Zmluva o nájme pozemku č.757 12021'
uzatvorenáv zmysle $ óó3 a násl. zákona č,. 4011964 Zb. občiansky zákonník v zneni
neskoľšíchpredpisov
čl. I.
Zmluvné stľany
I

Prenajímatel': Mesto Sal'a
Nám. Sv' Trojice 7,927 00 Šaľa
Sídlo:
Zastípený: Mgr. Jozef Belický, primátoľ mesta
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK82 0900 0000 00512430 6282

IBAN:
BIC:
IČo:
DIČ:
e-mail:
tel. č.:

GIBASKBX
00 306

202IO24O49
mesto@sala.sk
0311 770 5981

(ďalej len,, Prenajímateľ " )

2. Nájomca:
Sídlo:
Zast'Úpený
IČo:
DIČ/ IČ DPH:

l85

-4

The six s.r.o.
Zapisaný v obchodnom registri oS Tmava, oddiel: Sro,
VloŽka číslo44351/T
8. mája g)gllg,927 0I Šaľa
Jakub Baueľ _ konateľ spoločnosti
52 346 846
2I2O9952I7/

(d'alej len,, Nájomca" )
(

účastnícizmluvy v ďalšom texte spoĺočneako ,,Zmluvné strany")

čl. II.

UVODNE USTANOVENIA
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, pozemku registra CKN
parc. č. sln ostatná plocha o výmeľe lO94 m2, vedenej katastľálnym odborom
okľesného úradu Šaľapre obec a katastľálne územie Šaľana LV č. 1 (ďalej len
,,nehnutel'nosťoo).
2

,L

Nájomca listom zo día 06.10.202l požiadal Prenajímateľa nájom časti Nehnuteľnosti
za účelomumiestnenia stánku s občeľstvenímpri budove súpisnéčis|o 3220 na ulici
Školskei,ležiacej na pozemku ľegistľa CKN par.č. 516, zastavaĺá plocha a nádvorie
o výmere 355 m2, vedené katastrálnym odborom okresného úradu Šaľapľe obec
a katastrálne územie Šaľana LV č. 6783.

-)

4

Cena nájmu je stanovená v súlade s Uznesením Mestského zastupitel'stva v Šali
č.4l2OI4 -IX. zo dňa26.06.20l4, ktorým boli prijaté Zásady hospodárenia s majetkom
mesta Šaľav zneni neskoršíchdodatkov.
V zmysle uvedených skutočností sa Zmluvné strany dohodli na uzatvoľení tejto Zmluvy
o nájme (ďalej len,,Zmluvď') .
čl. III.
PR_EDMEľ a učBl ľÁĺtvĺu
Pľenajímatel'prenajímaNájomcovi a Nájomca pľebeľá do nájmu časťnehnuteľnosti
podľa čl. II. ods. l tejto Zm\uvy o výmere 10 m2 za podmienok ďalej dohodnutých
v tejto Zmluve. Predmet nájmu je podrobne popísaný a definovaný v Prílohe č. l tejto
Zmluvy.

1

2

J

4.

5

6

Účelom nájmu je umiestnenie stánku s občerstvením a jeho prevádzkovanie na
Predmete nájmu, ktorý je súčasťouareálu mestského Amfiteátra.
Pripojenie stánku na inŽinierske siete je riešenie dohodou s vlastníkom budovy so
súpisným čislo 3220 a nie je predmetom tejto zmluvy.
Nájomca sa zaväzuje užívaťPredmetu nájmu výlučne na účelšpecifikovaný v čl. ilI
ods. 2 tejto Zmluvy. Pre prípad porušenia účelunájmu spôsobom, Že Nájomca bude
Pľedmet nájmu uživaťna iný ako dohodnutý účelsa Zmluvné strany ýslovne dohodli,
že Prenajímateľ je oprávnený odstupiť od Zmluvy.
Zmluvné stľany výslovne vyhlasujú, Že predmet nájmu je špecifikovaný dostatočne
určit1ým spôsobom a z uvedeného dôvodu sazaväzujítoto neľozpoľovať.
Nájomca pľeberá do uŽívania Pľedmet nájmu v rozsahu vymedzenom v čl. III. ods. 1
tejto Zmluvy a prehlasuje, Že je oboznámený s jeho technick1im stavom, ktoý
zodpovedá účelunájmu a v takomto stave ho preberá.
čl. Iv.

