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Zmluva č. 601 l202t
o kľátkodobom nájme nebytových pľiestoľov

v zmysle $ 9a ods. 9a písm. b) zilkoné. l38lI99I Zb. o majetku obcí v zrení neskoľších pľedpisov a v
zmysle zikonaé.1161199l o nájme nebytoqých priestoľov v platnom zrení

čl. I.
Zmlavné stľany

Prenajímatel': Mesto Šal'a
Sídlo: Nám. Sv. Tľojice 7,927 00 Šaľa
Zasttryený: Mgľ. Jozef Belický, primátoľ mesta
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia' a.s. pobočka

zahľaničnej b*ťy
IBAN: SK 4811110000006627849005
lČo: 00 306 185

DIČ: 202|024049
(ďalej len,, Prenaj ímateľ " )

2, Nájomca: Roman Kaľas
Adresa:

Čop:
(ďalej len,,Nójomca")
( účastníci zmluvy v ďalšom texte spoločne akn ,,Zmluvné strany")

čl. II.
ÚvouľÉ UsTAltovENIA

1 Pľenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnutel'nosti na ulici na Pribinovom Námestí 6
v Šĺĺ - Spoločens!ý dom Veča evidovaný katastrálnym odboľom okľesného uľadu

vŠĺĺ pľe katastľá|ne izemie aobec Šaľa vC registri KN ako budova s. č. 1076,

postavená na prac. é.3205lz zastavaná plocha a nádvoria o výmere 2067 fiŕ (ďalej len

,,nehnutel'nosť").
Nájomca požiadal osobne dňa 23.08.202I o kľátkodobý pľenájom nebytoých
priestoľov: veľká sála o qimeľe l74 nŕ, foyeľ o qýmeľe 66 fiŕ akuchynka o ýmere
16,45 fiŕ .
Primátoľ mesta Šaľa v zmysle $ 9 ods. 2 písm. a) Zásadhospodaĺenia s majetkom mesta

Šaľa v znenineskorších dodatkov udelil súhlas s krátkodobým nájmom pľedmetu nájmu
podľobne špecifikovaného v ods. 2 tohto článku Zm|uvy o kĺátkodobom nájme

nebytových priestoľov, ktoľý tvorí neoddelitel'nú prílohu č. 1 Zmluvy o kľátkodobom
nájme.

V zmysle uvedených skutočností sa Zmluvné stľany dohodli na vzatvorení zmluvy
o kľátkodobom nájme nebýových pľiestorov č. 601 /202I (ďalej len,,Zm|uvď').
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čl. uI.
PREDMEľ a učnr, ľÁĺlĺu

1. Pľenajímateľ prenajíma Nájomcovi nebytové priestory v nehnutelhosti , a to:
a) Spoločensk á säla, nachádzajúca sa na prízemí,
b) foyer spoločenskej sály nachádzajici sa na pľízemí
c) bufetové priestory
(ďalej len ,,pľedmet nájmu") za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
Nájomca je opľávnený užívať s predmetom nájmu aj prislúchajúce spoločné priestory
sociálne zanaderia na prízemí.

2- Zmluvne stľany výslovne vyhlasujú, že predmet nájmu je špecifikovaný dostatočne
určitým spôsobom a z uvedeného dôvodu sa zaväzujitoto nerozporovať.

3. Nájomca sa zaväzuje za lživanie predmefu nájmu zap|atiť nájomné tak, ako je
vymedzené v článku V. tejto Zmluvy.

4. Nájomca sazaviinljeuživať predmet nájmu výlučne na účel - zábava
5. Pre prípad porušenia účelu nájmu spôsobom, že Nájomca bude pľedmet nájmu užívať ĺa

iný, ako dohodnutý účel sa zmluvné strany qýslovne dohodli, že Prenajimateľ je
oprávnený od zmluvy odstupiť aj pred uplynutím doby nájmu.

čl.Iv.
DoBA ľÁľnĺu

Pľenajímateľ prenajíma predmet nájmu v termíne : 28.08.2021 od 19,00 hod do 05,00
hod. tj 10 hodin.
odovzdanie a prevzatie predmetu nájmu vykonajú strany fuzickou prehliadkou
priestoľov.

