
Zm|uva o nájme pozemku č.407ĺ202t
uzatvorená v zmysle $ 663 a násl. zákonaé. 4011964 Zb. obéiansky zákonník v zneni

neskorších predpisov
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čl. I.

Zmluvné stľany

Prenajímatelo: Mesto Šal'a
Sídlo: Nám. Sv. Trojice 7 , g27 00 Šaľa

Zastupený: Mgr. Jozef Belický, primátoľ mesta

Bankové spojenie: Slovenská spoľiteľňa, a.s.

IBAN: SK82 0900 0000 0051 2430 6282

BIC: GIBASKBX
IČo: 00 306 185

DIČ: 2021024049

(ďalej len,, Prenajímateľ" )

Nájomcovia: Ladislav Loži
ľodné číslo:
manŽelka Alžbeta Ložiová rod.

ľodné číslo:
obaja trvale bytom:
(d'alej len,, Nájomcovia" )
( Prenajímateľ sa Nájomcovia v ďalšom texte spoločne ako ,,Zmluvné strany")

čl. il.
WODNE USTANOVENIA

l. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, pozemku ľegistľa CKN
parc. č. 663175 zastavaná plocha anádvorie ovýmere I39 m2 vedenej katastrálnym

odboľom okľesného úradu Šaľa pre obec a katastľálne územie Šaľa na LV č. 1.

2. Nájomcovia listom zo dňa 19.O5.2O2I požiadali Prenajímateľa o prenájom

nehnuteľnosti.

3. Pľenajímateľ v zmysle $ 9a ods. 9 písm. c) zĺĺkona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

v zneni neskorších pľedpisov zveľejnil oznámenie o zŕtlĺĺlere pľenájmu majetku mesta

z dôvodu hodného osobitného zreteľa dňa 09.06'202t' Pľenájom bol schválený

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali čis|o 312021 - XVIII. zo dňa 24. júĺa202I

vsúlade sustanovením $ 9a ods.9 písm. c) zŕkona č.138/l99l Zb. omajetku obcí

v pl atnom znení, trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov'

4. Cena nájmu je stanovená v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č.

3l2O2I - x. zo dňa 24. juna 2027, ktoľým bola schválená zmena Prílohy č. 1
kZásadámhospodárenia s majetkom mesta aé.4/2014 _IX. zo dtn26.06.2014, ktoľ-im

bo1i prijaté Zásady hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení neskorších dodatkov.
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5 V zmysle uvedených skutočnosti saZmluvné strany dohodli na uzatvoľení tejto Zmluvy
o nájme (ďalej len,'Zmluva").

čl. III.
PREDMEľ a Účľl ľÁĺvĺu

Pľenajímateľ prenajíma a Nájomcovia preberajú do nájmu nehnuteľnost' presne
popísanú a špecifikovanú v čl. II. ods. 1 tejto Zmluvy (ďalej ako 

',predmet 
nájmu") za

účelom uživanianazáhraďkárske účely za podmienok dojednaných v tejto Zmluve.
Nájomcovia sa zaväzuje uŽivať Pľedmet nájmu qýlučne na účel špecifikovaný v čl. III.
ods. 1 tejto Zmluvy. Pľe prípad porušenia účelu nájmu spôsobom, Že Nájomcovia budú
Pľedmet nájmu uživať na iný ako dohodnutý účel sa zmluvné strany výslovne dohodli,
Že Pľenajímateľ je oprávnený odstupiť od Zmluvy.
Zmluvne strany výslovne vyhlasujú, Že Pľedmet nájmu je špecifikovaný dostatočne
uľčit1im spôsobom a z uvedeného dôvodu sazaväzujú toto neľozpoľovať.
Nájomcovia sa zavánlju za uživanie Pľedmefu nájmu zaplatiť nájomné tak, ako je
vymedzené v článku V' tejto Zmluvy.
Nájomcovia pľebeľajú do uŽívania Pľedmet nájmu v ľozsahu vymedzenom v čl. III.
ods. 1 tejto Zmluvy a pľehlasuje, Že je oboznámený s jeho technickým stavom, ktoý
zodpovedá účelu nájmu a v takomto stave ho preberá.