DoBA
I

ľÁĺnĺu

Prenajímateľ prenajíma Pľedmet nájmu Nájomcovi na dobu určitúod 08.l0.2021 do
06.r0.2022
čl. v.

CENA NÁJMU

1.

Cena nájmu za prenaj atý pozemok je stanovená podl'a prílohy č:.l Zásad hospodáľenia s
majetkom mesta Šaľav zĺenineskoršíchdodatkov vo výške 6,64Eurlm2lrok, čo pri
celkovej výmere 10 m2 pľedstavuje sumu 66,40 Eur/ľok (slovom: šesťdesiatšesťeur
a štyridsať centov)'

L

2'

Nájomné za rok 202l (92 dni) zaplatí Nájomca v alikvotnej výške pľevodným príkazom
prostľedníctvom peňažného ústavu na účetPľenajímateľa uvedený v článku I. tejto
Zm|uvy s pouŽitím variabilného symbolu 2I2 002, prípadne v hotovosti do pokladne
Pľenajímateľa v celkovej sume 15,46 Eur (slovom: päťnásťeur štyridsat'šest' centov) do
desiatich dní odo dňa účinnostitejto Zmhxy.

od ľoku 2022 bude

nájomca lhrádzat' nájomné v zmysle schváleného Uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Šalič. 3l2O2I _,IX, zo dŤta24. jina2O21vo výške 50,75 Eur.

3.

V prípade, ak Nájomca neuhĺadínájomné za prenájom predmetu nájmu v stanovenom
termíne, je povinný uhľadit' Prenajímateľovi úrok za každý aj začatý deň omeškania vo
výške podľa predpisov občianskeho práva'

4.

Prenajímateľ si vyhľadzuje právo na úpľavu ceny nákladov za sluŽby spojene s uŽívaním
pľedmetu nájmu v pľípadezmien platných pľávnych predpisov (zákon, vyhláška,
nariadenie vlády, uznesenie MsZ, Zásady hospodárenia s majetkom mesta Šaľa)S
účinnost'ouich schválenia.

čl. vI.

PoDMIENKY NÁJMU
1

Nájomca sazavázuje Prenajímateľovi zap|atiť nájomné vo výške a spôsobom uvedenýn
v tejto Zmluve.

2

Cistotu, poriadok a údľŽbuPredmetu nájmu zabezpeči Nájomca počas celej doby nájmu
na vlastné náklady v ľozsahu jej užívania.

J

a

Nájomca preberá Pľedmet nájmu v stave, v akom sanachádza pri podpise tejto Zmluvy

4

Prenajímateľ sa zaväzuje zabezpečit' Nájomcovi nerušené uŽívanie Pľedmetu nájmu.
Nájomca sazav'dnuje pri svojej činnosti dodrŽiavať príslušnéplatné právne predpisy.

5

Nájomca

je

povinný uživat' Predmet nájmu výlučne v súlade s touto Zmluvou

účelomnájmu a počas nájmu udržiavať ho vykonávaním beŽnej údrŽby
na Pľedmete nájmu na vlastné náklady. V opačnom prípade zodpovedá za všetky škody,
ktoré vzniknú Pľenajímateľoviporušením týchto povinností a pľávnych pľedpisov.
a dohodnut1im

6.

