
Nájomná zmluva č. 90612021
uzatvorená v zmysle $ 6ó3 a nasl. zákona č. 4011964 Zb. občiansky zákonnik v zneni

neskorších pľedpisov

I

čl. I.
ZMLUVNE STRÁNY

Pľenajímatel': Mesto Šal'a
Sídlo: Nám. Sv. Trojice 7,g27 00 Šaľa
Zastúpený: Mgr. Jozef Belický, primátor mesta

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
lČo: 00 306 l85
DIČ: 2O2lO24049
e- mail: luruczova@sala.sk
(d'alej len,, Prenaj ímateľ " )

Nájomca: Sala Invest spol. s ľ.o.
zapisaný v obchodnom registri okľesného súdu Nitra
oddiel: Sľo, vloŽka číslo: 53469/N

Sídlo: Jesenského 32013l,955 01 Práznovce
Konajúci Ing. Martin Halmo, konateľ spoločnosti
lČo: 53 578767
(ďalei len,,Nájomca")
(Prenajímateľ a Nájomca v ďalšom texte spoločne ako ,,Zmluvné strany")

čl. il.
UVODNE USTANOVENIA

Pľenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľností, pozemkov paľcely ľegistra CKN č.

806/1, zastavaná plocha anádvorie o výmere 7I4 m2 aparcely registra CKN č. 803/1,

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2471 fiŕ, vedené katastľálnym odboľom

okĺesného úľadu Šaľa pľe obec a katastrálne územie Šaľa na LV č. l.
Nájomca listom zo dňa l8.I0.202I požiadal o pľenájom časti pozemku parc. CKN č.

806/l, zastavaĺá plocha anádvorie oýmere 14 m2 ačasť parcely CKN č. 803/1,

zastavanáplocha a nádvorie o výmere 28 m2 (ďalej spoločne aj ako ,,nehnuteľnosti") za
účelom vybudovania prístupoých komunikácií k plánovanej stavbe ,,SALIS PARK _
polyfunkčný bytovy dom'o (ďalej aj ako ,,plánovaná stavba") podľa Projektovej
dokumentácie pre územné konanie plánovanej stavby, ktoru vyhotovila spoločnosť DK
Ateliér, s.r.o.' Mafuškova 2575,026 0l Dolný Kubín, číslo projektu: 19035, dátum:

októbeľ 2021.
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3 Prenajímateľ v zmysle $ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v zneni

neskorších pľedpisov zverejnil oznámenie o zámerc prenájmu majetku mesta z dôvodu

hodného osobitného zĺeteľa dňa 20.10.202l. Prenájom bol schválený Uznesením

Mestského zastupiteľstva v Šali číslo 5/202l _ XV. Zo dňa 4.II.2O2| v súlade

s ustanovením $ 9a ods. 9 písm' c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom

zneni, troj pätinovou väčšinou všetkých pos l ancov.

V zmysle uvedených skutočností sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tejto Nájomnej

zmluvy č. 9061202l (ďalej len,,Zmluva").

čl. III.
PREDMEľ a Účnl ľÁĺnĺu

l ' Prenajímateľ pľenajíma Nájomcovi a Nájomca preberá do nájmu nehnuteľnosti podl'a čl.

II. ods. 2 tejto Zmluvy (ďalej ako ',pľedmet nájmu"), za účelom vybudovania,
prístuporných komunikácií k plánovanej stavbe, pričom na pozemku parc. CKN č. 806/1,

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 m2 bude vybudovaný prístupový chodník pľe
peších a na pozemku parc. CKN č. 803/l, zastavanäplocha a nádvorie o výmeľe 28 m2

bude vybudovaný vjazd pre motorové vozidlá (ďalej spoločnej aj ako ,,prísfupové
komunikácie'o), za podmienok ďalej dohodnutých v tejto Zmluve. Hranice a priestorové

umiestnenie pľedmetu nájmu sú vyznačené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy _ Sifuácia
plánovanej stavby.

2. Nájomca vyhlasuje, Že ku dňu podpisu Zmluvy je so stavom predmetu nájmu a miestnymi
pomeľmi oboznátrnený, že predmet nájmu je užívania schopný amôŽe slúŽit'
dohodnutému účelu nájmu a v takomto stave ho pľebeľá.

