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Nájomná zmluva č. 682ĺ202l
uzatvoľená v zmysle $ 663 a násl' zákona č. 40l1964 Zb. občiansky zákonník v zneni

neskorších predpisov

1

čt.l.
ZMLUVNÉ sľnaľy

Pľenajímatel': MESTO Šĺľĺ
Sídlo: Nám. Sv. Tľojice 7,927 00 Šaľa

Zastípeĺý: Mgľ. Jozef Belický, primátoľmesta
Bankovéspojenie: Slovenskásporitel'ňa,a.s.
IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
IČo: 00 306 185

DIČ: 202IO24O49
(ďalej len ,,Prenajímateľ" v príslušnom gľamatickom tvare)

) Nájomca: Vladimíľ Rosypal
rodné číslo:
dátum naľodenia:

a manželka: Zdenka Rosypalová
rodné číslo:
dátum narodenia:

obaja tľvale bytom:
(ďalej len ,,Nájomcovia" v príslušnom gramatickom tvaľe)
(Prenajímateľ a Nájomcovia v ďalšom texte spoločne ako ,,Zmluvné strany")

čt. u.
TIVODNE USTANOVENIA

1. Prenajímateľ je ýlučným vlastníkom nehnuteľností, pozemkov ľegistra CKN paľc. č.

988, zastavaná plocha anádvorie ovýmere oýmeľe 350 m2, parc. č. 1003, zastavaná

plocha a nádvorie o výmere 3262 fiŕ a paľc. č,.987 , zastavanáplocha a nádvorie o výmeľe

358 m2, vedené katastľálnym odboľom okĺesného úradu Šaľa pre obec a katastrálne

územie Šaľa na LV č. 1.

2. ohľadom pozemkov paľc. CKN č. 1003, zastavanáplocha a nádvorie o ýmere 3262m2

a parc. č. g87, zastavaná plgcha a nádvorie o ýmere 358 m2 bol vyhotovený

Geometrichý plan č. 9612021 zo dŕra 19.08.202I, vyhotoviteľ Geo Advice, s.r.o.' úradne

overený katastrálnym odborom okresného úradu Šaľa dňa 30.08.202I pod číslom Gl-
420-202I (ďalej aj ako ,,Geometrický plán"), ktoým boli od uvedených nehnuteľností

odčlenené a novovytvorené parcela CKN č' I003l4, zastavaná plocha a nádvoľie

o výmeľe 34 Íŕ a parcela CKN č. 987, zastavaná plocha a nádvorie o v.imeľe 167 m2.

3. Nájomcovia písomne listom zo dŕra 06'09.202I požiadali Prenajímateľa o nájom

pozemkov paľc. CKN č. 988, zastavaná plocha a nádvorie o rnýmere o ýmere 350 m2,

novovytvorenú parc. CKN č. IOO3I4, zastavaĺá plocha a nádvorie o výmere 34 m2

1.iájomná zmiuva e. b82/2|J2I 116



4,

5.

6.

a novo\.ytvorenú parc. CKN č. 987, Zastavaná plocha a nádvorie o ýmeľe 167 m2
v zmysle Geometrického plánu, vedené katastľálnym odboľom okľesného úradu Šal'a pľe
obec a katastľálne uzemie Šal'a na LV č. l (ďalej spoločne aj ako ,,Nehnutel'nosti") za
účelom ich uŽívania ako záhradu a dvor k rodinného domu s.č. ó08 v ich výlučnom
vlastníctve.
Pľenajímatel'v zmysle $ 9a ods. 9 písm. c) zákonač. l38/l99l Zb. o majetku obcí v zneni
neskorších predpisov zverejnil oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta z dôvodu
hodného osobitného ztetel'a dňa 08.09.202l. Prenájom bol schválený Uznesením
Mestského zasfupitel'stva v Šali éislo 4/2021 _ XI. zo dňa 23. septembra 2O2l v súlade
s ustanovením $ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. l38/l99| Zb. o majetku obcí v platnom
zneni, trojpätinovou väčš inou všetkých po slancov.
Cena nájmu je stanovená v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 4l2ol4
_|X. zo dŤn26.06.2014, ktoým boli pľijaté Zásady hospodárenia s majetkom mesta Šal'a
v zneni neskorších zmien.
V zmysle uvedených skutočností sa Zmluvné stľany dohodli na uzatvoľení tejto Nájomnej
zm|uvy č. 6821202| (ďalej len,,Zmluva").

Čl rrĺ.
PREDMET A UČEL ľÁĺnĺu

l. Pľenajímateľ pľenajíma a Nájomca prebeľá do nájmu Nehnutel'nosti pľesne popísané
a špecifikované v čl. II. ods. 3 tejto Zmluvy v celkovej qýmere 551 m2 1ďale.i ako
,,Pľedmet nájmu") za účelom ich uŽívania ako záhrady k rodinnému domu s.č. 608 na
parc. CKN č. 989, LV č. 1918, k.ú. Šaľa, ktoý je vo rnýlučnom vlastníctve Nájomcov.