V prípade, ak počas platnosti tejto Zmluvy dôjde k zmene všeobecne záväzných
právnych pľedpisov vzťahujúcich sa na Predmet nájmu, zktoýchbude vyplývat'
potreba vykonať na Predmete nájmďjeho časti také úpľavy, aby Predmet nájmu bol

(,

ďalej spôsobilý na dohodnuté uživanie, zmluvné strany sa dohodnú na ďalšom trvanĺ
Zmlw y a zmluv ný ch p o dm i en kach z toho vyp l ýv aj úci ch.

7

Nájomca sa výslovne zavázuje dodrŽiavať platné právne predpisy súvisiace
s Predmetom nájmu, ako aj príslušnéVšeobecne závdzne nariadenia mesta Šaľa.
V prípade porušovania všeobecne platných predpisov a Všeobecne záväzných nariadení
mesta Šaľaje Pľenajímateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

8.

Nájomca nie je opľávnený prenechať Pľedmet nájmu do podnájmu, alebo iného
fakti ckého uživ ania tretej o sobe bez predchádzajúceho pí somného súhlasu
Prenajímateľa. Pre prípad porušenia povinnosti Nájomcu uvedenej v prvej vete tohto
odseku sa Nájomca zaväzuje zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu V sume 100'00
Eur zakaŽdý čo i len začatý mesiac trvania podnájomného vzťahu a Prenajímateľ je
oprávnený odstúpiť od tejto Zm|uvy. Dojednaním o zmluvnej pokute uvedenom
v predchádzajicej vete, zostávajú nedotknuté nároky Pľenajímateľavoči Nájomcovi na
náhradu škody.

9

Nájomca je povinný si svoj hnuteľný majetok umiestnený na Pľedmete nájmu
zabezpeč,iťvoči kľádeŽi a poškodeniu na vlastné náklady. Prenajímateľ nezodpovedá za
škodu, ktorá vznikla Nájomcovi alebo tretím osobám na majetku alebo zdraví, ak škoda
nevznikla v dôsledku jeho zavinenia.

l0.

Nájomca je povinný po ukončenínájomného vzťahu uviesť Predmet nájmu do
pôvodného stavu, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

l

l.

Pre prípad pokľačovanianájmu je nájomca povinný opätovne podať Žiadost' o nájom
nehnuteľnosti.

čl. vil.

SKONčENIE NÁJMU

1.

Nájom sa skončíuplynutím doby, na ktoru boldojednaný.

2

Z dôvodu nedodľŽania zmluvne dohodnutých podmienok môŽe Prenajímateľ odstúpiť
od tejto Zmluvy.

-J

Zmluvné stľany môŽu nájomný vzťah za|oŽený touto Zmluvou skončiťkedykoľvek
dohodou zmluvných stľán uzavľetou v písomnej forme.

L

4

5

6.

7

8

odstúpiť od Zmluvy môŽu tak Nájomca ako Prenajímateľ z dôvodov uvedených
v $ 679 občianskeho zákonníka.
Zmluvu je moŽné ukončiťaj písomnou výpoveďou ktoroukoľvek zmluvnou stľanou
v trojmesačnej výpovednej lehote, ktorá začne plynút' prvým dňom mesiaca
nasledujúcim po doručenívýpovede druhej zmluvnej stľane.
Písomnéodstúpenie od Zmluvy musí byt'doručené druhej zmluvnej stľane na poslednú
známu adľesu. Nájom sa rušíod momentu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej
zmluvnej stľane.

Plnenia, ktoľési zmluvné strany poskytli do dňa zán1ku Zmluvy si zmluvné stľany
nevracajú, sú však povinné vyrovnať si vzájomné pohl'adávky a zéxäzkyz toho
vyplývajúce, a to najneskôľ do 30 dní odo dňazán1ku zmluvy.
Písomnosti týkajúce sa záväzkov medzi účastníkmi,ktoré vyplývajú ztejto Zmluvy sa
účastnícizaväzuji doručovať poštou vo foľme doporučenej listovej zásielky. Poštou
doručuje zmluvná strana - odosielateľ písomnosti druhej zmluvnej strane - adresátovi
na adresu jeho sídla uvedeného v čl. I. tejto zmluvy' resp. adresu písomne oznámenú
zmluvnou stranou ako koľešpondenčnúadresu. Ak nie je možnédoručit' písomnosť

na tuto adresu, povinnosť odosielateľa je splnená

ju

pošta vrätila
odosielateľovi ako nedoručiteľnúzásielku ato bez ohľadu na dôvod, pre ktorý sa ju
v deň,

keď

nepodarilo doručiť.