3. Nájomca sazavänljeuživať predmet nájmu výlučne na účel špecifikovaný v čl. III. ods.

1 tejto Zm|uvy. Pre prípad porušenia účelu nájmu spôsobom, Že Nájomca bude predmet

nájmu uživať na iný ako dohodnutý účel sa zmluvné strany výslovne dohodli, Že

Pľenajímateľ je oprávnený odsfupiť od Zmluvy.
4. Zmluvné stľany výslovne vyhlasujú, že pľedmet nájmu je špecifikovaný dostatočne

uľčitým spôsobom a z uvedeného dôvodu sazav'án|itoto nerozporovať.
5. Nájomca sa zavánlje za uživanie predmetu nájmu zaplatiť nájomné tak, ako je

vymedzené v článku V. tejto Zm|uvy.

čl. ľ.
DoBA ľÁĺtvĺu

Pľenajímateľ prenecháva pľedmet nájmu do užívania Nájomcovi na dobu neurčitu odo
dňa 01 .I2.202I.

čt. v.
CENA ľÁĺľĺu

1 Nájomné je stanovené podľa ust. písm. a) Prílohy č. I Zásad hospodárenia s majetkom
mesta Šaľa v platnom znení vo qŕške 5,311 EUR/m2lrok, čo pri celkovej výmere 42 m2
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pľedstawje sumu 223,06 EUR/ľok (slovom: dvestodvadsaťtri euľ a šesť centov).

2. Nájomné zarok2021 odI.l2.2021 do31.l2.202l v celkovej ýške 18,94 EUR (slovom:

osemnásť eur a devät'desiatštyri centov) je Nájomca povinný uhľadiť najneskôr do

15.12.2021 pľevodným' príkazom prostľedníctvom peňaŽného ústavu na účet

Prenajímateľa uvedený v článku I. tejto Zmluvy s použitím vaľiabilného symbolu

2l2 002, pľípadne v hotovosti do pokladne Prenajímateľa.

3. Nájomné Nájomca kaŽdoročne počnúc ľokom 2022 zaplatí prevodným príkazom

prostredníctvom peňažného ústavu na účet Pľenajímateľa uvedený v článku I. tejto

Zmluvy s použitím variabilného symbolu 2l2 002, pľípadne v hotovosti do pokladne

Prenajímateľa v celkovej sume 223'06 EUR (slovom: dvestodvadsattri eur a šesť centov)

vždy do 30.06. príslušného ľoka.
4. V prípade, ak Nájomca neuhľadí nájomné v stanovenom termíne, je povinný uhľadiť

Prenajímateľovi úľok za kaŽdý aj začatý deň omeškania vo ýške podľa platných

predpisov občianskeho práva.

5. Pľenajímateľ si vyhradzujeprávo úpravy cien v prípade zmien platných predpisov (zákon,

vyhláška, nariadenie vlády, VZN mesta, uznesenie MsZ, Zäsady hospodáľenia

s majetkom mesta Šaľa, ap.). Takto vykonanú úpľavu ceny nájmu oznámi Prenajímateľ

Nájomcom do 7 dní od jej úpľavy písomne.

6. Pľenajímateľ je oprávnený valorizovať Úšku nájomného podľa Úšky miery inflácie
meľanej indexom spotrebiteľských cien, zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej
ľepubliky za hodnotiaci ľok v poľovnaní s ľokom predchádzajúcim, ak rozdiel vo ýške
ľočného nájomného ako celku po zvalonzovaní opľoti nájomnému z predchádzajúceho

roku presiahne 3,32 € a to od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom

mesiaci, v ktoľom bola oficiálne zveľejnená výška miery inflácie.

čl. VI.
PODMIENKY NÁJMU

Nájomca sazav'áanje Prenajímateľovi zaplatiť nájomné vo qýške a spôsobom uvedeným

v tejto Zmluve.
Prístupové komunikácie musia bý rea|izované v súlade so všeobecne záväznými
pľávnymi pľedpismi platnými na území SR.
Nájomca je povinný zabezpečiť, aby realizáciou prístupoqých komunikácii na predmete

nájmu a následne ich užívaním, údržbou, opľavami, prípadne rekonštrukčnými prácami

na nich realizovanými, neboli dotknuté stavby, zanadenia a ostatný majetok

Prenajímateľa takým spôsobom, ktoý by:

a) narušal ich stabilitu,
b) naľušil riadnu prevádzku osobných motorových vozidiel,
c) znemožnil alebo podstatne sťažil údrŽbu a opravu pozemných komunikácií,
d) znehodnotil alebo trvale poškodilpozemné komunikácie, alebo paľkovacie plochy,

e) bol v ľozpore so všeobecne záváznými pľávnymi predpismi alebo technickými
noľmami.
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4' Nájomca je povinný pi realizácii prístupoých komunikácií dodľŽať všetky povinnosti,

ktoré budú uvedené v stavebnom povolení na plánovanú stavbu alebo vyplývajúcich

z dokumentácii súvisiacej so stavebným povolením.

5. Nájomca je povinný uživať piedmet nájmu ľiadnym a hospodárnym spôsobom, musí

dodržiavať všeobecne záv'ázné pľávne predpisy vďahujúce sa na predmet nájmu.

Nájomca smie uŽívať predmet nájmu len na účel uvedený v č1. III. ods. 1 tejto Zm|uvy.

6. Nájomca je povinný uhradiť Prenajímateľovi pľeukázateľni škodu, ktoľá mu vznikne

v prípade nedodrŽania podmienok ustanovených v tejto Zmluve, ako aj porušením

pľávnych predpisov alebo technických noriem'

7. V prípade porušenia podmienok tejto Zmluvy je Nájomca povinný na vlastné náklady

bezodkl adn e zab ezpečiť ;

a) odstľánenie dôsledkov svojho neopľávneného konania' resp. konania tľetích osôb,

b) v prípade poškodenia pozemných komunikácií a paľkovísk ich uvedenie do

pôvodného stavu, v akom boli pred poškodením.

8. Nájomca pri uŽívaní pľedmetu nájmu vystupuje ako samostatný právny subjekt voči

štátnym, resp. iným správnym a kontrolným orgánom a zodpovedá za dodržiavanie

všetkých pľávnych predpisov súvisiacich s jeho činnost'ou. V pľípade porušenia ýchto
pľedpisov Nájomca qýlučne sám znáša dôsledky ich porušenia a zodpovedá za pľípadnú

škodu.

9. Akékoľvek ďalšie stavebné úpľavy na predmete nájmu nad rámec prísfupoqých

komunikácií uvedených v čl. III. ods. l tejto Zmllvy môže Nájomca vykonať len

s predchádzajúcimpísomným súhlasom Prenajímateľa a na základe platného stavebného

povolenia, alebo akéhokoľvek iného oprávnenia potľebného na ich vykonanie. Porušenie

tejto povinnosti sa povaŽuje za závaŽné porušenie Zmluvy, v dôsledku čoho má

Prenajímateľ právo odstupiť od zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti Nájomcom

má Prenajímateľ zátoveíprávo uplatniť voči Nájomcovi zmluvnú pokutu vo výške dvoj

(2) - násobku ročného nájomného. Zmllvné stľany vyhlasujú, Že dohodnutá zmluvná

pokuta nie je neprimeľane vysoká, a to vzhľadom na rozsah, charakteľ a dôleŽitosť

zabezpečovaného zäväzku. Vprípade, Že nepovolenou stavebnou činnosťou alebo inou

nepovolenou činnosťou vykonávanou na predmete nájmu zo stľany Nájomcu vzniknú

Prenajímateľovi akékoľvek záväzky (napr. sankcie a pod.), Nájomca sa zavänlje tieto

záväzky vyrovnať v plnom rozsahu'

10. Nájomca sa zaväzvje, že bežnt údrŽbu predmefu nájmu zabezpeči na vlastné náklady.

Nájomca sa zaväzlje vybudované prístupové komunikácie pľimeľane udrŽiavať

a opľavovať na vlastné náklady.