čl. v.
CENA ľÁnĺu A SLUŽIEB S NÁJMoM sPoJEnľŕcrr

1. Cena za nájom (,.nájomné") je v stanovená podľa pľílohy č. 7 Zásad hospodaľenia
s majetkom mesta Saľa v znenineskorších dodatkov nasledovne:
a) Spoločenská sála v cene....... ........32,00 Eur/lrodina tj. 10 hod.:320,00 Eur
spolu : 320'00 (slovom: Tristodvadsat' euľ)

2. Nĺáklady za služby (vodné, stočné, elektrina, plyn) spojené s užívaním nebytových
pĺiestorov predstawjú 60%o ceny nájmu a sú obsiahnuté v cene nájomného.

3. Úhľadu celkových nákladov Nájomca zaplatí jednorazovo vplnej výške 320,00 Euľ
(slovom: tľistodvadsať eur a 0 centov) najneskôr l0 dní pred'začatím užívania ato
prevodným pľíkazom prostredníctvom peňaŽného ústavu na účet Prenajímateľa
uvedeného v člránku I. tejto zmluvy s použitím variabilného symbolu 2t2OO325,prípadne
v hotovosti do pokladne MsÚ. Za ďeň úhĺady sa považuje deň pripísania úhľady
nájomného na bankoqý účet Prenajímateľa. V pľípade, ak Nájomca neuhradí nájomné
v stanovenom teľmíne, Prenajímateľ má právo odstúpiť od Zmluvy.

4- Ak nájomca riadne a včas neuhľadí nájomné zaprenájomnebytových priestorov uvedené
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v bode l. tohto člrĺnku azashlžby uvedené v bode 2. tohto članku v lehote splatnosti
faktúľy a v stanovenej qýške, môže prenajímateľ pľistupiť k vymahaniu dlŽnej sumy
vrátane urokov z omeškania. Výška úľokov bude vypočitanáv zmysle Naľiadenia vlády
Slovenskej ľepubliky č. 87ll995 Z. z., ktoým sa vykonávajú niektoré ustanovenia
občianskeho zĺákonník a v zneni neskoľších pľedpisov.
Ak Nájomca môže predmet nájmu užívať obmedzene len preto, že Prenajímateľ neplní
svoje povinnosti zo zmluvy alebo príslušných právnych pľedpisov, má Nájomca nĺĺľok na
pomemú zľavu znájomného za dobu obmedzenia. Túto skutočnosť je však Nájomca
povinný Prenaj ímateľovi preukazať.

čl. vI.
TECHNICKŕ sľ.q,v NEBYTovÉHo PRIESToRU

Prenajímateľ prenecháva Nájomcovi nebýové pľiestory v stave spôsobilom na účely

uživalĺa.
Nájomca je oprávnený využívať predmet nájmu v ľozsahu dohodnutom v bode 4. č1. m.

tejto Zmluvy.
Prenajímateľ vyhlasuj e, že Nájomcu oboznámil so skutočným technickým stavom

pľedmefu nájmu, nezamlčal žiadnejemu známe skutočnosti a odovzdáva predmet nájmu

v stave spôsobilom na dohovoľené vyuŽívanie v zmysle bodu 3. člránku III. zmluvy.

Pľenajímateľ vyhlasuje, že pľedmet nájmu je v pľevádzkyschopnom stave

zodpovedajúcom jeho veku a nemá vady, ktoľé by branili jeho riadnemu uŽívaniu.

čl. vII.
PoDMIENKY NÁJMU

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

2. Nájomca vyhlasuje, že bol oboznĺímený s technickým stavom predmefu nájmu, o ktoľom

sa presvedčil jednak na mieste samotnom atiež z dokladovej dokumentácie.

3. Nájomcaje povinný :

a) uŽívať predmet nájmu len na účel a v ľozsahu dohodnuých touto Zmluvou,

b) o predmet nájmu sa riadne staľať,

c) umožniť vsfup povereným zamestnancom Prenajimateľa do pľedmetu nájmu za

účelom pľeveľenia spôsobu rlživanĺapľedmetu nájmu,

d) udrŽiavať poľiadok a čistofu predmetu nájmu,

e) pri vžívanipredmetu nájmu pri ýkone svojej činnosti dodržiavať všeobecne záväzné

platné pľávne pľedpisy, nonny a smemice a pokyny Prenajímateľa z bezpečnosti

a ochľany zďravia pľi práci, ochĺany pľed požiaľmi, hygieny pľáce a iných predpisov

súvisiacich s qýkonom činnosti,
f) v prípade havĺĺľie alebo opľáv v pľenajatých priestoľoch umožniť Prenajímateľovi

pľístup do miestností,
g) chľlíniť predmet nájmu pľed |oškodením a zničením. Bezodkladne na vlastné naklady

odstrániť všetky závaý a poškodenia, ktoľé v predmete nájmu spôsobí vlastnou

činnosťou, resp. činnosťou osôb, ktoľé plnili jeho príkazy, ľesp. sa zdtžíavalĺ
v predmete nájme s jeho súhlasom.
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-7 4. Nájomca je povinný zabezpečiť qýkon drobných úprav účelového charakteru, drobných
opráv súvisiacich s užívaním predmefu nájmu a na vlastné nrĺklady a zodpovednosť.

