
Dohoda č.989ĺ202I
o ukončení Zmluvy o nájme pozemku č.3lll2014

I

čl. I.
Zmluvné stľany

Pľenajímatel': Mesto Sal'a
Sídlo: Nám. Sv. Trojice 7,g27 00 Šaľa

Zastúpený;. Mgr. Jozef Belic\ý, primátor mesta

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

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282

lČo: 00 306 185

DIČ: 2021024049

(ďalej len,, Prenaj ímate ľ " )

2. Nájomca: Ing. Samuel Nagy, ľod. Nagy
dátum naľ.:

rodné číslo:
trvale bytom:
a manŽelka Jarmila Nagyová, ľod. Maľčeková
dátum nar:

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

čl. il.
Pľedmet dohody

Zmluvné strany dŤĺa22.08.20l4 uzatvorili Zmluvu o nájme pozemku č. 3|112014 (ďalej

len,,Zmluvď'), predmetom ktorej je prenájom nehnuteľnosti, pozemok časť paľc. C KN
č. 1030/1 zastavaná plocha anádvorie oýmere 28 fiŕ (ďalej len ,'Pľedmet nájmu")

vedenej katastľálnym odboľom okĺesného úradu Šaľa pre obec a katastľálne územie

ŠaľanaLVč.1.

2. Nájomca listom zo díla03.l2.2021poŽíadal Prenajímateľa o ukončenie Zmluvy'

V zmysle uvedených skutočností sa zrnluvné strany dohodli na ukončení nájomného

vďahu zaloŽeĺého Zmluvou, ku dňu 3|.12.2021 Dohodou o ukončení nájomného

vď ahu (ďalej,,Dohoda")
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čl. III.
Vyspoľiad anie záväzkov a pohl'adávok

Zm|uvné strany vyhlasujú, Že podpisom tejto Dohody povaŽujú svoje vzájomné vďahy
založene na základe Zmluvy za ukončené a vysporiadané a Žiadna zo zmluvných strán
nemá a nebude si z tohto titulu uplatňovať voči druhej zmluvnej stľane akékoľvek
práva, právne nároky, záväzky alebo pohľadávky ďalebo vyŽadovat' plnenie
akýchkoľvek povinností.

čt.Iv.
Záverečné ustanovenia

Táto Dohoda je vypľacovaná v štyľoch vyhotoveniach, z ktor'ých Nájomca obdrŽí dve
vyhotovenia a Prenajímateľ obdrži dve vyhotovenia.

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

Zmluvné strany súhlasia so zverejnením celej Dohody v rozsahu osobných informácií
meno a priezvisko. Povinnosť tuto Dohodu zverejniť vyplyva z ustanovenia $ 5a
zákona č.2LI/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k infoľmáciám a o zmene a doplnení
niektoých zákonov v platnom zneni.

Nájomca berie na vedomie, Že Pľenajímateľ ajeho spľostredkovatelia spracúvajú
vzmysle nariadenia Európskeho parlamentu arady (EU) 2oló1679 z 27. apnla 2016
o ochľane ýzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktoým sa zrušuje smernica 95l46/Es (všeobecné nariadenie o ochľane údajov)
osobné údaje Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto Zmluve v ľámci činností
spojených so správou vlastného majetku Prenajímateľa, po dobu nevyhnutne potrebnú
na zabezpečenie pľáv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vďahu za|oŽeného na
základe tejto Dohody a následne na účely aľchivácie po dobu tľvania aľchivačnej doby
v súlade So zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a ľegistraturach a o doplnení
niektoých zákonov v platnom zneni. Spracúvanie osobných údajov Nájomcu je
v súlade s čl. 6. ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochľane údajov potľebné na
plnenie tejto Dohody. Nájomcazátoveňvyhlasuje, že zaičelom uzavľetia tejto Dohody
pľi poskytnutí osobných údajov Prenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich
pľávach vyplývajúcichzo spracúvaniajeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje
poskytnúť v súvislosti so zákonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších
relevantných skutočnostiach obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky ochľany
súkĺomia", s ktoľého obsahom sa Nájomca pľed podpísaním tejto Dohody oboznrímil.
Nájomca berie na vedomie Že infoľmácie o spracovávaní osobných údajov sú dostupné
na webovom sídle Prenajímateľa: www.sala.sk.
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5 Zmluvné stľany vyhlasujú, Že si tuto Dohodu pred jej podpisom pľečítali, poľozumeli jej
obsahu, aŽe vyjadruje ich slobodne, určito aváŽne pľejavenú vôľu a na znak súhlasu
s jej obsahom ju podpísali.

V Šali, ĺL 2021

Za Nájomcu Za Prenajímateľa.

* *

* *
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