1l. Nájomca nie je oprávnený bez pľedcháňzajúceho písomného súhlasu Pľenajímatel'a

pľenechať pľedmet nájmu podľa tejto Zmluvy alebo akúkoľvek jeho časť inému do

lžívaniaalebo do podnájmu alebo iného faktického uŽivaniatretej osobe. Bez písomného

súhlasu Prenajímatel'a nesmie Nájomca umoŽniť uŽívanie alebo prevádzkovanie

predmetu nájmu inej osobe ani na základe zmluvy o zdražení, prípadne inej zmluvy o

spoločnom podnikaní. Porušenie tejto povinnosti sa povaŽuje za závaŽné porušenie

Zm\uvy,v dôsledku čoho má Prenajímateľ pľávo odsfupiť od anluvy
12. Nájomca je povinný ihneď písomne ohlásiť Prenajímateľovi kaŽdú Zmenu adresy a iných

údajov, ktoré sa viaŽu k údajom Nájomcu, uvedeným v tejto Zmluve, najneskôľ však do

Nájomná zmluvač.906/202l 4l7l
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siedmich (7) dni po jej vykonaní. V prípade takéhoto oznámenia sa doručuje písomnosť
na novo oznámeĺi adresu.

13. Ak z činnosti Nájomcu dôjde k ekologickému zaťaŽeniu, zodpovednosť a sankcie
uloŽené prí slušnými oľgánmi znáša sám Náj omca.

14. Prenajímateľ sa zaväzuje zabezpečit' Nájomcovi nerušené uŽívanie predmetu nájmu.

Nájomca sa zavänlje pľi svojej činnosti dodrŽiavať príslušné platné právne pľedpisy.
15. Nájomca je povinný uŽivať predmet nájmu ýlučne v súlade s touto Zmluvou

a dohodnutým účelom nájmu a počas nájmu udržiavať ho vykonávaním beŽnej idržby na

vlastné náklady. V opačnom prípade zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú
Prenajímateľovi porušením týchto povinností a právnych pľedpisov.

16. V pľípade, ak počas platnosti tejto Zmluvy dôjde k zmene všeobecne záväznýchprávnych
predpisov vďahujúcich sa na pľedmet nájmu, zktoých bude vypl;ývať potreba vykonať
na Pľedmete nájmu/jeho časti také úpravy, aby Pľedmet nájmu bol ďalej spôsobilý na

dohodnute uŽívanie, zmluvné strany sa dohodnú na ďalšom trvaní tejto Zmluvy
a zmluvných podmienkach z toho vyplývajúcich.

17 . Nájomca sa výslovne zavänlje dodrŽiavať platne pľávne predpisy súvisiace s pľedmetom

nájmu, ako aj príslušné Všeobecne záv'äzné nariadenia mesta Šaľa. V prípade
porušovania všeobecne platných pľedpisov a Všeobecne záväzných nariadení mesta Šaľa
je Prenajímateľ oprávnený odsfupit'od zmluvy.

18' Ku dňu ukončenia nájmu je Nájomca povinný Pľedmet nájmu uvol'niť, vypľatať,
odstrániť prístupové komunikácie na ňom ziadené a pľotokolárne ho odovzdať
Pľenajímatel'ovi v stave, v akom ho pľevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie, ak
sa Zmluvné strany najneskôr ku dňu uplynutia doby nájmu nedohodnú inak.

čt. vII.
SKoNČENIE NÁJMU

1. Z dôvodu nedodľŽania zmluvne dohodnutých podmienok môŽe Pľenajímateľ odstupiť
od tejto Zmluvy.

2. Zmluvné stľany môŽu nájomný vzt'ah založený touto Zmluvou skončiť kedykoľvek
dohodou zmluvných strán uzavretou v písomnej forme.

3. odstupiť od zmluvy môŽu tak Nájomca ako Prenajímateľ z dôvodov uvedených
v $ 679 občianskeho zĺákonníka.

4. Zmluvu je moŽné ukončiť aj písomnou ýpoveďou ktoľoukoľvek zmluvnou stľanou
v trojmesačnej výpovednej lehote, ktorá začne plynúť prrrým dňom mesiaca nasledujúcim
po doručení qýpovede druhej zmluvnej stľane.

5. Písomné odstupenie od zmluvy musí bý'doručené druhej zmluvnej strane na poslednú

znélmu adľesu. Nájom sa ruší od momentu doručenia odstupenia od Zm|uvy druhej
zmluvnej strane.

