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Nájomná zmluva č. 97512021
uzatvorená v zmysle $ 663 a násl. zákonač.40/1964 Zb. občiansky zákonnikv zneĺi

neskoľších predpisov

I

čl. I.
ZMLUVNE STRANY

Prenajímatel': Mesto Šal'a
Sídlo: Nám. Sv. Trojice 7,927 00 Šaľa
Zastúpený: Mgr. Jozef Belický, primátoľ mesta
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282
BIC: GIBASKBX
lČo: 00 306 l85
DIČ: 2O2IO24O49

(ďalej len,, Prenajímateľ")

Nájomca: Ústľedný zväzžidovských náboženských obcí v Slovenskej
ľepublike

IČo: OO 17g 22I
Sídlo: Panenská 4, 811 03 Bratislava
Konajúci: Richard Duda, pľedseda

oľga Hodálová, podpredsedníčka

e-mail: hodalova@uzzno.sk
(d'alej ĺen,, Náj omca" )
( Prenajímateľ a Nájomca v ďalšom texte spoločne ako ,,Zmluvné strany")

čI. II.
TIVODNE USTANOVENIA

Prenajímateľ je ýlučným vlastníkom nehnuteľnosti - pozemku registra E KN parc. č.

342 ostatnáplocha o výmere 1845 m2 v celosti, vedený katastrálnym odboľom okresného
úľadu Šaľa pľe obec a katastľálne územie Šaľa na LV č. 7266 (ďalej len ,,Predmet
nájmu").

Nájomca listom zo dňal9.|l.202l požiada| Prenajímateľa o prenájom predmetu nájmu.

Pľenajímatel'v zmysle $ 9a ods. 9 písm. c) zékonač. I38ll99l Zb. o majetku obcí v zneni
neskoľších pľedpisov zverejnil oznámenie o zámere pľenájmu majetku mesta z dôvodu
hodného osobitného zreteľa dňa 16.1I.202l. Prenájom bol schválený Uznesením
Mestského zasfupiteľstva v Šali čis|o 7l2O2l - XIV. zo dňa 2.decembľa 2O2| v súlade
sustanovením $ 9a ods.9 písm. c)zákona č.l38/l991 Zb. omajetku obcí vplatnom
zneni, trojpätinovou väčšinou všetkých po slancov.
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4 V zmysle uvedených skutočností sa Zmluvné stľany dohodli na uzatvoľení tejto zmluvy
o nájme (ďalej len,,Zmluva").

čl. ilI.
PREDMEľ a ÚčBr- ľÁĺvtu

Pľenajímateľ prenajíma a Nájomca preberá do nájmu Predmet nájmu presne popísaný
a špecifikovaný v čl. II. ods. l tejto Zmluw Za účelom úpravy a vyčistení pôvodného
Židovského cintorína a vytvorení pietneho miesta Židovskej náboŽenskej obce za
podmienok dojednaných v tejto Zmluve.

Nájomca sazaväzuje uživať Pľedmet nájmu ýlučne na účel špecifikovaný v čl' III. ods.
l tejto Zmluvy. Pľe prípad porušenia účelu nájmu spôsobom, Že Nájomca bude Pľedmet
nájmu uživať na iný ako dohodnutý účel sa zmluvné strany ýslovne dohodli, že
Pľenajímateľ je oprávnený odstupiť od Zmluvy.

Zmluvné strany ýslovne vyhlasujú, Že Predmet nájmu je špecifikovaný dostatočne
určitým spôsobom a z uvedeného dôvodu sazaväzujil toto nerozporovať.

Nájomca sa zavänlje za uživanie Predmefu nájmu zaplatiť nájomné tak, ako je
vymedzené v článku V. tejto Zmluvy.

Nájomca preberá do užívania Predmet nájmu v rozsahu vymedzenom v čl. II. ods. 1 tejto
Zm|uvy a prehlasuj e, že je oboznámený s jeho stavom a v takomto stave ho pľebeľá.

