
Nájomná zmluva č. 939ĺ2021
na pozemok

uzatvorená v zmysle $ 663 a nasl. zákona č,. 4011964 Zb. občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov

l

čl. I.
Zmluvné strany

Pľenajímatel': Mesto Šal'a
Sídlo: Nám. Sv. Tľojice 7, g27 00 Šaľa
Zasb,lpený:. Mgľ. Jozef Belický, primátor mesta
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282
BIC: GIBASKBX
lČo: 00 306 l85
DIČ: 2021024049
(ďalej len,, Prenajímateľ" )

Nájomca: Branko Pistovič City Cafe
zapisaný v Živnostenskom registri vedenom okľesn;im úradom
Šaľa, číslo Živnostenského registr a: 450-127 94

Sídlo: KľáľovánadVáhom 622,925 91 KráľovánadVáhom
IČo: 47 88O 422
e mail: branko.pistovic@gmail.com
(ďalej len,,Nójomca")
(Prenajímateľ a Nájomca v d'alšom texte spoločne ako ,,Zmluvné strany")

čl. II.
UVODNE USTANOVENIA

Pľenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, pozemku registra CKN
parc. č. 2303120 zastavaná plocha a nádvorie o výmeľe 3878 m2 vedenej katastľálnym
odborom okĺesného úľadu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na LV č. 1 (ďalej

len,,nehnutel'nosť").

Nájomca listom Zo dňa 30.09.2021 požiadal Prenajímatel'a o pľenájom časti
nehnuteľnosti parc. č.2303120 zastavaná plocha a nádvorie o výmeľe ó0 m2 za účelom
rozšírenia uŽ existujúcej letnej teľasy na zastrešenú terasu.

Prenajímateľ v zmysle $ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/199l Zb. o majetku obcí v
zneni neskorších predpisov zverejnil oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta z
dôvodu hodného osobitného zreteľa dňa 20.10.202I. Pľenájom bol schválený
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali čis|o 5/202l _Xu. dňa 4. novembľa 202I v
súlade s ustanovením $ 9a ods. 9 zákona č.I38ll99l Zb. o majetku obcí v platnom
zneni' troj pätinovou väč šinou všetkých posl ancov.
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Cena nájmu je stanovená v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Sali
č,. 412014 - IX' zo dňa 26.06.2014 v zneni neskorších dodatkov, ktorým boli prijaté
Zásady hospodáľenia s majetkom mesta Šaľa.
V zmysle uvedených skutočností sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tejto zmluvy
o nájme (ďalej len,,Zmluva").

čl. III.
PRBDMEľ a Účnl ľÁĺtvĺu

Pľenajímateľ prenajíma Nájomcovi a Nájomca preberá do nájmu nehnuteľnost' pľesne

popísanú a špecifikovanú v čl. II ods. 2 tejto zmluvy za účelom rozšíľenia už existujúcej
letnej teľasy na zastľešenú terasu pri prevádzke City Cafe na Hlavnej ul. (ďalej len

,,Predmet nájmu") za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
Nájomca sazaväzuje uživať Predmet nájmu výlučne na účel špecifikovaný v čl. III ods.
l Zm|uvy. Pre prípad porušenia účelu nájmu spôsobom, Že Nájomca bude Predmet
nájmu uŽivat' na iný ako dohodnutý účel sa Zmluvné strany výslovne dohodli, Že

Prenajímateľ je opľávnený od Zmluvy odstúpiť.
Zmluvné stľany výslovne vyhlasujú, Že Pľedmet nájmu je špecifikovaný dostatočne
uľčit1im spôsobom a z uvedeného dôvodu sa zavánljú toto neľozporovať.
Nájomca sa zavänlje za uživanie Predmetu nájmu zaplatiť nájomné tak, ako je
vymedzené v článku V. tejto Zmluvy.
Nájomca preberá do užívania Pľedmet nájmu vymedzený v čl. III. ods. 1 tejto zmluvy
a prehlasuj e, že je oboznámený s jeho technickým stavom, ktorý zodpovedá účelu
nájmu a v takomto stave ho preberá.