6. Plnenia, ktoré si zmluvné strany poskytli do dňa zániku tejto Zmluvy si Zmluvné stľany
nevľacajú, sú však povinné vyrovnať si vzájomné pohľadávky azáväzky ztoho
vypl1ývajúce, a to najneskôľ do 30 dď odo dňa zániku tejto Zmluvy

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

účastníci zaväruji doručovať poštou vo forme doporučenej listovej zásielky. Poštou
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doručuje zm|uvná strana - odosielateľ písomnosti druhej zmluvnej strane - adľesátovi
na adresu jeho sídla uvedeného v čl. I. tejto zmluvy' resp. adresu písomne oznámeni
zmluvnou stranou ako korešpondenčnú adresu. Ak nie je moŽné doručiť písomnosť
Í7a túto adresu, povinnosť odosielateľa je splnená v deň, keď ju pošta vráti|a

odosielateľovi ako nedoručiteľnú zásielku ato bez ohľadu na dôvod, pre ktoý sa ju
nepodarilo doručiť.

Zm|wne strany sa výslovne dohodli na opľávnení doručovat' písomnosti týkajúce sa
záväzkll medzi zmluvnými stranami, ktoré vyplyv aju z tejto Zmluvy i prostredníctvom e
_ mailu. Písomnost'doručenú pľostľedníctvom e _ mailu tľeba doplniť najneskôľ do troch
dní predloŽením originálu spôsobom podľa predchádzajúceho odseku tohto článku.

čl. vm.
zÁvnnnČNE UsTANovENIA

Täto Zm|uva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch
zmluvných stľán a účinnost'dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle
mesta Šaľa. Zmluvné stľany súhlasia so zverejnením celej Zmluvy. Povinnosť Zmluvu
merejĺiť vyplyva z ustanovenia $ 5a zákona č. 2lll2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciäm a o änene a doplnení niektoých zákonov (zákon o slobode informácií)
v platnom zneni.
Ak nie je v tejto Zmltlve uvedené inak, riadia sa právne vďahy účastníkov vyplývajúce
ztejto Zmluvy občianskym zákonníkom a subsidiáľne ostatnými pľávnymi predpismi
platnými na území SR.
K zmene dohodnutých ustanovení tejto Zm|uvy môže dôjsť len po vzájomnej dohode
Zmluvných stľán foľmou písomných očíslovaných dodatkov, podpísaných oboma
Zmluvnými stranami alebo osobou opľávnenou k tomuto úkonu.
Zmluvné stľany sa zavänljú písomne si oznámiť kaŽdi Zmenu týkajúcu sa ich
identifikačných údajov (názov, sídlo, čísla účtov a pod.) najneskôľ do l0 pracovných dní
odo dňa, kedy táto Zmena nastala. Takéto zmeny sa nebudú povaŽovať za Zmeny
vyŽadujúce si uzavretie dodatku k tejto Zmluve.
Zmluvné strany sa zavänlju, že si budú poskytovať potľebnú súčinnost' pri plnení
záväzkov ztejto Zm|uvy anavzájom sa budú včas infoľmovať o všetkých skutočnostiach
potľebných pre ich spolupľácu podľa tejto Zmluvy, najmä vzájomne si oznamovať všetky
Zmeny a dôleŽité okolnosti.
Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôľ
stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných
ustanovení sa pouŽije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne moŽné, sa čo najviac pľibliŽuje
zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pi uzatvár,aní tejto Zmluvy Zmluvné strany túto
otŕnkubľali do úvahy.
Táto Zmluva je vypľacovaná v štyľoch (4) vyhotoveniach povahy originálu, z ktoých
Nájomca prevezÍne dve (2) vyhotovenia a Prenajím ateľ prevezme dve (2) vyhotovenia.

I
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J
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8. Zm|uvnestľany vyhlasujú, Že si tuto Zmluvu preéitaIi, súhlasia s jej obsahom, porozumeli

mu, vyhlaslji, že obsahuje uľčitý, jasný a zronlmiteľný preJav ich vôle a na znak súhlasu
ju podpisujú.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvyje: Príloha č. 1 - Situácia plánovanej stavby.9

P ráznov ce, .J-9.'.ľ1.... zozl Šuľu, (!,/..'l:. ron

Za Nájomcu: Za Prenajímateľa'

* *

*

'!

Ing. Maľtin Halmo
konatel' spoločnosti
Sala Invest spol. s ľ.o.

Jozef

Por.

bJ{q

Obec
Dňa

Podpis poverenej

okrúhla úradná pečiatka
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