čl. ry.
DoBA ľÁĺnĺu

Pľenajímateľ pľenajíma Predmet nájmu Nájomcom na dobu neurčitú počnúc dňom
19.07.2021.

čl. v.
CENA NÁJMU

l. Cena nájmu Za prenajatý pozemok je stanovená podľa prílohy č.l písm. c Zásad
hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v zneni neskoľších dodatkov vo výške 0,50
EUR/m2lľok, čo pľi celkovej qýmere I39 m2 pľedstavuje Sumu 69,50 EUR/ľok.

2. Nájomné za ľok 2021 (166 dní) zaplatia Nájomcovia prevodným pikazom
prostredníctvom peňaŽného ústavu na účet Prenajímateľa uvedený v článku I. tejto
Zmluvy s použitím variabilného synbolu 2I2 002, pľípadne v hotovosti do pokladne
Prenajímateľa v celkovej sume 31,61 Euľ (slovom: tľidsatJeden euľ šest'desiatjeden
centov) v lehote do 15 dní odo dňa účinnosti tejto Zm|uvy.

3. Nájomné Nájomcovia kaŽdoročne počnúc rokom 2022 zap|atia prevodn;fľn príkazom
prostredníctvom peňažného ústavu na účet Prenajímateľa uvedený v článku I. tejto
Zm|uvy s pouŽitím variabilného symbolu 2l2 002, prípadne v hotovosti do pokladne
Pľenajímateľa v celkovej sume 69150 Euľ (slovom: šesťdesiatdeväť eur päťdesiat
centov) vŽdy do 30.06. pľíslušného ľoka.

4. V pľípade, ak Nájomcovia neuhľadia nájomné v stanovenom teľmíne, sú povinní
uhľadiť Prenajímateľovi úrok za každý aj začatý deň omeškania vo výške podľa
predpisov občianskeh o práv a.
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5 Prenajímateľ si vyhradzuje právo úpľavy cien v prípade zmien platných predpisov
(zákon, vyhláška, nariadenie vlády, VZN mesta' uznesenie MsZ, Zäsady mesta ap.).

Takto vykonanú úpravu ceny nájmu oznámi Prenajímateľ Nájomcom písomne'

čl. vI.
PODMIENKY NÁJMU

Nájomcovia sa zaväzujú Prenajímateľovi zaplatit' nájomné vo výške a spôsobom

uvedeným v tejto Zm|uve.
Čistotu, poriadok a údrŽbu pľenajatej plochy zabezpeči Nájomcovia počas celej doby
nájmu na vlastné náklady v rozsahu jej uŽivania'
Nájomcovia pľebeľajú Pľedmet nájmu v stave, v akom sa nachádza pri podpise tejto
Zmluvy.
Pľenajímateľ sa zavďzuje zabezpečiť Nájomcom nerušené uŽívanie Predmetu nájmu.

Nájomcovi a sa zavdzujú pri svojej činnosti dodrŽiavat' príslušné platné právne predpisy.

Nájomcovia sú povinni uŽivat' Predmet nájmu výlučne v súlade s touto Zmluvou
a dohodnut1ým účelom nájmu a počas nájmu uďržiavať ho vykonávaním beŽnej údrŽby
na Pľedmete nájmu na vlastné náklady. V opačnom prípade zodpovedajú za všetky
škody, ktoré vzniknú Pľenajímateľovi porušením týchto povinností a právnych
predpisov.

V prípade, ak počas platnosti tejto Zmluvy dôjde k zmene všeobecne záväzných
právnych predpisov vzťahujúcich sa na Predmet nájmu, z ktoých bude vyplývať
potreba vykonat' na Predmete nájmďjeho časti také úpľavy, aby Predmet nájmu bol
ďalej spôsobilý na dohodnute uŽivanie, zmluvné stľany sa dohodnú na ďalšom trvaní
Zm|uvy azmluvných podmienkach z toho vyplyvajúcich.
Nájomcovia sa výslovne zaväzujil dodržiavať platné pľávne predpisy súvisiace
s Predmetom nájmu, ako aj príslušné Všeobecne záväzne nariadenia mesta Šaľa.

