
Dohoda č.977l202l
o ukončení Zmluvy o nájme pozemku č. 546ĺ20t4

I

čl. I.

Zmluvné stľany

Pľenajímatel': Mesto Šal'a
Sídlo: Nám. Sv. Trojice 7, g2'7 00 Šaľa

Zastipený: Mgr. Jozef Belický, primátor mesta

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Šaľa

IBAN: SK82 0900 0000 0051 2430 6282

tČo: 00 306 185

DIČ: 2021024049

(ďalej len,, Prenaj ímateľ " )

Nájomca: Levent Ibrahimoglu
dátum nar.:

trvale bytom:
(spoĺu ďalej len ,,Nójomca")
(účastníci dohody v ďalšom texte spoločne ako ,,Zmluvné strany")

čl. il.
Pľedmet dohody

Zmluvné strany dňa 19.1l.2014 uzatvoľili Zmluvu o nájme pozemku č. 5461201.4 (ďalej

len ,,Zmluvď'), predmetom ktoľej je pľenájom nehnuteľnosti, pozemok časť parc. C KN
č. 50/1 zastavaná plocha a nádvorie o v1imere 324 flŕ (ďalej len ,,Predmet nájmu")

vedenej katastrálnym odborom okĺesného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie

Šaľana LV č. l'
Nájomca listom zo dŤn 07 'I2.2O21 poŽiadal Pľenajímateľa o ukončenie Zmluvy

dohodou.
V zmysle uvedených skutočností sa Zmluvné strany dohodli na ukončení nájomného

vzťahu zaloŽeného Zmluvou, ku dňu 31.I2.202I touto Dohodou o ukončení nájomného

vďahu (ďalej,,Dohoda")

čl. III.
Vysporiad anie záxäzkov a pohl'adávok

Zmluvné strany vyhlasujú, Že podpisom tejto Dohody povaŽujú svoje vzájomné vďahy
za\oŽeĺé na základe Zmhl,lvy za ukončené a vysporiadané a Žiadna zo Zmluvĺých stľán

nemá a nebude si z tohto titulu uplatňovať voči druhej Zmluvnej strane akékol'vek

práva, pľávne naroky, závazky alebo pohľadávky a výadovať plnenie akýchkoľvek

povinností.
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čl. Iv.
Záxerečné ustanovenia

Táto Dohoda je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých Nájornca obdrŽí jedno
vyhotovenie a Pľenajírnatel' obdľŽí dve vyhotovenia'
Táto Dohoda je platná dňorn jej podpisu oboma Zrnluvnýrni stľanami, účinnost'
nadobúda dňorn nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovorn sídle mesta Šal'a.
Zĺn7uvne strany súlrlasia so zverejnením celej Dohody na webovoĺn sídle mesta Šal'a
a osobných údajov v rozsalru meno a priezvisko. Povinnost' túto Dohodu zverejniť
vyplyva z ustanovenia $ 5a zákona č. 2l1l20OO Z. z. o slobodnorn prístupe k
infonnáciám a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Nájornca berie na vedomie, že Prenajimatel' ajeho sprostredkovatelia spracúvajú
v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 20161679 z 27. apn|a 2016
o ochľane ťyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95l46lEs (všeobecné nariadenie o ochľane údajov)
osobné údaje Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto Zmluve v rámci činností
spojených so správou vlastného majetku Prenajímateľa, po dobu nevyhnutne potrebnú
na zabezpečenie práv a povinností vyplyvajúcich zo zm|uvného vzt'ahu za|oženého na
základe tejto Dohody a následne na účely archivácie po dobu trvania archivačnej doby
v súlade so zákonom č. 39512002 Z.z. o aľchívoch a registratúrach a o doplnení
niektoých zákonov v platnom znenĹ Spracúvanie osobných údajov Nájomcu je
v súlade s čl' 6. ods. 1 písrn. b) všeobecného nariadenia o ochĺane údajov potrebné na
plnenie tejto Dohody' Nájom ca zárovei vyhlasuje, že za účelom uzavretia tejto Dohody
pri poskýnutí osobných údajov Prenajímatel'ovi bol dostatočne informovaný o svojich
pľávach vyplyvajúcichzo spľacúvaniajeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje
poskytnút' v súvislosti so zákonnými alebo zmluvnými poŽiadavkami, ako aj o d'alších
relevantných skutočnostiach obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky ochrany
súkľomia", s ktorého obsahom sa Nájomca pľed podpísaním tejto Dohody oboznárnil.
Nájomca berie na vedomie Že inťormácie o spracovávaní osobných údajov sú dostupné
na webovom sídle Pľenajímatel'a:'uvwrv. sĺr1a. sk
Zmluvne strany vyhlasujú, Že si túto Dohodu pred jej podpisom prečítali, porozumeli jej
obsahu, aŽe vyjadruje ich slobodne, určito aváŽne prejavenú vôl'u a na znaksúhlasu
s jej obsahom ju podpísali.
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