čI.Iv.
DOBA tvÁĺnĺu

Prenajímateľpľenajímanájomcovi predmet nájmu na dobu n e u r č i t ú počnúc dňom
I5,II.2O2T .

čl. V.
CENA ľÁ"ltvĺu

Cena nájmu Za prenajatu nehnuteľnosť je stanovená podľa pľílohy č. I Zásad
hospodáľenia s majetkom mesta Šaľa v zneni neskoľších dodatkov vo výške 20,00
Eur/mz/rok, čo pri celkovej výmeľe 60 m2 predstavuje Sumu 1 200,00 Eur/ľok.
Nájomné zarok202I (47 dní) zaplati Nájomca pľevodným pnkazom prostľedníctvom
peňaŽného ústavu na účet Prenajímateľa uvedený v článku I. tejto zmluvy s použitím
vaľiabilného symbolu 2l2 002, prípadne v hotovosti do pokladne Pľenajímateľa
v celkovej sume 77 126 Euľ (slovom: sedemdesiatsedem euľ, dvadsaťšesť centov)
v lehote do 15 dní od podpísania zmluvy. Na základe nájomnej zmluvy č,. 17012016 zo
dňa l5.04.2016, ktoľá sa ukončuje dňom účinnosti tejto Zmluvy nájom predstavuje od
I .l .202I do 1 4. 1 1 .202I sumu 522,7 4 Eur 

' 
Nájomca uhľadil dŕn 29 .9 .202 1 sumu 600,-
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Eur, čo predstavuje nájomné za obdobie do l.1 .202l do 31.12.202I. Nájomné za rok
2021 od 15.lI.2021 do 3 l ' l2.202I podľa tejto Zmluvy je vo výške 154,52 Eut.

4.

Nájomné Nájomca kaŽdoľočne počnúc rokom 2022 zaplatí prevodným príkazom
pľostredníctvom peňaŽného ústavu na účet Prenajímateľa uvedený v článku I. tejto

zmluvy s použitím vaľiabilného symbolu 212 002, pnpadne v hotovosti do pokladne

Prenajímateľa v hotovosti v celkovej sume 1 200'00 Euľ (slovom: osemsto eur) vŽdy
do 30.06. pľíslušného ľoka.
V prípade, ak Nájomca neuhľadí nájomné v stanovenom termíne' je povinný uhradiť

Prenajímatel'ovi úrok za každý aj začatý deň omeškania vo výške podľa predpisov

občianskeho práva, ktoý je tvoľený tak, že k základnej úrokovej sadzbe ECB (tzv.

hlavné ľefinančné operácie) sa pripočíta 8 percentuálnych bodov.

Prenajímateľ si vyhľadzuje pľávo úpravy cien v prípade zmien platných predpisov
(zäkon, vyhláška, naľiadenie vlády, VZN mesta' uznesenie MsZ, Zásady mesta ap.).

Takto vykonanú úpravu ceny nájmu oznámi Prenajímateľ Nájomcovi písomne.

čl. vI.
PODMIENKY NÁJMU

1. Nájomca bude uhrádzať nájomné v zmysle zmluvných dojednaní.

2. Nájomca pľebeľá predmet nájmu v stave akom sanachádza pľi podpise tejto Zm|uvy.
3. Pľenajímateľ sa zavázuje zabezpečiť Nájomcovi nerušené uŽívanie Predmetu nájmu'

Nájomca sazaväzuje pri svojej činnosti dodľŽiavať príslušné platné pľávne predpisy.

4. V prípade, ak počas platnosti tejto Zmluvy dôjde k zmene všeobecne záväzných
pľávnych predpisov vzťahujúcich sa na pľedmet nájmu, zktorých bude vypl1ýwať

potreba vykonať na predmete nájmďjeho časti take úpľavY, abY predmet nájmu bol
ďalej spôsobilý na dohodnuté uživanie, Zmllvne strany sa dohodnú na ďalšom trvaní
Zmluvy a zmluvných podmienkach z toho vyplývajúcich.

5. Nájomca je povinný uživať predmet nájmu výlučne v súlade s touto Zmluvou
a dohodnutým účelom nájmu a počas nájmu lldrŽiavať ho vykonávaním bežnej údržby
na Predmete nájmu na vlastné náklady. V opačnom pľípade zodpovedá za všetky škody,

ktoľé vzniknú Prenajímateľovi porušením týchto povinností a právnych pľedpisov.