I

Zm|uvne stľany sa výslovne dohodli na oprávnení doručovaťpísomnosti týkajúce sa
záväzkumedzi zmluvnými stranami, ktoľévyplývajúztejtoZmluvy i pľostľedníctvome
_ mailu. Písomnosť doručenúprostredníctvom e _ mailu treba doplniť najneskôr do
tľoch dní pľedloŽením originálu spôsobom podľa predchádzajúceho odseku tohto
článku.
čl. vilI.

zÁvľnnčNEUsTANovENIA
1

2

L

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch
zmluvných strán a účinnosťdňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom
sídle mesta Šaľa.Zmluvné stľany súhlasia so zverejnením celej Zmluvy. Povinnosť
Zmluvu zverejniť vyplýva z ustanovenia $ 5a zákona č. 2|ll2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o Zmene a doplnení niektoých zákonov (zákon o slobode
informácií) v platnom zĺeni.

Ak nie je v tejto

Zm|uve uvedené inak, riadia sa nájomné vzťahy účastníkov
občianskym zákonníkom a slovens(im pľávnym poriadkom.

a
-)

K zmene dohodnutých ustanovení tejto Zm|uvy môŽe dôjsť len po vzájomnej dohode
zmluvných strán formou písomných očíslovanýchdodatkov, podpísaných oboma
zmluvnými stľanami alebo osobou oprávnenou k tomuto úkonu.

4.

5

6

Pľenajímateľa Nájomca sa zaväzujú písomne si oznámiť kaŽdú Zmenu týkajúcu sa ich
identifikačných údajov (názov, sídlo, číslaúčtova pod.) najneskôr do l0 pracovných
dní odo dňa, kedy táto zmena nastala. Takéto Zmeny sa nebudú povaŽovať Za zmeny
výadujúce si uzavľetie dodatku k tejto Zm|uve'

Zmluvné strany sa zavázuji, Že si budú poskýovať potrebnú súčinnosťpri plnení
záväzkov z tejto Zm|uvy a navzájom sa budú včas informovať o všetkých
skutočnostiach potrebných pľe ich spolupľácu podľa tejto Zmluvy, najmä vzájomne si
oznamovať všetky Zmeny adôleŽité okolnosti.

Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinnéalebo neskôr
stratia účinnosť,nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení' Namiesto
neúčinnýchustanovení sa pouŽije úprava, ktoľá' pokiaľ je to právne moŽné, sa čo
najviac približuje zmyslu a účelutejto Zmluvy, pokiaľ pn uzatváĺanítejto Zmluvy
zmluvné strany tuto otázku bľali do úvahy.

7

8

Táto Zm|uva je vypracovaná v troch (3) vyhotoveniach, zktoých Nájomca prevezme
jedno (1) vyhotovenie a Pľenajímateľ prevezme dve (2) vyhotovenie.

Zmluvné strany vyhlasujú, Že

si tuto Zmluvu

pľečítali,súhlasia s jej obsahom,

porozumeli mu, vyhlasujú, Že obsahuje uľčitý,jasný a zrontmiteľný pľejav ich vôle
aĺaznak súhlasu ju podpisujú'
Príloha č. l _ grafické zobrazenie predmetu nájmu

V Šali,

t3.40

.2o24

....202r
Za Prenajímateľa

Za Nájomcu.
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Mgr. Jozef
primátpľ
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Šaľa

