Dohoda č. 716ĺ2021
o ukončeníZmluvy o nájme pozemku č. 438/2013
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čl. I.

Zmluvné stľany

Prenajímatel':
Sídlo:
Zasttryený:

I

Mesto Šal'a
Nám. Sv. Trojice 7 ,927 00 Šaľa
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta.

Bankové spojenie: Slovenská spoľiteľňa, a.s., pobočka Šaľa
SK82 0900 0000 00512430 6282
IBAN:
00 306 185
2021024049
(ďalej len,, Prenaj ímateľ")

tČo:
DIČ:

Nájomca:

.,

Ivan Hľdina

dátum nar.:

rodné číslo:
trvale bytom:
a

manŽelka

Miľoslava Hľdinová

dátum nar.:

trvale bytom:
(spolu ďalej len ,,Nájomca")
(účastnícidohody v ďalšom texte spoločne ako ,,Zmluvné strany")
čl. n.

Pľedmet dohody
1

Zm|lvĺéstľanydŕla25.IO.2013 uzatvorili Zmluvu

o nájme pozemku č.43812013 (d'alej

časťparc' C KN
|en,,Zmluvď'), pľedmetom ktoľej je prenájom nehnuteľnosti, pozemok
č. 1038/3l zastavaĺáp1ocha a nádvorie o výmere 18 m2 (ďalej len ,,Predmet nájmu")
územie Šaľa
vedenej katastrálnym odborom okĺesného radu Šaľapre obec a katastľálne
na

LV č. 1.

zo dňa

.I0.2O2I poŽiadal prenajímatel'a

o

ukončenie Zmluvy

2.

Nájomca listom

3

V zmysle uvedených skutočnostísa zmluvné strany dohodti na ukončení nájomného
vďahu
vďahu zaloŽenéhoZmluvou, ku dňu I.IO.202I Dohodou o ukončenínájomného

01

z dôvodu pľedaja býu.

(ďalej ,,Dohodď').

:

čl. III.

Vysporiad anie záv äzkov a pohl'adávok
1

2

Nájomca uhľadil nájomné na rok 2O2l vovýške 11,93 Eur dňa l3.04.202I. Preplatok
z nájomného vo výšk e 2,97 EUR bude Nájomcovi zaslaný na jeho účetvedený
v UniCredit pobočka ŠaľaIBAN: SK 68 1111 0000 0016 0835 2009.

Zmluvné strany vyhlasujú, Že podpisom tejto Dohody a úhľadou alikvotnej časti
nájomného podľa čl. ilI. ods. 1 tejto Dohody povaŽujú svoje vzájomné vzťahy zaloŽené
na zák|aďe Zmluvy za ukončene a vysporiadané a žiadna zo zm|uvných stľán nemá a
nebude si z tohto titulu uplatňovať voči druhej zmluvnej strane akékoľvek práva, pľávne
náľoky, záv'azky alebo pohľadávky ďalebo vyŽadovať plnenie akýchkoľvek povinností.
čl. ľ.

Záverečné ustanovenia

({)
1

2

J

2

tň.

.)

Táto Dohoda je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach,
vyhotovenie a Prenajímateľ obdržídve vyhotovenia.

z ktoých

Nájomca obdľŽídve

Táto Dohoda je platná dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stľanami, účinnosť
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Šaľa.
Zmluvné strany súhlasia so zveľejnením celej Dohody na webovom sídle mesta Šaľa.
Povinnosť tuto Dohodu zverejniť vyplýva z ustanovenia $ 5a zákona č'.2IIl20o0 Z' z.
o slobodnom pľístupek infoľmáciám a o Zmene a doplnení niektoých zákonov
v platnom zneni.

Nájomca berie na vedomie, že Prenajímateľ ajeho sprostredkovatelia spracúvajú
v zmysle nariadenia Euľópskeho parlamentu a rady (EU) 20161679 z 27. apŕ.la 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica g5l46lBs (všeobecné naľiadenie o ochľane údajov)
osobné údaje Nájomcu v ľozsahu stanovenom v tejto Zmluve v ľámci činností
spojených so správou vlastného majetku Pľenajímateľa,po dobu nevyhnutne potrebnú
na zabezpečenie pľáv a povinností vypl;ývajúcich zo zm|uvného vďahu za|oŽeneho na
základe tejto Dohody a následne na účelyarchivácie po dobu tľvania archivačnej doby
v súlade so zákonom č. 395l2OO2 Z.z. o aľchívoch a registľatuľach a o doplnení
niektoých zákonov v platnom zneni. Spracúvanie osobných údajov Nájomcu je
v súlade s čl. 6. ods. 1 písm. li) všeobecného nariadenia o ochľane údajov potrebné na
plnenie tejto Dohody. Náj om ca zárov ei vyhlasuj e, Že za ič,e|om uzavľetia tejto Dohody
pri poskytnutí osobných údajov Pľenajímateľovibol dostatočne informovaný o svojich
právach vyplývajúcíchzospracúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje
poskytnúťv súvislosti so zákonn;imi alebo zmluvnými poŽiadavkami, ako aj o ďalších

/)

Ĺl

relevantných skutočnostiach obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky ochľany

súkľomiď', s ktorého obsahom sa Nájomca pred podpísaním tejto Dohody oboznĺámil.
Nájomca berie na vedomie Že infoľmácie o spľacovávaní osobných údajov sú dostupné
na webovom sídle Pľenajímateľa:www.sala.sk.
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jej
Zm1uvné stľany vyhlasujú, že si tuto Dohodu pred jej podpisom prečítali,porozumeli

obsahu, aže vyjadruje ich slobodne, určito aválŽne pľejavenúvôl'u a ĺa zĺak súhlasu
s jej obsahom ju podpísali.

V Šali,04. tO.2021

Za Prenajímateľa:

Za Nójomcu:
I
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Iozef

Ivan Hrdina

Miros

!.

aľa
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