2. Nájomca sazaväzuje uživat'Predmet nájmu výlučne na účel špecifikovaný v čl. III. ods.
1 tejto Zm|uvy. Pre prípad porušenia účelu nájmu spôsobom, Že Nájomca bude Predmet
nájmu uŽivať na iný ako dohodnutý účel sa zmluvné strany qýslovne dohodli, že
Prenajímateľ je opľávnený odstúpit' od Zm|uvy .

3. Zmluvné stľany ýslovne vyhlasujú, Že Pľedmet nájmu je špecifikovaný dostatočne
určitým spôsobom a z uvedeného dôvodu sa zavänljú toto nerozpoľovat'.

4. Nájomca sa zavänlje za uživanie Predmetu nájmu zaplatiť nájomné tak, ako je
vymedzené v článku V. tejto Zmluvy.

5. Nájomca preberá do uŽívania Pľedmet nájmu v rozsahu vymedzenom v čl. III. ods. 1 tejto
Zm|uvy apľehlasuje, Že je oboznámený sjeho technickým stavom, ktoý zodpovedá
účelu nájmu a v takomto stave ho preberá.

čt. ľ.
DoBA NÁJMU

Prenajímateľ pľenajíma Predmet nájmu Nájomcom na dobu neurčitu odo dňa
nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

čt. v.
CENA NÁJMU

l. Nájomné zauživanie Pľedmetu nájmu je stanovené podľa ustanovenia písm. c) Prílohy č.
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1kZásadámhospodáľenia s majetkom tnesta Šaľa v znení neskoľších dodatkov vo ýške
0'50 EUR/m2ĺrok, čo pri celkovej výmere 55l m2 predstavuje sumu 275,50EUR/rok.
Nájomcovia sa výslovne zaväzujú uhľadit' nájomné (bezdôvodné obohatenie) aj za
faktické uživanie Predmetu nájmu odo dňa 0l.I0.2O2l do nadobudnutia účinnosti tejto
Zmluvy.
Nájomné za rok 202I odo dňa 0l .l}.202l zaplatia Nájomcovia prevodným pnkazom
prostredníctvom peňaŽného ústaw na účet Prenajímateľa uvedený v článku I. tejto
Zmluvy s pouŽitím variabilného symbolu 2l2 002, prípadne v hotovosti do pokladne
Prenajímatel'a v celkovej sume 68,88 EUR (slovom: šest'desiatosem eur a
osemdesiatosem centov) v lehote do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.
Nájomné Nájomcovia kaŽdoročne počnúc ľokom 2022 zaplatia pľevodným pľíkazom
prostľedníctvom peňaŽného ústavu na účet Prenajímateľa uvedený v článku I. tejto
Zm|uvy s pouŽitím vaľiabilného symbolu 2l2 002, prípadne v hotovosti do pokladne
Pľenajímateľa v celkovej sume 275,50 EUR (slovom: dvestosedemdesiatpät' eur a
pät'desiat centov) vždy do 30.06. pľíslušného kalendáľneho roka.
V prípade, ak Nájomcovia neuhľadia nájomné v stanovenom termíne, sú povinní uhľadiť
Prenajímatel'ovi úľok za každý aj začatý deň omeškania vo výške podľa predpisov
občianskeho pľáva.
Prenajímatel' si vyhľadzuje právo jednostľannej úpravy nájomného v prípade zmien
platných pľedpisov (zákon, vyhláška, nariadenie vlády, VZN mesta' uznesenie MsZ,
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Šaľa a pod). Takto vykonanú úpľavu ceny nájmu
oznámi Prenajímateľ Nájomcom písomne.

čt. vĺ.
PODMIENKY NÁJMU

Nájomcovia sa zavänlje Prenajímateľovi zaplatiť nájomné vo výške a spôsobom
uvedeným v tejto Zmluve.
Čistotu, poriadok a údrŽbu prenajatej plochy zabezpečiaNájomcovia počas celej doby
nájmu na vlastné náklady v rozsahu j ej uživania.
Nájomcovia prebeľajú Predmet nájmu v stave, v akom sa nachádza pri podpise tejto
Zmluvy.
Prenajímateľ sa zavänlje zabezpečiť Nájomcom nerušené uŽívanie Predmetu nájmu.
Nájomcovia sazavänljú pri svojej činnosti dodržiavať príslušné platné právne pľedpisy.
Nájomcovia sú povinri lživať Predmet nájmu qýlučne v súlade s touto Zm1uvou
adohodnutým účelom nájmu a počas doby nájmu udrŽiavať ho vykonávanim beŽnej
údržby na Pľedmete nájmu na vlastné náklady. V opačnom prípade zodpovedaju za
všetky škody, ktoré vzniknú Pľeriajímateľovi porušením týchto povinností a právnych
pľedpisov.