V prípade porušovania všeobecne platných pľedpisov a Všeobecne závázných nariadení
mesta Šaľa je Prenajímateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
Nájomcovia ľešpektujú zriadené vecné bremeno podľa $ 22 a násl. zákona č. 79lI957
Zb' ovyrobe, rozvode aspotrebe elektriny vspojení s $ 96 anásl. ods.4 Zákona
25ll20l2 Z.z. o energetike a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech

Západoslovenská distribučná, a.s. Nájomcovia sazaväzuje v ochrannom pásme vecného

bremena nevysádzať stromy a neumiestňovat' stavby.

čl. vII.
SKoNčENIE NÁJMU

Z dôvodu nedodľŽania zmluvne dohodnutých podmienok môŽe Prenajímateľ odstúpiť
od tejto Zmluvy.
Zmluvné stľany môŽu nájomný vzťah za|oŽený touto Zmluvou skončiť kedykoľvek
dohodou zmluvných strán uzavľetou v písomnej forme.

odstúpiť od Zmluvy môŽu tak Nájomcovia ako Prenajímateľ z dôvodov uvedených

v $ 679 občianskeho zákonníka.
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Zmluw je moŽné ukončiť aj písomnou výpoveďou ktoroukoľvek zmluvnou Stranou
v trojmesačnej výpovednej lehote, ktoľá zaéne plynúť prvým dňom mesiaca
nasledujúcim po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

Písomné odstupenie od Zmluvy musí byt doručené druhej zmluvnej stľane na poslednú
známu adľesu. Nájom sa ruší od momentu doručenia odstúpenia od Zm|uvy druhej
zmluvnej stľane'

Plnenia, ktoré si zmluvné strany poskýli do dňa zániku Zmluvy si zmluvné strany
nevľacajú, sú však povinné vyrovnať si vzájomné pohľadávky azáväzky z toho
vyplývajúce, a to najneskôr do 30 dní odo dňa zániku zmluvy.
Písomnosti týkajúce sazáväzkov medzi účastníkmi, ktoľé vyplývajú ztejto Zmluvy sa

účastníci zavdzuju doručovať poštou vo foľme doporučenej listovej zásielky. Poštou
doručuje zmluvná stľana - odosielateľ písomnosti druhej zmluvnej stľane - adresátovi
na adľesu jeho sídla uvedeného v čl. I. tejto zmluvy' resp. adľesu písomne oznámenú
zmluvnou stranou ako korešpondenčnú adresu. Ak nie je moŽné doručiť písomnosť
na túto adresu, povinnosť odosielateľa je splnená v deň, keď ju pošta vrátila
odosielateľovi ako nedoručiteľnú zásielku ato bez ohľadu na dôvod, pľe ktorý sa ju
nepodarilo doručiť.
Zmluvne strany sa výslovne dohodli na oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa
záväzku medzi zmluvnými stranami, ktoré vypl:ýrvajú z tejto Zmluvy i pľostľedníctvom e
_ mailu. Písomnost' doručenú prostľedníctvom e _ mailu tľeba doplniť najneskôr do
troch dní pľedloŽením originálu spôsobom podľa predchádzajúceho odseku tohto
článku.

čl. VIII.
zÁvnnnčNE USTANovENIA

l. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch
zmluvných stľán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na webovom
sídle mesta Šaľa. Zmluvné stľany súhlasia so zverejnením celej Zmluvy v rozsahu
osobných informácií mena a priezviska. Povinnosť Zmluvu zverejniť vyplýa
zustanovenia $5a zákona č. 2ll/2000 Z. z. o slobodnom prístupe kinformáciám
a o Zmene a doplnení niektoých zákonov (zákon o slobode infoľmácií) v platnom zneni.

2. Ak nie je v tejto Zm|uve uvedené inak, riadia sa nájomné vzťahy účastníkov
občianskym zákonníkom a slovenským právnym poriadkom.

