
Zm|uva č.13412022

o kľátkodobom nájme nebytoqých pľiestoľov
v zmysle $ 9a ods. 9a písm. b) zákon č. l38/l99l Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v

zmysle zákona č). 1161199l o nájme nebytorrých priestorov v platnom znení

čl. I.
Zmluvné stľany

1. Prenajímatel': Mesto Sal'a

Sídlo: Nám. Sv. Trojice 7, g27 00 Šaľa

Zastipený: Mgr. Jozef Belický, primátoľ mesta

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka

zahranilčĺej banky
IBAN: SK 481I I10000006627849005
ĺČo: 00 306 185

DIČ: 2021024049
(ďaĺej len,, Prenajímateľ " )

2, Nájomca:
Sídlo:
Zastupený:
IČo:
Registrácia:

E-mail:

Futbalový klub Slovan Duslo Šal'a
Nitrianska ul. 1727 /1,927 05 Šaľa
Ing. Marián IGištoĹ predseda klubu
17642868
v ľegistri občianskychzdruženi vedenom MV SR, sekcia

verejnej správy
kristofin@ikvagrar.hu

I

(d'alej len,, Nájomca" )
( účastníci zmluvy v d'alšom texte spoločne ako ,,Zmluvné strany")

čt. II.
UVODNE USTANOVENIA

2.

Pľenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti na ulici Hornej 30 v Šali - Mestská

športová hala evidovaná katastrálnym odborom okľesného úradu v Šali pre

katastrálne územie a obec Šaľa v C registri KN ako budova s. č.92I, postavená na pľac.

č.242414 zastavaná plocha anádvoria ovýmeľe 3]79 m2 (ďalej len,,nehnuteľnost"').

Celková podlahová plocha nebýových pľiestorov je 4003'7l m2.

Nájomca požiadal listom zo dňa 09.02.2022 o krátkodobý prenájom nebýových
priestorov v Mestskej športovej hale.
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3 Primátor mesta Šaľa v zmysle $ 9 ods. 2 pism. a) Zásad hospodárenia s majetkom

mesta Šaľa v znení neskorších dodatkov udelil súhlas s krátkodobým nájmom predmetu

nájmu podľobne špecifikovaného v ods. 2 tohto článku Zm|uvy o krátkodobom nájme

nebytových pľiestorov, ktoý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. I Zmluvy o krátkodobom

nájme.

V zmysle uvedených skutočnosti sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení zmluvy
o kľátkodobom nájme nebytových priestoľov č.13412022 (ďalej len,,Zmluva").

čl. III.
PREDMET A UčEL NÁJMU

Pľenajímatel' pľenajíma Nájomcovi nebytové priestory v budove s. č. 92I na parc. č..

2424l4,nachádzajuce Sa na 1. nadzemnom podlaŽí v nehnuteľnosti, a to:

a) hľacia plocha s tribúnami športovej haly č. H 1 .1 1

b) vstupná hala športovej haly č. H1-0l,
c) sociálne zaťradenia všpoľtovej hale č. Hl.03' H1.04, H1.09, H1.10, Ht.26,H2.o9,

Hl.24,Ht.26
(ďalej len,,pľedmet nájmu") za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, Že pľedmet nájmu je špecifikovaný dostatočne

určitým spôsobom a z uvedeného dôvodu sazaväzuji toto neľozporovať.

Nájomca sa zav'ázuje za uživanie predmetu nájmu zaplatiť nájomné tak, ako je
vymedzené v článku V. tejto Zmluvy.
Nájomca sa zav'ázuje uživať pľedmet nájmu výlučne na účel usporiadania futbalového

turnaja pľe mládež.
Pre prípad porušenia účelu nájmu spôsobom' Že Nájomca bude predmet nájmu uživat'

na iný, ako dohodnutý účel sa zmluvné strany výslovne dohodli, že Prenajímatel' je

oprávnený od zmluvy odstúpit'aj pľed uplynutím doby nájmu.

