýmikoľvek

2.

0p 3

4.
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zásahmi narušiť povoľovanie a následnú ýstavbu líniovej stavby obchvat Šale. V
pľípade stretu záujmov má pľednosť výklad v prospech stavby prenajímateľa.

Pľenajímateľ je povinný :

a) odovzdať pľedmet nájmu, v stave spôsobilom na dohodnuté uŽívanie,

b) umoŽniť azabezpečiť nájomcovi nerušené uživanie predmetu nájmu na dojednaný

účel, a to aj proti zásahom tľetích osôb,

c) počas doby nájmu nepreviest'vlastnícke právo k pľedmetu nájmu na tľetiu osobu a ani

ho nijako nezaťažiť právom tľetej osoby.

Prenaj ímateľ vyhlasuj e, Že:

a) je opľávnený samostatne nakladať s pľedmetom nájmu v celom ľozsahu potľebnom

pre platné uzavretie tejto zmluvy,
b) nie sú podané Žiadne návrhy na vklad akýchkoľvek práv k predmetu nájmu

do katastra nehnuteľností a neexistujú Žiadne faktické alebo pľávne pľekáŽky, ktoré

by bránili uzavieť túto Zmluvu,
c) predmet nájmu nadobudol v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej

ľepubliky a Žiadna tretia osoba si neuplatňuje a ani nemôŽe úspešne uplatňovat'

akékoľvek náľoky k predmetu nájmu,

d) nie je účastníkom žiadneho súdneho alebo iného sporu týkajúceho sa ľesp.

súvisiaceho s predmetom nájmu.

6. Prenajímateľ sa ďalej zavázuje, Že v pľípade, ak príde k zmene rozhodujúcich skutočností
pre vyhlásenia podľa čl. VI. ods. ó tejto zmluvy, zaktoré pľenajímateľ nezodpovedá, tieto

bezodkladne oznámi nájomcovi a prenajímateľ sa bude podiel'ať na ich odstránení bez

zbytočného odkladu.

V prípade, ak počas platnosti tejto zmluvy dôjde k zmene všeobecne záväznýchprávnych
predpisov vďahujúcich sa na pľedmet nájmu, z ktoých bude vyplyvať potreba vykonať
na predmete nájmu/jeho časti také úpľavy, aby bol pľedmet nájmu ďalej spôsobilý na

dohodnuté uŽívanie, zmluvné strany sa dohodnú na ďalšom trvaní tejto zmluvy
a zmluvných podmienkach z toho vyplývajúcich'

Nájomca na pľedmete nájmu vybudoval stavbu definovanú v čl. II. ods. 3 tejto zmluvy,
ktorá bude slúŽiť šiľokej veľejnosti, pričom zostane vo vlastníctve nájomcu a toto

prenajímateľ beľie na vedomie azaväzuje Sa tuto skutočnosť v plnom ľozsahu

akceptovať.

9 . Táto zmluv a je záväzná aj pre prípadných právnych násfupcov zmluvných strán.

čl. vil.
SKONčENIE NÁJMU

l. Nájom dohodnutý na uľčitý čas skončí uplynutím času a ktoý bol dojednaný.

2. Nájomný vďah môŽe bý'pľed uplynutím času na ktoý bol dojednaný, ukončený len

niektoým z nasledujúcich spôsobov:
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6.

a) písomnou dohodou zmluvných stľán ku ktorémukol'vek dňu, alebo
b) odstúpením od tejto zmluvy prenajímatel'om v prípade:

ba) nezaplatenia dojednaného nájomného v lehote splatnosti uvedenej v čl' V. tejto
zmluvy, alebo

bb) ak nájomca uživa pľedmet nájmu alebo tľpí jeho uŽívanie takým spôsobom, Že
pľenajímatel'ovi vzniká väčšia Škoda, alebo mu dôvodne hľozí väčŠia škoda,bc) ak nájomca uživapredmet nájmu V rozpore s touto zmluvou, alebo ak nájomca
nevysživapredmet nájmu na dohodnutý účel alebo

c) odstúpením od zmluvy zo strany nájomcu, pokiaľ sa zásadne zmenia okolnosti,
zktoých zmluvné strany vychádza|i pri podpise tejto zmluvy (napr. neposkytnutie
nenávľatného fi nančného príspevku na výstavbu cyklotrasy).