Nájomca bol oboznámený so skutočnosťou, že sa na Predmete nájmu nachádza lesný
poľast, ktoľého správu vykonávajú Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, odštepný
zžwod Topoľčianky (ďalej aj ako,,lesný spľávca") v súlade s hospodárskym plánom lesa.

čl. ľ.
DoBA ľÁĺľĺu

Pľenajímateľ prenajíma Pľedmet nájmu Nájomcovi na dobu neurčitu odo dňa l.I.2022.

čl. v.
CENA ľÁĺnĺu

Vzmysle Uznesenia Mestského zastupiteľstva vŠali číslo 1l202I _ Xry. zo ďť:n 2.

decembľa 202l je cena nájmu určená vo qýške 1,_ EUR/ľok za celú ýmeru predmetu

nájmu.

Nájomné Nájomca kaŽdoročne zap|ati pľevodným príkazom prostredníctvom peňažného

ústavu na účet Pľenajímateľa uvedený v článku I. tejto Zmluvy s použitím vaľiabilného
symbolu 3826100330, pľípadne v hotovosti do pokladne Prenajímateľa vždy do 30.06.
príslušného roka.
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V prípade, ak Nájomca neuhradí nájomné v stanovenom termíne, je povinný uhĺadiť
Prenajímateľovi úrok za každý aj začatý deň omeškania vo ýške podľa predpisov
občianskeho práva.

čl. vI.
PODMIENKY NÁJMU

Nájomca sazavdnlje Pľenajímateľovi zaplatiť nájomné vo ýške a spôsobom uvedeným
v tejto Zmluve.

2' Nájomca pľeberá Pľedmet nájmu v stave, v akom sanachádza pri podpise tejto Zmluvy

Čistotu, poriadok a údľŽbu predmetu nájmu zabezpečiNájomca počas celej doby nájmu
na vlastné náklady v rozsahu jeho uŽívania.

Prenajímateľ sa zavázuje zabezpečiť Nájomcovi nerušenó uživanie Predmetu nájmu.
Nájomca sa zavänlje pri svojej činnosti dodľŽiavať príslušné platné pľávne predpisy.

Nájomca je povinný uživať Predmet nájmu ýlučne v súlade s touto Zmluvou
a dohodnutým účelom nájmu a počas nájmu udržiavat'ho vykonávaním beŽnej údľžby na
Predmete nájmu na vlastné náklady. V opačnom prípade zodpovedá za všetky škody,
ktoľé vzniknú Prenajímateľovi porušením týchto povinnosti aprávnych predpisov.

V prípade, ak počas platnosti tejto Zmluvy dôjde k zmene všeobecne záväznýchprávnych
pľedpisov vďahujúcich sa na Predmet nájmu, zktoých bude vypl;ývať potreba vykonat'
na Predmete nájmďjeho časti také úpravy, aby Pľedmet nájmu bol ďalej spôsobilý na
dohodnuté uŽivanie, zmluvné strany sa dohodnú na ďalšom trvani Zmluvy a zmluvných
podmienkach z toho vyplývajúcich.

Investície stavebného chaľakteru je Nájomca oprávnený na predmete nájmu vykonať len
na základe ľozhodnutia vydaného stavebným úradom po predchádzajúcom písomnom
súhlase Prenajímateľa.

Nájomca je povinný dodržiavať a ľešpektovať všetky predpisy týkajúce sa ochľany
Životného prostľedia.

Nájomca je povinný umoŽniť vsfup na Pľedmet nájmu poverenému pľacovníkovi
Pľenajímateľaza účelom vykonania kontľoly spôsobu a účelu užívaniapozemku.

Prenajímateľ sa zavänle, Že nebude Nájomcu rušiť ani iným spôsobom zasahovať do
jeho uživacieho práva, pokiaľ bude Nájomca Predmet zmluvy uŽivať v súlade s touto
Zmluvou a platn;ými právnymi predpismi.