3. K zmene dohodnutých ustanovení tejto Zmluvy môŽe dôjst' len po vzájomnej dohode
zmluvných strán foľmou písomných očíslovaných dodatkov, podpísaných oboma
zmluvnými stľanami alebo osobou opľávnenou k tomuto úkonu.

4. Prenajímateľ aNájomcovia sa zav'inuju písomne si oznámiť každi Zmenu týkajúcu sa
ich identifikačných údajov (názov, sídlo, čísla účtov a pod.) najneskôľ do l0
pľacovných dní odo dňa, kedy táto zmena nastala. Taketo zmeny sa nebudú povaŽovat'
ZaZmerly vyŽadujúce si uzavretie dodatku k tejto Zmluve.

5. Zm|uvĺé strany sa zaväzuji, že si budú poskytovať potľebnú súčinnosť pri plnení
záväzkov z tejto Zm|uvy a navzájom sa budú včas informovat' o všetkých
skutočnostiach potľebných pre ich spolupľácu podľa tejto Zmluvy' najmä vzájomne si
oznamovať všetky Zmeny a dôleŽité okolnosti.

Zm|uva o nájme pozemku č.4071202l
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6 Ak niektoré ustanovenia tejto Zm|uvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr

stratia účinnost'' nie je tým dotknutá platnost' ostatných ustanovení' Namiesto
neúčinných ustanovení sa pouŽije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne moŽné, sa čo
najviac pribliŽuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokial' pri uzatváľaní tejto Zmluvy
zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
Nájorncovia berie na vedomie, Že Pľenajímatel' a jeho sprostľedkovatelia spracúvajú
vzmysle nariadenia Európskeho parlamentu arady (EU) 20161679 z 27' aprila 2016
o ochľane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto
údajov, ktorýrn sa zrušuje smernica 95l46lES (všeobecne nariadenie o ochrane údajov)
osobné údaje Nájorncu v ľozsahu stanovenotn v tejto Zlnluve v rámci činností
spojených so správou vlastného majetku Prenajímatel'a, po dobu nevyhnutne potľebnú

na zabezpečenie práv a povinnosti vyp|yvajúcich zo zmluvneho vzt'ahu za|oŽeneho na
zák|ade tejto Zmluvy a následne na účely archivácie po dobu trvania archivačnej doby
v súlade So zákonom č. 39512002 Z.z. o archívoch a registľatúrach a o doplnení
niektoľých zákonov v platnom zneĺi' Spracúvanie osobných údajov Nájomcu je
v súlade s čl. 6. ods' l písm' b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov potrebné na
plnenie tejto Zmluvy. Nájorncovia zároveň vyhlasuje, že za účelom uzavretia tejto

Zmhvy pri poskytnutí osobných údajov Prenajímatel'ovi bol dostatočne informovaný
o svojich právach vyplyvajúcich zo spracúvania jeho osobných údajov, o povinnosti
osobné údaje poskytnút'v súvislosti so zákonnými alebo zmluvnými poŽiadavkami, ako
aj o d'alších relevantných skutočnostiach obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky
ochrany súkromia", s ktoľeho obsahom sa Nájomcovia pred podpísaním tejto Zmluvy
oboznámil. Nájomcovia beru na vedomie že informácie o spracovávaní osobných
údajov sú dostupne na webovom sídle Prenajímatel'a: www.sala.sk.
Táto Zm|uva je Vypľacovaná v troch (3) vyhotoveniach, z ktorých Nájomcovia
prevezmú jedno (l) vyhotovenie a Prenajímatel' dve (2) vyhotovenia.
Zmluvné stľany vyhlasujú, Že si túto Zmluw prečítali, súhlasia s jej obsahom,
poľozumeli mu, vyhlasujú, Že obsahuje určitý, jasný a zrozumiteľný prejav ich vôle
anaznak súhlasu ju podpisujú.
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Za Nájomcu.

Ladislav LoŽi

Za Pľenaiímatel'a

/)

;..'......Ý. |Ĺi'..'... ŕ

AlŽbeta LoŽiová
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