čl. ľ.
DoBA ľÁĺľĺu

1. Prenajímateľ prenajíma predmet nájmu v termínoch

27.02.2022 ( nedel'a ) U - 8 v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod.

06.03.2022 ( nedel'a ) U _ 9 v čase od 8:00 hod. do l5:00 hod.

2. odovzdanie aprevzatie predmetu nájmu vykonajú strany fyzickou pľehliadkou

priestoľov.

4.
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čl. V.
CENA ľÁĺvĺu ĺ sluŽrpn s ľÁĺvĺoM SPoJnľÝcrĺ

Cena za nájom (,,nájomné") špoľtovej haly bez účasti veľejnosti je stanovená podľa

Prílohy č. 7 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení neskoľších dodatkov

v sume 27,OO Euľ/ľrodina, t.j. za 14 hodín nájmu je nájomné stanovené vo výške 378,00

Euľ (slovom: tristo sedemdesiatosem eur).

Náklady za s\užby spojené s uŽívaním (vodné' stočné, elektrina) predstavujú 60% ceny
nájmu a sú obsiahnuté v cene nájomného.

Primátoľ mesta Šaľa v súlade s ustanovením $ 9 ods. písm. a) posledná veta, odpustil

nájomcovi zák\adné nájomné vrátane nákladov Za sluŽby spojené s uŽívaním

nebytových priestorov' podľa prílohy č. l. tejto Zmluvy.

čl. vI.
TECHNICKÝ sľĺv NEBYTovEHo PRIESTORU

Prenajímatel' pľenecháva Nájomcovi nebytové priestory v stave spôsobilom na účely
uŽivania.
Nájomca je opľávnený využivať predmet nájmu v ľozsahu dohodnutom v bode 4' č1. III.

tejto Zmluvy.
Prenajímatel' vyhlasuje, Že Nájomcu oboznámil so skutočným technickým stavom

predmetu nájmu, nezamlčal žiadnejemu známe skutočnosti a odovzdáva predmet nájmu

v stave spôsobilom na dohovorené vyuŽívanie v zmysle bodu 3. článku III. zmluvy.

Prenajímatel' vyhlasuje, že predmet nájmu je v prevádzkyschopnom stave

zodpovedajúcom jeho veku a nemá vady, ktoré by bránili jeho riadnemu uŽívaniu.

čl. vu.
PODMIENKY NÁJMU

Nájomca vyhlasuje, že bol oboznámený s technickým stavom predmetu nájmu, o

ktoľom sa presvedčil jednak na mieste samotnom atiež z dokladovej dokumentácie.

Nájomca je povinný :

a) uŽivat'pľedmet nájmu len na účel a v rozsahu dohodnutých touto Zmluvou,

b) o predmet nájmu sa riadne starať,

c) uhradiť náklady spojené s uŽívaním podl'a čl. V. a VI. tejto Zm|uvy,
d) umoŽniť vstup povereným zamestnancom Prenajímateľa do pľedmetu nájmu za

účelom preverenia spôsobu uživ anía predmetu nájmu,

e) udrŽiavať poriadok a čistotu predmetu nájmu a na vlastné náklady zabezpečiť

upľatovani e a prev ádzkovú údrŽbu,

0 p'i uživani pľedmetu nájmu pri výkone svojej činnosti dodržiavať všeobecne zŕĺväzné

platné právne predpisy, normy a smemice a pokyny Prenajímateľa z bezpečnosti
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a ochľany zďraviapri pľáci, ochrany pred poŽiarmi, hygieny práce a iných predpisov

súvisiacich s výkonom činnosti,
g) v prípade havárie alebo opráv v prenajatých priestoľoch umoŽniť Pľenajímatel'ovi

prístup do miestností,

h) chľániť predmet nájmu pľed poškodením a zničenim. Bezodkladne na vlastné

náklady odstránit' všetky závady a poškodenia, ktoré v pľedmete nájmu spôsobí

vlastnou činnosťou, resp. činnost'ou osôb, ktoré plnili jeho príkazy, resp. Sa

zdržiava|i v predmete nájme s jeho súhlasom.