5. Nájomca nie je oprávnený vykonávať stavebné úpravy ani iné úpravy týkajúce sa
pľedmefu nájmu.

6. Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu, a to ani jeho časť, do podnájmu,
výpožičky alebo iného faktického užívaniatretej osobe. Takisto nie je oprávnený zmeniť
dohodnufý účel nájmu. Takéto konanie je v rozpoľe so Zásadaľrti hospodaľenia
s majetkom mesta v znení neskoľších dodatkov a Prenajímateľ je oprávnený od zmluvy
odstupiť.

7. Nájomca berie na vedomie povinnosť poistenia svojho hnuteľného majetku na vlastné
náklady. Prenaj ímateľ nezodpo v edá zapľípadnú stratu, ľesp. zničenie tohto maj etku.

8. Nájomca zodpovedá za nadmemé opotrebenie, poškodenie, zničenie pľedmetu
nájmďjeho časti a zav?lzuje sa Pľenajímateľovi nahĺadiť škodu vzniknutu v dôsledku
poškodenia, zničenia alebo straty.

9- Nájomca sa zaväzuje po skončení nájomného vďahu odovzdať predmet nájmu
Pľenajímateľovi v stave, v akom ho prevzal s pľihliadnutím na bežné opotrebenie.

10. Nájomca sa výslorme zaväzuje dodržiavať platné právne predpisy súvisiace s pľedmetom
nájmu, ako aj pľíslušné všeobecne závťanénariadenia mesta Šaľa. V prípade porušovania
všeobecne platných právnych pľedpisov a všeobecne záväzných nariadení mesta Šaľa je
Pľenajímateľ opľávnený od zmluvy odstupiť.

1l. Nájomca nie je oprávnený pľenechať pľedmet nájmu do podnájmu, alebo iného
faktického lžív aruatľetej osobe.

12. V prípade, ak Nájomca poruší závazky uvedené v tomto článku, Prenajímateľ je
oprávnený /aj kumulatívnel :

i) Požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty v sume l00,_Eur (slovom:jednosto eur) za
kaŽdé jedno porušenie samostatne, pričom náľoky na niíhĺadu škody nie sú
dojednaním o zmluvnej pokute dotknuté,

ii) odstupiť od Zmluvy,
iii) PoŽadovať navľátenie do pôvodného stavu /restitutio in integrum/ na nĺĺklady

Náj omcu bez zbytočného odkladu.

čl. vlil.
pnÁv.L A PovINNosTI PRENAJÍMATEĽA

Pľenajímateľ je povinný :

a) odovzdať predmet nájmu Nájomcovi do užívania v deň začatia nájomného
nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy v stave spôsobilom na uŽívanie na dojednaný
účel, a v tomto stave ho ldržiavať azabezpeč,ovať riadne plnenie sluŽieb, ktoých
poskytovanie je s užívaním nebýového priestoru spojené,

b) zabezpečiť uŽívanie predmetu nájmu Nájomcovi na dojednaný účel v súlade s touto
Zmluvou.

Prenaj ímateľ j e oprávnený:
a) vstupovať do pľedmetu nájmu v prítomnosti Nájomcu, alebo ním poverenou

osobou, za účelom kontľoly ich užívania Nájomcom v súlade s ustanoveniami tejto
Zmluvy,
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b) vsfupovať do predmefu nájmu vneprítomnosti Nájomcu ajbezjeho súhlasu, ak
Itrozivátžnaškoda a na jej odvrátenie alebo zmiernenie jej následkov je nevyhnutný
vstup do qýchto pĺiestorov; o takomto vsfupe a jeho príčinách Pľenajímatel'
bezodkladne informuj e Náj omcu.

3. Prenajímateľ nezodpovedá za škody Nájomcu spôsobené kľádežou, ani inou násilnou
činnosťou v pľiestoroch pľedmetu nájmu.

