
Dohoda č.94012021

o ukončeníZm|uvy o nájme pozemku č.20412013

I

čl. I.

Zmluvné stľany

Prenajímatel': Mesto Šal'a
Sídlo: Nám. Sv' Trojice 7,927 00 Šaľa
Zastupený: Mgľ. Jozef Belický, primátor mesta.

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Šaľa
IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282
IČo: 00 306 185

DIČ: 2\2IO24O49
(ďalej len,, Prenajímateľ" )

Nájomca: Mgľ. Peteľ Pónya
dátum nar.:

rodné číslo:
trvalebýom:
a manŽelka Mgľ. Kľistína Pónyová
dátum naľ.:

rodné číslo:
trvale bytom:
(spolu ďalej len ,,Nájomca")
(účastníci dohody v ďalšom texte spoločne ako ,,Zmluvné strany")

čl. il.
Pľedmet dohody

Zmluvné stľany ďňa20.04.202I uzatvorili Zmluvu o nájme pozemku č' 204l202L (ďalej

len,,Zmluvď'), predmetom ktorej je pľenájom nehnuteľnosti, pozemok časť parc. C KN
č. 3080i 15 zastavaná plocha a nádvorie o výmere IO7 m2 (ďalej len ,,Predmet nájmu")
vedenej katastľálnym odborom okĺesného radu Šaľa pľe obec a katastľálne územie Šaľa
naLVč.1.

Nájomca listom zo dňa 10.ll.202l poŽiadal Prenajímateľa oukončenie Zm|uvy
z dôvodu nevyuŽitia Pľedmetu nájmu ako prístupovú komunikáciu, vzhľadom k tomu,
Že ýstavba na pozemku v jeho vlastníctve sa nebude ľealizovať.

V zmysle uvedených skutočností sa Zmluvné stľany dohodli na ukončení nájomného
vďahu za\oŽeného Zmluvou, ku dňu 3l.12.2021 touto Dohodou o ukončení náiomného
vzť ahlu (ďalej,,Dohodď').
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čl. ilI.
Vyspoľiad anie záväzkov a pohl'adávok

Zmluvné strany vyhlasujú, Že podpisom tejto Dohody považujú svoje vzájomné vzťahy
za|oŽené na základe Zmluvy za ukončené a vysporiadané a Žiadna zo zm|uvných stľán

nemá a nebude si z tohto titulu uplatňovať voči druhej zmluvnej stľane akékoľvek
ptáva, právne nároky, záväzky alebo pohľadávky ďalebo vyžadovať plnenie

akýchkoľvek povinností.

čl. IV.
Záverečné ustanovenia

Táto Dohoda je vypracovaná v štyľoch vyhotoveniach, z ktoých Nájomca obdrŽí dve
vyhotovenie a Prenajímateľ obdrži dve vyhotovenia.

Táto Dohoda je platná dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stľanami, účinnosť
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na webovom sídle mesta Šaľa.

Zmluvne strany súhlasia so zveľejnením celej Dohody na webovom sídle mesta Šaľa.

Povinnosť tuto Dohodu zverejniť vyplýva z ustanovenia $ 5a zákona č.2Il/2000 Z. z.
o slobodnom pľísfupe k infoľmáciám a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov
v platnom zneni.

Nájomca berie na vedomie, že Prenajimateľ ajeho sprostľedkovatelia spracúvajú

vzmysle nariadenia Európskeho parlamentu aľady (EU) 20161679 z 27. apnla 2016
o ochĺane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto

údajov, ktoľým sa zrušuje smemica 95/46lES (všeobecné nariadenie o ochrane 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 práv a povinností vyplývajúcich zo zm|uvneho vďahu založeného na

zák|ade tejto Dohody a následne na účely archivácie po dobu trvania aľchivačnej doby
v súlade so zákonom č' 39512002 Z.z. o aľchívoch a ľegistľaturach a o doplnení
niektorych zákonov v platnom zneni. Spracúvanie osobných údajov Nájomcu je
v súlade s čl. 6. ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochĺane údajov potľebné na

plnenie tejto Dohody. Nájomcazátoveň vyhlasuje, že zaičelom uzavľetia tejto Dohody
pri poskýnutí osobných údajov Pľenajímateľovi bol dostatočne informovaný o svojich
právach vyplývajúcichzo spracúvaniajeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje

poskýnúť v súvislosti so zĺíkonn;ými alebo zmluvnými poŽiadavkami, ako aj o ďalších
relevantných skutočnostiach obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky ochľany

súkromia", s ktoľého obsahom sa Nájomca pľed podpísaním tejto Dohody oboznámil.
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Nájomca beľie na vedomie že informácie o spracovávaní osobných údajov sú dosfupné
na webovom sídle Prenajímateľa: www.sala.sk.

Zmluvné stľany vyhlasujú, Že si futo Dohodu pred jej podpisom prečítali, porozumeli jej

obsahu, aže vyjadruje ich slobodne, uľčito avážne prejavenú vôľu a na znak súhlasu
s jej obsahom ju podpísali.

V Šali, ď/..../!.,... rr:ä

Za Nájomcu: Za Prenajímateľa.

Mgr. Peteľ Pónya

Mgľ. Kristína