3. Nájomca je povinný zabezpečiť výkon drobných úpľav účelového charakteru, drobných

opráv súvisiacich s uŽívaním predmetu nájmu a na vlastné náklady a zodpovednosť.

4. Nájomca nie je oprávnený vykonávat' stavebné úpravy ani iné úpľavy týkajúce sa
predmetu nájmu .

5. Nájomca nie je oprávnený pľenechať pľedmet nájmu, a to ani jeho časť, do nájmu,

podnájmu alebo výpoŽičky tretej osobe. Takisto nie je opľávnený zmeniť dohodnutý

účel nájmu. Takéto konanie je v ľozpore so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta

v zneni neskoľších dodatkov a Prenajímateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.

6. Nájomca berie na vedomie povinnosť poistenia svojho hnuteľného majetku na vlastné

náklady. Prenajímateľ nezodpovedázaprípadnú stľafu, resp. zničenie tohto majetku.

7. Nájomca zodpovedá Za nadmeľné opotrebenie, poškodenie, zničenie predmetu

nájmďjeho časti a zaväzuje sa Pľenajímateľovi nahľadiť škodu vzniknutu v dôsledku

poškodenia, znilčenia alebo straty.

8. Nájomca sa zaväzuje po skončení nájomného vďahu odovzdať predmet nájmu

Prenajímateľovi v stave, v akom ho prevzal s prihliadnutím na bežné opotľebenie.

9. Nájomca sa výslovne zaväzuje dodržiavať platné právne predpisy súvisiace

s predmetom nájmu, ako aj príslušné všeobecne záväzné nariadenia mesta Šaľa.

V prípade porušovania všeobecne platných právnych predpisov a všeobecne zéxäzĺých
naľiadení mesta Šaľa je Pľenajímateľ opľávnený od zmluvy odstúpit'.

10. Nájomca nie je oprávnený pľenechať predmet nájmu do podnájmu, alebo iného

faktického uŽivania tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu

Prenajímateľa.
11. Nájomca pľehlasuje Že bol oboznámený s pokynmi uživania a údľŽbou novej lepenej

športovej podlahovej krytiny TARKETT SPORTS v Športovej hale, na ulici Hornej 30,

927 01 Šaľa, zhotovenej spoločnost'ou SportReal Nitra s.r.o., PľaŽská 2, 949 11 Nitra
azaväzuje sa doporučenú údržbu povrchu podlahovej kľýiny dodržať a po ukončení

nájmu predmet nájmu odovzdať ošetľený v zmysle pokynov správcu ľesp. uhľadiť

náklady na ošetľenie lepenej športovej podlahovej krytiny TARKETT SPORTS.

12. V prípade poškodenia novej lepenej špoľtovej podlahovej kýiny TARKETT SPORTS
nesprávnym postupom nájomcu, prípadne osôb, ktoľé sa v pľedmete nájmu z&Žiavaju
s jeho súhlasom je povinný uhradiť všetky vzniknuté škody.

15. V prípade, ak Nájomca poruší záväzky uvedené vtomto článku, Prenajímateľ je

opľávnený /aj kumulatívne/:

i) Požadovať zap|atenie zmluvnej pokuty v sume 100,-Eur (slovom:jednosto eur) za

každé jedno porušenie samostatne, pričom nároky na náhradu škody nie sú
dojednaním o zmluvnej pokute dotknuté,
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ii)
iii)

odstúpiť od Zmluvy,
PoŽadovat' navrátenie do pôvodného stavu /restitutio in integrum/ na náklady

Nájomcu bez zbytočného odkladu.