10. Nájomca nie je oprávnený zasahovať do lesného porastu, odstľaňovat', upravovať alebo
vysádzať dľeviny bez predchádzajtrceho písomného súhlasu lesného spľávcu.
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1 1. Nájomca sa výslovne zavänlje dodržiavať platné právne predpisy súvisiace s Predmetom
nájmu, ako aj príslušné Všeobecne záväzné nariadenia mesta Šaľa. V prípade
porušovania všeobecne platných predpisov a Všeobecn e záväznýchnariadení mesta Šaľa
je Pľenajímateľ opľávnený odstupiť od Zmluvy.

12. Nájomca nie je opľávnený pľenechať predmet nájmu do podnájmu, alebo iného
faktického uŽivaniatretej osobe bez pľedchádzajirceho písomného súhlasu Prenajímatel'a.
Pre prípad porušenia povinnosti Nájomcu uvedenej v pľvej vete tohto odseku sa Nájomca
zavänfie zap|atiť Pľenajímateľovi zmluvnú pokutu v sume 100,- Euľ zakaždý čo i len
zač,atý mesiac trvania podnájomného vďahu a Prenajímateľ je oprávnený odstupiť od
tejto Zmluvy. Dojednaním o zmluvnej pokute uvedenom v pľedchádzajúcej vete,
zostávaju nedotknuté náľoky Pľenajímateľa voči Nájomcovi na náhľadu škody.

13. Nájomca je povinný nahľadiť Pľenajímateľovi škodu, ktorá vznikne na Pľedmete nájmu
v dôsledku toho, Že Nájomca poruší alebo nebude plniť povinnosti vyplývajúce ztejto
Zmluvy, alebo platn;ých právnych predpisov; Nájomca sa zavänlje Prenajímateľovi
nahradiť škodu uvedením do pôvodného stavu alebo peňaŽn;ým plnením podľa vyčíslenia
škody Prenajímatel'om.

čl. vil.
SKoNčENIE NÁJMU

Z dôvodu nedodrŽania zmluvne dohodnutých podmienok môže Prenajímateľ odstupiť
od tejto Zmluvy.

Zm|uvné strany môŽu nájomný vďah založený touto Zmluvou skončiť kedykoľvek
dohodou zmluvných stľán uzavretou v písomnej forme.

odstupiť od Zmluvy môŽu tak Nájomca ako Pľenajímateľ z dôvodov uvedených
v $ 679 občianskeho zákonníka.

Zmluvu je moŽné ukončiť aj písomnou výpoveďou ktoroukol'vek zmluvnou stľanou
v tľojmesačnej výpovednej lehote, ktoľá začne plynúť prvym dňom mesiaca nasledujúcim
po doručení výpovede druhej zmluvnej stľane.

Písomné odstupenie od Zmluvy musí byt'doručené druhej zmluvnej strane na poslednú
známu adresu. Nájom sa ruší od momentu doručenia odstupenia od Zmluvy druhej
zmluvnej strane.

Plnenia, ktoľé si Zmluvné strany poskytli do dňa zániku Zmluvy si zľrluvné stľany
nevracajú, sú však povinné vyrovnať si vzájomné pohľadávky azáväzky ztoho
vyplývajúce, a to najneskôľ do 30 dní odo dňa zríniku zmluvy.
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7 Písomnosti týkajúce sa zžlväzkov medzi účastníkmi, ktoľé vyplývajú ztejto Zmluvy 53

účastníci zaväruji doručovať poštou vo foľme doporučenej listovej zásielky. Poštou
doručuje zmluvná strana - odosielateľ písomnosti druhej zmluvnej strane - adresátovi
na adresu jeho sídla uvedeného v čl. I. tejto zmluvy' resp. adľesu písomne oznámenú
zmluvnou stranou ako koľešpondenčnú adľesu. Ak nie je moŽné doručiť písomnost'
na tuto adľesu, povinnosť odosielateľa je splnená v deň, keď ju pošta vrátila
odosielateľovi ako nedoručiteľnú zásielku ato bez ohľadu na dôvod, pre ktory sa ju
nepodarilo doručiť.