Výpovedná lehota je pľe obe zmluvné strany trojmesačn á a začinaplynút' prvym dňom
kalendámeho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená písomná
qýpoveď druhej zmluvnej strane'

Písomné odstúpenie od zmluvy musí byt'doručené druhej zmluvnej strane na poslednú
známu adresu.

Plnenia, ktoľé si zmluvné strany poskytli do dňa zánlkutejto zmluvy si zmluvné stľany
nevracajú, sú však povinné vyľovnat' si vzájomne pohl'adávk y a záväzky z toho
vyplývajúce, a to najneskôr do 30 dní odo dňa zániku tejto zmluvy.

Písomnosti týkajúce sa záväzkov medzi účastníkmi, ktoré vyplývajú ztejto zmluvy sa
účastníci zaväzuju doručovat' poŠtou vo forme doporučenej listovej zásielky. Poštou
doručuje zmluvná stľana - odosielatel'písomnosti druhej zmluvnej strane - adresátovi
na adresu jeho sídla uvedeného v čl. I. tejto zmluvy' ľesp. adľesu písomne oznámenú
zmluvnou stľanou ako korešpondenčnú adresu. Ak nie je moŽné doručit, písomnost,
na túto adľesu, povinnosť odosielatel'a je splnená v deň, ked' ju poJtu vrátila
odosielatel'ovi ako nedoručitel'nú zásielku a to bez ohl'adu na dôvod, pre ktoý sa ju
nepodaľilo doručiť'

Zmluvné stľany sa výslovne dohodli na oprávnení doručovat' písomnosti týkajúce sa
záväzku medzi zmluvnými stľanami, ktoré vyplývajú ztejto zmluvy i pľostredníctvom
e - mailu ďalebo faxu. Písomnost'doručenú pľostľedníctvom faxu ďalebo e - mailu tľeba
doplnit'najneskôr do tľoch dní predloŽením originálu spôsobom podľa pred,chádzajúceho
odseku tohto článku.

čl. VIII.
zÁvnnnčNE USTANoVENIA

Táto zmluva nadobúda podľa ustanovenia $l3a zákonaNR SR č' 278/lgg3 Z.z. ospráve
majetku štátu v znení neskorších predpisov platnost' dňom jej podpisu opľávnenými
zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zveľejnenia v zmysle $ 47a zákona č. 4011964 Zb' občiansky zákonník v platnom znení

Ý^
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V nadväZnosti na ustanovenie $ 5a ods. l a 4 zákona NR SR č' 2ll/20OO Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o Zmene a doplnení niektoých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších pľedpisov.

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 strán formou písomných očíslovaných dodatkov, podpísaných všetkými
zmluvnými stranami alebo osobou oprávnenou k tomuto úkonu'

Pľenajímatel' a nájomca sa zaväztljú písomne si oznámiť každú Zmenu týkajúcu sa ich
identifikačných údajov (názov, sídlo, identifikačné číslo, čísla účtov a pod.) najneskôľ
do 10 pracovných dní odo dňa, kedy táto zmena nastala. Takéto Zmeny sa nebudú
považovať zazmeny vyžadujúce si uzavretie dodatku k tejto zmluve.

Zmluvné strany sa zavän.jú, Že si budú poskytovať potľebnú súčinnosť pri plnení
záväzkov ztejto zmluvy anavzájom sa budú včas informovať o všetkých skutočnostiach
potľebných pľe ich spolupľácu podl'a tejto zmluvy, najmä vzájomne si oznamovat'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 uprava, ktorá, pokial' je to právne moŽné, sa čo najviac pribliŽuje
zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaľ pi uzatváraní tejto zmluvy zmluvné stľany túto
otázku brali do úvahy.

Táto zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, zktoých
nájomca pľevezme štyri (a) vyhotovenia a prenajímateľ prevezme dve (2) vyhotovenia.

Zmluvné stľany vyhlasujú, že zmluvu si prečítali, súhlasia s jej obsahom' poľozumeli mu,
vyhlasujú, Že obsahuje určitý, jasný a zronlmiteľný pľejav ich vôle ana znak súhlasu ju
podpisujú.

V Šali 3tr ...2021 V Bľatislav 
" 

....ú,..Y' .2021

Za nájomcu Za prenaiímateľa
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sLoYEĺlsKÁ VA CIEST

L'! i!eti
82619 BRÁ AVAr<

J Ing. Ivan
generálny riaditel' Slovenskej spľály ciest
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