6. Nájomca sa výslovne zaväzuje dodľžiavať platné právne pľedpisy súvisiace
s pľedmetom nájmu, ako aj príslušné Všeobecne záväzne naľiadenia mesta Šaľa.

V prípade porušovania všeobecne platných predpisov a Všeobecne záväzných nariadení

mesta Šaľa je Pľenajímateľ opľávnený od Zmluvy odstupiť.

7. Nájomca nie je opľávnený prenechať Pľedmet nájmu do podnájmu, alebo iného

faktického uživania tretej osobe. Pre pľípad porušenia povinnosti Nájomcu uvedenej

v prvej vete tohto odseku sa Nájomca zaväzuje zaplatiť Pľenajímateľovi zmluvnú
pokutu v sume 100,00 Eur za každý čo i len zač,atý mesiac trvania podnájomného

vďahu a Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy. Dojednaním o zmluvnej
pokute uvedenom v predchádzajúcej vete, zostávajú nedotknuté nároky Prenajímateľa

voči Nájomcovi na náhľadu škody.

8. Nájomca sazavdzujeudržiavať Predmet nájmu v poľiadku a okolie udržiavať v čistote.
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9 Nájomca zodpovedá za škody, ktoľé vzniknú na Predmete nájmu v súvislosti s jeho
uŽivanim. Pri umiestňovaní podlahy letnej teľasy na Pľedmete nájmu nesmie dôjsť k
znehodnoteniu alebo poškodeniu (navŕtaním, narušením uloŽenia dlaŽby, ľozobeľaním
dlažby apod.) povrchov chodníka, spevnenýchplôch apešej zóny.
Po ukončení nájmu vráti Nájomca Predmet nájmu do pôvodného stavu.

Nájomca berie na vedomie poŽiadavku Prenajímateľa, že v pľípade pouŽitia slnečníkov
tieto budú bez reklamnej potlače, sú odporučané slnečníky v neutľálnejbéžovej farbe.

10.

11.

čl. VII.
SKoNčENIE NÁJMU

1. Zdôvodu nedodrŽaniazmluvnedohodnutých podmienok môŽe Pľenajímateľodstúpiť
od tejto Zmluvy.

2. Zmluvne stľany môŽu nájomný vzťah založený touto zmluvou skončiť kedykol'vek
dohodou zmluvných stľán uzavretou v písomnej forme.

3. odstupiť od Zmluvy môŽe tak Nájomca ako Prenajímateľ aj z dôvodov uvedených v $

679 občianskeho zákonníka.
4. Zmluvu je moŽné ukončiť aj výpoveďou ktoroukoľvek zmluvnou stranou

v tľojmesačnej výpovednej lehote, ktorá začne plynúť prvým dňom mesiaca
nasledujúcim po doručení výpovede druhej Zmluvnej strane.

5. Písomné odstúpenie od Zmluvy musí bý'doručené druhej Zmluvnej strane na poslednú
známu adresu. Nájom sa ruší od momenfu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej
Zmluvnej strane.

6. Plnenia, ktoľé si Zmluvné strany poskýli do dňa zán1ku Zmluvy si Zmluvné strany
nevracajú, sú však povinné vyrovnať si vzájomné pohľadávky azávdzky ztoho
vypl;ývajúce, a to najneskôr do 30 dní odo dňa zániku Zmluvy.

7. Písomnosti týkajúce sa záväzkov medzi účastníkmi, ktoré vyplývajú ztejto Zmluvy sa

účastníci zavärujú doručovať poštou vo forme doporučenej listovej zásielky. Poštou
doručuje zmluvná stľana - odosielateľ písomnosti druhej zmluvnej stľane - adresátovi na
adresu jeho sídla uvedeného v čl. I. tejto zmluvy' resp. adresu písomne oznámeni
zmluvnou stranou ako koľešpondenčnú adľesu. Ak nie je moŽné doručiť písomnosť
na tuto adresu, povinnosť odosielateľa je splnená v deň, keď ju pošta vľátila
odosielateľovi ako nedoručiteľnú zásielku ato bez ohľadu na dôvod, pre ktorý sa ju
nepodaľilo doručiť.