V prípade, ak počas platnosti tejto Zmluvy dôjde k zmene všeobecne záväznýchprávnych
predpisov vďahujúcich sa na Pľedmet nájmu, zktoýchbude vyplývať potľeba vykonať
na Predmete nájmďjeho časti také úpravy, aby Pľedmet nájmu bol ďalej spôsobilý na
dohodnuté uživanie, zmluvné strany sa dohodnú na ďalšom trvaní Zmluvy a zmluvných
podmienkach z toho vyplývajúcich'
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Nájomcovia sa ýslovne zaväzuju dodrŽiavať platné pľávne predpisy súvisiace
s Predmetom nájmu, ako aj príslušné VŠeobecne záväzne nariadenia Mesta Šal'a'
V prípade porušovania všeobecne platných predpisov a Všeobecn e závázných nariadení
Mesta Šaľa je Prenajímatel' opľávnený odstúpit' od zmluvy.
Prenajímatel' má vedomost', že cez Predmet nájmu prechädzajú verejné rozvody
elektľickej energie uloŽené v zemĹ Vecné bľemeno nie je vyznačené v katastri
nehnuteľností, ak však v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov
na pľedmete vzniklo vecné bremeno zo zákona v prospech vlastníka inŽinieľskych sietí,
sú Nájomcovia takto znadene vecné bremeno povinní ľeŠpektovat', pričom Nájomcovia
sa zavänlju v ochľannom pásme vecného bremena nevysádzat' stromy a neumiestňovat'
stavby.

CI. VII.
SKONčENIE NÁJMU

l. Z dôvodu nedodľŽania zmluvne dohodnutých podmienok môŽe Prenajímateľ odstúpit'
od tejto Zmluvy.

2' Zmluvne strany môŽu nájomný vďah založený touto Zmluvou skončiť kedykol'vek
dohodou zmluvných strán uzavľetou v písomnej forme.

3. odstúpit' od Zmluvy môŽu tak Nájomca ako Prenajímatel' z dôvodov uvedených
v $ 679 občianskeho zákonníka.

4. Zmluvu je moŽné ukončit' aj písomnou výpoveďou ktoroukoľvek zmluvnou stľanou
v trojmesačnej ýpovednej lehote, ktorá začneplynúť prÚm dňom mesiaca nasledujúcim
po doručení výpovede druhej zmluvnej strane'

5. Písomné odstúpenie od Zm|uvy musí bý' doručené druhej zmluvnej strane na poslednú
známu adresu' Nájom sa ruší od momentu doručenia odsfupenia od Zmluvy druhej
zmluvnej strane.

6. Plnenia, ktoré si zmluvné strany poskytli do dňa zániku Zmluvy si zmluvné strany
nevracajú, sú však povinné vyrovnat' si vzájomné pohľadávky azávázky ztoho
vypl;ivajúce, a to najneskôr do 30 dní odo dňazániklzmluvy'

7. Písomnosti týkajúce sa záväzkov medzi účastníkmi, ktoľé vyplyvajú ztejto Zmluvy sa
účastníci zavänljú doručovať poštou vo forme doporučenej listovej zásielky. Poštou
doručuje zmluvná strana - odosielateľ písomnosti druhej zmluvnej strane - adresátovi
na adresu jeho sídla uvedeného v čl. I. tejto zmluvy' resp. adľesu písomne oznámenú
zmluvnou stľanou ako korešpondenčnú adľesu. Ak nie je moŽné doručiť písomnost'
na túto adresu, povinnost' odosielateľa je splnená v deň, keď ju pošta vrátila
odosielatel'ovi ako nedoručiteľnú zásielku ato bez ohľadu na dôvod, pre ktoý sa ju
nepodarilo doručiť.