2

čl. VuI.
PRÁVA A PovINNosTI PRENAJÍMATEĽA

Pľenajímateľ je povinný :

a) odovzdať predmet nájmu Nájomcovi do uživania v deň začatia nájomného

nadobudnutia účinnosti tejto Zm|uvy v stave spôsobilom na uŽívanie na

dojednaný účel, avtomto stave ho udľŽiavať azabezpečovať riadne plnenie

sluŽieb, ktoých poskytovanie je s uŽivanimnebýového priestoru spojené,

b) zabezpečiť uŽívanie pľedmetu nájmu Nájomcovi na dojednaný účel v súlade s touto

Zmluvou.
Prenajímateľ je opľávnený:

a) vstupovať do predmefu nájmu v prítomnosti Nájomcu, alebo ním poveľenou

osobou, za účelom kontroly ich uŽívania Nájomcom v súlade s ustanoveniami

tejto Zmluvy,
b) vsfupovať do predmetu nájmu v nepľítomnosti Nájomcu aj bez jeho súhlasu' ak

lvozi vážna škoda a na jej odvľátenie alebo zmieľnenie jej následkov je

nevyhnutný vstup do týchto priestoľov; o takomto vstupe a jeho pľíčinách

Pľenajímateľ bezodkladne informuje Nájomcu.

Pľenajímateľ nezodpovedá za škody Nájomcu spôsobené kľádeŽou, ani inou násilnou

činnosťou v priestoroch predmetu nájmu.

Prenajímateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla Nájomcovi alebo tretím osobám na

majetku alebo zdraví, ak škoda nevznikla v dôsledku jeho zavinenia.

Pľenajímateľ zabezpečuje na vlastné náklady odstľánenie havarijného stavu.

čl. Ix.
SKONčENIE NÁJMU

1. Nájom zanlká uplynutím doby na ktoru bol dohodnutý.

2. Z dôvodu nedodrŽania zmluvne dohodnutých podmienok môŽe Pľenajímateľ odstupiť

od tejto Zmluvy aj počas dohodnutej doby nájmu a to v prípade :

a) akluozi vznik škody na pľedmete nájmu,

b) ak nájomca uŽiva predmet nájmu v ľozpore So zmluvne dohodnutými

podmienkami
3. Písomnosti týkajúce sa záväzkov medzi účastníkmi, ktoľé vyplývajú ztejto zmluvy sa

účastníci zaväzujú doručovat' poštou vo forme doporučenej listovej zásielky. Poštou

doručuje zmluvná strana - odosielateľ písomnosti druhej zmluvnej strane - adľesátovi na

adresu jeho sídla uvedeného v čl. I. tejto zmluvy' ľesp. adresu písomne oznámenú

zmluvnou stranou ako koľešpondenčnú adresu. Ak nie je moŽné doručiť písomnosť na
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tuto adresu, povinnosť odosielateľa je splnená v deň, keď ju pošta vľátila odosielatel'ovi

ako nedoručiteľnú zásielku ato bez ohľadu na dôvod, pre ktoľý sa ju nepodarilo

doručiť'
Zmluvné stľany sa výslovne dohodli na opľávnení doručovať písomnosti týkajúce sa
záväzku medzi zmluvnými stranami, ktoré vyplýv ajú z tejto zmluvy i prostredníctvom e
_ mailu a/a|ebo faxu. Písomnosť doručenú prostľedníctvom faxu a /alebo e _ mailu treba
doplniť najneskôr do tľoch dní pľedložením originálu spôsobom podľa
predchádzajúceho odseku tohto článku.

čl. x.
zÁvľnľčľÉ usľĺNovENIA

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu opľávnenými zástupcami obidvoch

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom

sídle mesta Šaľa. Zmluvné strany súhlasia so zveľejnením celej Zmluvy. Povinnosť

zmluvu zverejniť vyplýva z ustanovenia $5a zŕlkoĺa č. 2lll2000 Z. z. o slobodnom

prístupe k infoľmáciám ao Zmene a doplnení niektoých zákonov (zákon o slobode

infoľmácií) v platnom zneni.
Ak nie je v zmluve uvedené inak, riadia sa nájomné vzt'ahy účastníkov zákonom č.