8. Zm|uvĺe stľany sa výslovne dohodli na opľávnení doručovať písomnosti týkajúce sa
záväzkumedzi zmluvnými stranami, ktoľé vyplývajuztejto zmluvyi prostredníctvom e

- mailu. Písomnosť doručenú prostredníctvom e - mailu tľeba doplniť najneskôr do
troch dní predloŽením originálu spôsobom podl'a predchádzajúceho odseku tohto
článku.



čl. VIII.
zÁvnnľčNn USTANovENIA

1. Nájomná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami
obidvoch zmluvných stľán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
na webovom sídle mesta Šaľa. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením celej zmluvy.
Povinnosť zmluvu zverejnit' vyplyva z ustanovenia $5a zákona č. 2lll2000 Z. Z.

o slobodnom prístupe k informáciám a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov (zákon
o slobode informácií) v platnom zneni.

2. Dňom účinnosti Zmluvy bude ukončená pôvodná nájomná zm|uva č. 17012016 zo dňa
15.04.2016.

3. Ak nie je v zmluve uvedené inak, ľiadia sa nájomné vzt'ahy účastníkov občianskym
zákonníkom a slovenským právnym poriadkom.

4. K zmene dohodnutých ustanovení tejto Zm|uvy môže dôjsť len po vzájomnej dohode
zmluvných stľán formou písomných očíslovaných dodatkov, podpísaných oboma
zmluvnými stranami alebo osobou opľávnenou k tomuto úkonu.

5. Pľenajímateľ a Nájomca sa zavázujú písomne si oznámiť kúd:ú Zĺnenu týkajúcu sa ich
identifikačných údajov (názov, sídlo, identiťrkačné číslo, čísla účtov a pod.) najneskôľ
do 10 pracovných dní odo dňa, kedy táto zmena nastala. Takéto zmeny sa nebudú
považovať zazmeny vyŽadujúce si uzavretie dodatku k tejto Zmluve.

6. Zmluvné stľany sa zaväzuju, že si budú poskytovať potľebnú súčinnosť pri plnení
záväzkov z tejto Zmluvy a ĺavzájom sa budú včas informovat' o všetkých
skutočnostiach potľebných pre ich spolupľácu podľa tejto Zmluvy, najmä vzájomne si
oznamovať všetky zmeny adôleŽité okolnosti.

7. Ak niektoľé ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr
stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnost' ostatných ustanovení. Namiesto
neúčinných ustanovení sa pouŽije úprava, ktoľá, pokiaľ je to pľávne moŽné, sa čo
najviac pribliŽuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pn uzatváraní tejto Zmluvy
Zmluvné stľany túto otazku brali do úvahy.

8. Nájomca podpisom tejto Zm|uvy poskytuje súhlas Prenajímateľovi na spracovanie
svojich údajov vrozsahu uvedenom vúvodných ustanoveniach zmluvy, čo je
nevyhnutné pľe riadnu identifikáciu Nájomcu na účely plnenia tejto Zmluvy, a to počas
trvania tejto Zmluvy, najneskôľ však do lehoty vysporiadania všetkých záväzkov
vzniknutých na základe tejto Zmluvy a uplynutím aľchivačnej doby. Po uvedenom
období budú údaje Nájomcu z informačných systémov Pľenajímateľa zlikvidované.
Nájomca môže odvolať kedykoľvek svoj udelený súhlas po ukončení platnosti
Zmluvy a Vyľovnaní všetkých závázkov.

9. Táto Zmluva je vypracovaná v tľoch (3) vyhotoveniach, zktoých Nájomca pľevezme
jedno (1) vyhotovenie a Prenajímateľ dve (2) vyhotovenia.

l0. Zm|uvné strany vyhlasujú, Že zmluvu si prečítali, súhlasia s jej obsahom, porozumeli
mu, vyhlasujú, Že obsahuje určitý, jasný aztoz_gmiteľný prejav ich vôle ana znak
súhlasu ju podpisujú.
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