4. Prenajímateľ je povinný zdržať sa konania, ktoré by bolo v rozpore s touto Zmluvou a
bĺánilo by ľiadnemu užívaniu pľiestorov Nájomcom.

5. Prenajímateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla Nájomcovi alebo tretím osobiĺm na
majetku alebo zdtaví, ak škoda nevznikla v dôsledku jeho zavinenia.

6. Prenajímateľ zabezpečuje na vlastné náklady odstrĺínenie havaľijného stavu.

čl.Ix.
SKoNčENIE NÁJMU

1. Nájom zanikäuplynutím doby na ktoru bol dohodnutý.
2. Z dôvodu nedodrŽania zmluvne dohodnutých podmienok môže Prenajímateľ odstupiť

od tejto Zmluvy aj počas dohodnutej doby nájmu a to v pľípade :
a) ak hrozí vznik škody na predmete nájmu,
b) ak nájomca užíva predmet nájmu v ľozpore so zmluvne dohodnut;ými podmienkami

čl. x.
zÁvannčNÉ UsTANovENIA

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch
zmluvných strĺĺn a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle
mesta Šaľa. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením celej Zmluvy. Povinnosť zmluvu
zverejniť vyplyva z ustanovenia $5a zákona č. 2Ill2OO0 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám ao zĺnene a doplnení niektoých zákonov (zékon o slobode informácií)
v platnom zneni.

2. Ak nie je v zmluve uvedené inak, riadia sa nájomné vďahy účastníkov zákonom č.
11611990 Zb. o nájme apodnájme nebytoqých priestorov, občianskym zákonníkom
a slovenským pľávnym poľiadkom.

3. K zmene dohodnutých ustanovení tejto Zm|uvy môŽe dôjsť len po vzájomnej dohode
zmluvných striĺn foľmou písomných očíslovaných dodatkov, podpísaných oboma
zmluvn;ými stľanami alebo osobou oprávnenou k tomuto úkonu'

4. Prenajímateľ aNájomca sa zaväzujú písomne si ozniímiť každtlzÍnenu fýkajúcu sa ich
identifikačných údajov (nánov, sídlo, identifikačné číslo, čísla účtov a pod.) najneskôr do
10 pracovných dní odo dňa, kedy táto zmenanastala. Takéto zmeny sa nebudú považovať
zazmeny vyŽadujúce si uzavretie dodatku k tejto Zmluve'

5. Zmhxné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potľebnú súčinnosť pri plnení
záxäzkov ztejto Zmluvy anavzájom sa budú včas infoľmovať o všetkých skutočnostiach
potľebných pre ich spoluprácu podl'a tejto Zmluvy, najmä vzájomne si oznamovať všetky
zmeny a dôležité okolnosti.

6. Ak niektoľé ustanovenia tejto ZmIuvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr
stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných
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Rotr'an Karas
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ustanovení sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to pľávne možné, sa čo najviac pľibližuje
zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy zmluvné stľany túto
oténkubrali do úvahy.
Táto Zmluva je vypracovaná v troch (3) vyhotoveniach' zktoých Nájomca prevezme
jedno (1) vyhotovenie a Prenajímatel'prevezme dve (2) vyhotovenia'
Nájomca podpisom tejto Zm|uvy poskytuje súhlas Pľenajímateľovi na spracovanie
svojich identiťrkačných údajov v ľozsahu uvedenom v úvodných ustanoveniachZmluvy,
čo je nevyhnutné pre riadnu identifikáciu Nájomcu na účely plnenia tejto zmluvy, a to
počas trvania tejto Zmluvy, najneskôr však do lehoty vysporiadania všet$ých záväzkov
vzniknutýchnazáklade tejto Zmluvy a uplynutím archivačnej doby. Po uvedenom období
budú tieto údaje z informačných systémov Prenajímateľa zlikvidované. Nájomca môže
odvolať kedykoľvek svoj udelený súhlas po ukončení platnosti Zmluvy a vyrovnaní
všet\ich záväzkov.
Zmluvné stľany vyhlasujú, že zmluvusi prečítali, súhlasia s jej obsahom' porozumeli mu,
vyhlasujú, Že obsahuje určitý, jasný a zrozumitel'ný prejav ich vôle a na znak súhlasu ju
podpisujú.

Šuľ u, ..ď.|... 3.. ;....... zozt

Za Nájomcu Za Prenajímateľa
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