11611990 Zb. o nájme a podnájme nebýových priestorov, občianskym zákonníkom

a slovenským právnym poriadkom.
K zmene dohodnutých ustanovení tejto Zmluvy môŽe dôjst' len po vzájomnej dohode

zmluvných strán formou písomných očíslovaných dodatkov, podpísaných oboma

zmluvnými stranami alebo osobou opľávnenou k tomuto úkonu.

Pľenajímateľ a Nájomca sa zaväzujú písomne si oznámiť kaŽdú Zmenu týkajúcu sa ich

identifikačných údajov (názov, sídlo, identifikačné číslo, čísla účtov a pod.) najneskôľ

do l0 pracovných dní odo dňa, kedy táto zmena nastala. Takéto Zmeny sa nebudú

považovať zazmeny vyžadujúce si uzavretie dodatku k tejto Zmluve.

Zm|uvné stľany sa zavázuj'Ú, že si budú poskýovať potrebnú súčinnost' pri plnení

záväzkov z tejto Zmluvy a navzájom sa budú včas informovať o vŠetkých

skutočnostiach potrebných pre ich spoluprácu podľa tejto Zmluvy, najmä vzájomne si

oznamovať všetky Zmeny a dôležité okolnosti.
Ak niektoré ustanovenia tejto Zm|uvy nie sú celkom alebo sčasti účinne alebo neskôr

stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto

neúčinných ustanovení sa pouŽije úprava, ktoľá, pokiaľ je to právne moŽné, sa čo

najviac pribliŽuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pn uzatváraní tejto Zmluvy

zmluvné strany tuto otázku brali do úvahy.

Táto Zm|uva je vypľacovaná v troch (3) vyhotoveniach, zktoých Nájomca pľevezme

jedno (1) vyhotovenia a Prenajímateľ prevezme dva (2) vyhotovenia.

Nájomca berie na vedomie, že Prenajimateľ a jeho spľostľedkovatelia spracúvajú

v zmysle naľiadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 20161679 z 27. apťJa 2016

o ochľane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto

údajov, ktoľým sa zrušuje smernica 95l46lBs (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
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osobné údaje Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto Zmluve v rámci činností
spojených so správou vlastného majetku Prenajímateľa, po dobu nevyhnutne potrebnú

na zabezpečenie pľáv a povinnosti vyp|yvajúcich zo zmluvného vzt'ahu za|oženeho na
základe tejto Zmluvy a následne na účely aľchivácie po dobu trvania aľchivačnej doby v
súlade so zákonom č. 39512002 Z.z. o archívoch a ľegistratúrach 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 ochrane údajov potľebné na

plnenie tejto Zmluvy. Nájomca zároveň vyhlasuje, že zaúčelom uzavretia tejto Zmluvy
pri poskýnutí osobných údajov Prenajímateľovi bol dostatočne informovaný o svojich
pľávach vyplyvajúcichzo spľacúvaniajeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje

poskýnúť v súvislosti so zákonnými alebo zmluvnými poŽiadavkami, ako aj o ďalších
relevantných skutočnostiach obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky ochrany

súkromiď', s ktoľého obsahom sa Nájomca pred podpísaním tejto Zmluvy oboznámil.

Nájomca berie na vedomie Že informácie o spracovávaní osobných údajov sú dostupné

na webovom sídle Prenajímateľa: www.sala'sk'
Zmlwné stľany vyhlasujú, že zmluvu si prečítali, súhlasia s jej obsahom, porozumeli
mu, vyhlasuj.Ĺl, že obsahuje uľčitý, jasný azrozumiteľný pľejav ich vôle ana znak
súhlasu ju podpisujú.

Príloha č. 1 - súhlas primátora mesta

Šaľa' /0 l' lÔlL

Za Pľenajĺmateľa Za Nájomctt
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