Zmluvné strany sa výslovne dohodli na opľávnení doručovať písomnosti týkajúce sa
záNäzI<lJ medzi Zmbxnými stranami, ktoré vyplyvajú z tejto Zmluvy i prostľedníctvom e

- mailu. Písomnosť doručenú prostľedníctvom e _ mailu tľeba doplniť najneskôr do troch
dní predloŽením originálu spôsobom podľa predchádzajúceho odseku tohto článku.

čl. VIII.
zÁvnnnčnÉ usrĺNovENIA

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu opľávnenými zásfupcami obidvoch
zmluvných strán. Zmluvné strany sa dohodli, žetáto Zmluvav súlade s ustan. $ 47a ods.
2 zákonač. 4011964 Zb,. občiansky zákonník v platnom zneni nadobúda účinnosť dňom
l.I.2O22 po jej zverejnení na webovom sídle mesta Šaľa. Zmluvné stľany súhlasia so
zverejnením celej Zmluvy. Povinnosť tuto Zmluvu z:lerejniť vyplyva z ustanovenia $5a
zátkona č. 2IIl2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektoých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom zneni.

Ak nie je v tejto Zm|uve uvedené inak, riadia sa nájomné vďahy Zmluvných strán
občianskym zákonníkom a slovenským pľávnym poriadkom.

K zmene dohodnutých ustanovení tejto Zmluvy môŽe dôjsť len po vzájomnej dohode
zmluvných stľán formou písomných očíslovaných dodatkov, podpísaných oboma
zmluvnými stľanami alebo osobou opľávnenou k tomuto úkonu.

Pľenajímateľ a Nájomca sa zav'ánljú písomne si oznámiť každú zmenu týkajúcu sa ich
identifikačných údajov (názov, sídlo, čísla účtov a pod.) najneskôr do 10 pracovných dní
odo dňa, kedy táto zmena nastala. Takéto zmeny sa nebudú považovať za zmeny
vyŽadujúce si uzavretie dodatku k tejto Zmluva

Zmluvné strany sa zaväzlljí, Že si budú poskýovať potľebnú súčinnosť pri plnení
záväzkov ztejto Zmluvy anavzájom sa budú včas infoľmovať o všetkých skutočnostiach
potľebných pľe ich spoluprácu podľa tejto Zmluvy, najmä vzájomne si oznamovať všetky
zmeny a dôležité okolnosti.

Ak niektoľé ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôľ
stratia účinnosť, nie je |im dotknutá platnost'ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných
ustanovení sa pouŽije úprava, ktorá, pokiaľ je to pľávne moŽné, sa čo najviac pribliŽuje
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7

8

zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pi lzatváraní tejto Zmluvy zmluvné strany ffi1g
otázl<ĺl brali do úvahy.

Táto Zmluva je vypracovaná v štyľoch (4) vyhotoveniach, zktoých Nájomca prevezme
dve (2) vyhotovenia a Pľenajímatel'dve (2) vyhotovenia.

Zmluvné strany vyhlasujú, Že si tuto Zmluvupľečítali, súhlasia s jej obsahom, poľozurneli
mu,vyhlasuji,žeobsahujeurčitý,jasnýazronlmiteľnýpľejavichvôle anaznaksúhlasu
ju podpisujú.

V Bratislave, 2021 V Šali, ľĺ'ĺz 202r

Za Nájomcu: Za Prenajímateľa:

,a

Duda
pľedseda

Ústľedného zlĺäzu
židovských náboženslcých obcí

v Slovenskej ľepublike

Hodálová
podpľedsedníčka
Ustľedného nĺäzu

židovských náboženských obcí
v Slovenskej ľepublike

. JozeÍ
pľimátoľ
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