Dohoda č.7l5 l202l
o ukončeníZmluvy o nájme pozemku č,.22ĺ2005
čl. I.

Zmluvné strany

Prenajímatel':
Sídlo:
Zastipený:

I

Bankové spojenie:

IBAN:

Mesto Šal'a
Nám' Sv' Trojice 7,g27 00 Šaľa
Mgr. Jozef Belický, primátoľ mesta
Slovenská sporiteľňa, a's', pobočka Šaľa
'

SK82 0900 0000 00512430 6282
00 306 185
20T'024049
(ďalej len,, Prenajímateľ")

IČo:
DIČ:

Nájomca:

2

Ivan Hľdina

dátum naľ.:

rodné číslo:
trvale bytom:
a

manŽelka

Miroslava Hľdinová

dátum nar:

trvale bytom:
( spolu ďalej len ,,Nájomca")
(úiastnícidohody v ďalšom texte spoločne ako ,,Zmĺuvnéstrany")
čl. il.
Predmet dohodY

1

2

č'. 2212005 (ďalej
Zmluvné strany dÍn 23.09.2005 uzatvorili Zmluvu o nájme pozemku
časťparc' C KN
len,,Zmluvď'), predmetom ktorej je pľenájom nehnuteľnosti, pozemok
č. 1038/31 zastavanáplocha anádvorie o v.imeľe 16 m2 (ďalej len ,,Predmet nájmď')
a katastľálne územie
vedenej katastrálnym odborom okĺesného úradu Šaľapre obec
Šaľana LV č. 1.

Nájomca listom

zo dňa

01 .10.202:^,

požiadal prenajímateľa o ukončenie Zmluvy

z dôvodu predaja bytu.
J

nájomného
V zmysle uvedených skutočnostísa zmluvné strany dohodli na ukončení
ku dňu I.1O'2021 Dohodou o ukončenínájomného vďahu

vďahuzaloŽenéhoZmluvou,

(ďalej ,,Dohodď').

čl.III.
Vyspoľiad anie záv'ázkov a pohl'adávok
1

2.

Nájomca uhľadil nájomného na rok 2O2l vo výške 10,61 Euľ dŤn 13.04.202l. Preplatok
jeho účetvedený
znájomneho vo výške 2,65 Eur bude Nájomcovi zaslaný na
v UniCredit Bank pobočka ŠaľaIBAN: SK 68 1l11 0000 00l6 0835 2009.
Zm|uvne strany vyhlasujú, Že podpisom tejto Dohody a úhľadou alikvotnej časti
nájomného podľa čl' III. ods. 1 tejto Dohody povaŽujú svoje vzájomné vzťahy založené
na zák|ade Zm|uvy za ukončenéa vysporiadané a Žiadna zo zm|uvných stran nemá a
nebude si z tohto titulu uplatňovať voči druhej zmluvnej stľane akékoľvek práva, pľávne
nároky, záväzky alebo pohl'adávky ďalebo vyŽadovať plnenie akýchkoľvek povinností'

čl. Iv.

Záverečné ustanovenia
1

2

J

Ô

J

Táto Dohoda je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach,
vyhotovenie a Prenajímatel' obdrŽí dve vyhotovenia.

z ktoých

Nájomca obdľŽídve

Táto Dohoda je platná dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami, účinnosť
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Šaľa.
súhlasia so zverejnením celej Dohody na webovom sídle mesta Šaľa.
Povinnosť futo Dohodu zveľejniť vypl;ýva z ustanovenia $ 5a zákona é.2IIl2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciäm a o Zmene a doplnení niektorych zákonov
v platnom znení.
Zm11uvné stľany

Nájomca berie na vedomie, Že Pľenajímatel'ajeho sprostredkovatelia spracúvajú
vzmysle nariadenia Európskeho parlamentu arady (EU) 20161679 z 27. apnla 2016
o ochľane fyzických osôb pri spľacúvaníosobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktoľým sa zrušuje smernica 95l46lBs (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
osobné údaje Nájomcu v ľozsahu stanovenom v tejto Zm\uve v rámci činností
spojených so správou vlastného majetku Prenajímateľa, po dobu nevyhnutne potrebnú
na zabezpečenie práv a povinností vyplývajúcich zo zm|uvného vďahu založenéhona
základe tejto Dohody a následne na účelyarchivácie po dobu trvania archivačnej doby
v súlade so zákonom č. 3g5/2OO2 Z.z. o archívoch a ľegistratuľach a o doplnení
niektoqých zákonov v platnom zĺeni. Spľacúvanie osobných údajov Nájomcu je
v súlade s čl. 6. ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov potľebné na
plnenie tejto Dohody. Nájomcazätoveívyhlasuje, žezaúče\omuzavľetia tejto Dohody
pri poskýnutí osobných údajov Prenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich
právach vypl1ývajúcich zo spracúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje
poskýnúť v súvislosti so zákonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších
ľelevantných skutočnostiach obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky ochrany

,)

I

súkromia", s ktoľéhoobsahom sa Nájomca pľed podpísaním tejto Dohody oboznámil.
Nájomca beľie na vedomie Že informácie o spracovávaní osobných údajov sú dostupné
na webovom sídle Pľenajímateľa: www.sala.sk.
5

Zmluvné strany vyhlasujú, Že si tuto Dohodu pred jej podpisom prečítali,porozumeli jej
obsahu, aže vyjadruje ich slobodne,určito avážne prejavenúvôl'uana znaksúhlasu
s jej obsahom ju podpísali.

V Šali,04. I0.2O2l

Za Nájomcu:

Za Prenajímateľa:

l,

*'

.\,,/

,Ý
',t

Ivan Hľdina

!.-

í'
Jozef
Šaľa

Miľoslava

(.4