8. Zmluvné strany sa ýslovne dohodli na oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa
záväzkumedzi zmluvnými stranami, ktoré vyplývajú z tejto Zmluvy i pľostľedníctvom e
- mailu. Písomnosť doručenú pľostľedníctvom e _ mailu tľeba doplnit'najneskôľ do troch
dní predloŽením originálu spôsobom podľa predchádzajúceho odseku tohto článku.
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čl. vlll.
zÁvnnrčNE UsTANovENIA

Táto Zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch
zmluvných strán a účinnost'dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle
mesta Šaľa. Zrnluvné strany súhlasia so zverejnením celej tejto Zmluvy v rozsahu
osobných informácií mena a priezviska. Povinnost' Zmluvu zveľejnit' vyplýva
z ustanovenia $ 5a zákona č. 21112000 Z. z' o slobodnorn prístupe k informáciám
a o Zmene a doplnení niektorych zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení.
Ak nie je v tejto Zm|uve uvedené inak, riadia sa nájomné vzt'ahy účastníkov občianskym
zákonníkom a slovenským právnym poriadkom.
K zmene dohodnutých ustanovení tejto Zmluvy môže dôjsť len po vzájomnej dohode
zmluvných strán formou písomných očíslovaných dodatkov, podpísaných oboma
zmluvnými stranami alebo osobou oprávnenou k tomuto úkonu'
Prenajímateľ a Nájomca sa zavázujú písomne si oznámiť každú Zmenu týkajúcu sa ich
identifikačných údajov (názov, sídlo, čísla účtov a pod.) najneskôr do l0 pracovných dní
odo dňa, kedy táto Zmena nastala' Takéto Zmeny sa nebudú povaŽovat' Za Zmeny

vyŽadujúce si uzavretie dodatku k tejto Zm|uve.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potľebnú súčinnosť pri plnení
závázkov ztejto Zmluvy anavzájom sa budú včas infoľmovať o všetkých skutočnostiach
potľebných pľe ich spoluprácu podl'a tejto Zmluvy, najmä vzájomne si oznamovat'všetky
zmeny a dôleŽité okolnosti.
Ak niektoré ustanovenia tejto Zm|uvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr
stľatia účinnost', nie je tým dotknutá platnost' ostatných ustanovení tejto Zmluvy.
Namiesto neúčinných ustanovení sa pouŽije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne moŽné, sa

čo najviac pribliŽuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokial' pn uzatváraní tejto Zmluvy
zmluvné strany túto otázku bľali do úvahy.
Nájomcovia beru na vedomie, Že Prenajímatel' ajeho sprostredkovatelia spľacúvajú
v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016 /679 z 27. apnla 20|6
o ochĺane $'zických osôb pri spľacúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktoým sa zrušuje smernica 95l46lEs (všeobecné nariadenie o ochĺane údajov)
osobné údaje Nájomcov v ľozsahu stanovenom v tejto Zm|uvev ľámci činností spojených
So správou vlastného majetku Pľenajímateľa, po dobu nevyhnutne potrebnú na

zabezpečenie práv a povinností vypl1ivajúcich zo zm|uvného vzt'ahu založeného na

zák|ade tejto Zmluvy a následne na účely aľchivácie po dobu trvania aľchivačnej doby
v súlade so zákonom č' 39512002 Z. z. o archívoch a ľegistratúrach a o doplnení
niektoých zákonov v platnom' zneni. Spľacúvanie osobných údajov Nájomcov je
v súlade s čl. 6. ods. l písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov potľebné na
plnenie tejto Zmluvy. Nájomcovia zároveň vyhlasujú, že za účelom uzavretia tejto

Zmluvy pri poskytnutí osobných údajov Pľenajímateľovi boli dostatočne informovaní
o svojich pľávach vyplývajúcich zo spľacúvania ich osobných údajov, o povinnosti
osobné údaje poskytnút'v súvislosti so zákonnými alebo zmluvnými poŽiadavkami, ako
aj o ďalších relevantných skutočnostiach obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky
ochľany súkľomia", s ktorého obsahom sa Nájomcovia pľed podpísaním tejto Zmluvy
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oboznámili. Nájomcovia beru na vedomie Že infoľmácie o spľacovávaní osobných údajov
sú dostupné na webovom sídle Pľenajímateľa: www.sala.sk.
Táto Zmluva je vy'pracovaná v štyľoch (4) vyhotoveniach, zktoých Nájomcovia
pľevezmú dve (2) vyhotovenia a Prenajímateľ dve (2) vyhotovenia.
Neoddelitel'nou súčasťou tejto Zm|uvy je:
Príloha č. 1 _ Geometrický plán č. 96/202l zo dfia lg.08.2O2I' vyhotoviteľ Geo

Advice, s.ľ.o.' úradne overený katastrálnym odborom okľesného úľadu
Šaľa dňa 30.08.202I pod číslom Gt-420-2O2i^.

Zm|uvné stľany vyhlasujú, Že si ťuto Zmluvuprečítali, súhlasia s jej obsahom, poľozumeli
mu, vyhlasujú,Že obsahuje uľčitý, jasný a nonlmiteľný pľejav ich vôle anaznaksúhlasu
ju podpisujú.
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V Šaľ, y'I..' :ĺ. h-..zozl V Šali, 0.T,!.!. ...2021

Za Nájomcov. Za Prenajímateľa
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Mgľ
pľim

Rosypalová

mesta
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