Nájomná zmluva

uzatvorená v zmysle $ 663 zakonač:.4011964 Zb. občianskeho zákonníkav zneni neskoľších
pľedpisov medzi zmluvnými stľanami:

Clánok I.
Zmluvné strany
Prenajímatel':

Špoľtovo-strelec(ýklub ŠaľaoZ
Nitľianska 6036, Šaľa5
František Liptai, štafutláľ klubu

Nĺízov:

Sídlo:
Zastllpený

3r1963r4

IČo:

Slovenská sporitel'ňa Šaľa
sK20 0900 0000 00002409 4ts2

Bankové spojenie:

IBAN:

(ďalej len,,prenajímateľ")

Nájomca:

Nazov:
Sídlo:

Mesto Šaľa
Nám. sv. Trojice 7, Šaľa
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta
306185
UniCredit Bank Slovakia, a.s., Bratislava
SK48 11110000 006627849005

orgiín:
Štatutĺĺľny

lČo:

Bankové

IBAN:

spojenie:

(ďalej len,,nájomcď')
(prenajímateľ a nájomca spoločne ďalej aj ako ,7mluvné stranyo')

čhnok II.

1.

Pľedmet nájmu

Na zrĺklade tejto zmluvy prenajíma prenajímateľ areál športovej stĺelnice /budovu
a pozemky v extľavilĺín"_ pii fuibalovom štadióne FK Slovan Duslo Šaľďna Paľc. č.
ežzlĺzaparc. č. 622lll v k.ĺ. mesta Šaľado uživarianájomcu - Mestskej polícii Šaľaza
účelomvykonávania cvičných strelieb za podmienok uvedených v tejto zmluve.

2.

Náj omca sa zav äzuje za užívanie stľelnice zaplatiť dohodnuté náj omné

čHnok III.

1.

Čas plnenia
súčinnostbuod 15. 04. 2022 do 3I. ĺ2.2022,
dobu
uľčitú
sa
uzatvárana
Táto zmluva
zmluvný vďahkončí uplynutím dohodnutej doby.

2.

Streleckú činnosťbudú príslušnícimestskej polície vykonávať vo vopred určených

a
J

teľmínoch a to v dňoch

I5

.04.2022, 24.06.2022,

I

6.09 .2022 a 28.10.2022.

Nájomca má pľávo požiadať prenajímatel'a o nové teľmíny, ktoré budú vopľed
konzultované s pľenajímatel'om ato z dôvodu prípadných nepriazniqých poveternostn;ých
podmienok, nemožnosti účastiv stanovenom termíne z dôvodu plnenia služobných
povinností a pod.

-

4.

Zmluvu je moŽlé ukončiť:
a) Dohodou oboch zmluvných strán bez udania dôvodu,
b) Výpoveďou ktorejkolVek zo zmluvných strĺán bez udania dôvodu, pričom výpovedná
lehota je 1 mesiac, a začina plynúťpľVym dňom mesiaca nasledujúceho po doručení
qýpovede.

čHnok IV.

1.

Nájomné zaužívaniea pľevádzkové náklady
Nájomné za predmet plnenia uvedený v čl. il. tejto zmluvy bolo dohodnuté medzi
zmluvnými stľanami na jeden deň užívaniav sume 82,98 € (slovom: osemdesiatdva eur,
deväťdesiatosem centov) nezávisle na tom, kol'ko hodín denne bude užívaná.V tejto cene
jezarátaný aj skladovy priestor.

2.
3.

Prenajímateľ bude fakturovať nájomné za užívanieraz ročne podl'a skutočného využitého
počtu dní užívaniapľedmetu nájmu.
Nájomca sa zavänlje uhĺadiťnájomné za uživanie na zák|ade faktúry pľenajímateľa,a to
do 30 kalendĺáľnych dní od jej doručenia nájomcovi.

ClánokV.

l.

Podmienky užívania
Prenajímateľ sazaväzuje poskytnúť nájomcovi v rámci dohodnutej ceny vstup do všet[ých
miestností na plánovaný teľmín qýcviku.

2. Nájomca Sa zaväzuje, že príslušnícimestskej polície budú dodržiavať predpisy
o bezpečnosti a ochľane zdravia, ktoré platia pre qikon v danej činnosti' dodržiavaťplatny
prevádzkoqý poriadok prenaj ímateľa.

čHnok VI.

1.

Zápereóné ustanovenia
Táto zmluva patri meďzi povinne zverejňované zmluvy (vľátane dodatkov zmlúv) podl'a
ustanovenia $ 5a zákona ó. 2IIl2000 Z. z. o slobodnom prístupe k infoľmáciám v znení
neskoľšíchpredpisov v spojení s ustanovením $ 47a ods. l zákona č,. 4011964 Zb. občianskeho
zĺĺkonníkav mení neskoľšíchpredpisov. Táto zmluva sa zveľejňuje na webovom sídle mesta
Šaľa.

2.

Táto zmluva nadobúda platnosť a je pre zmluvné stľany závazná dňom podpisu oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných stľrín;ak oprávnení zástupcovia zmluvných strĺĺnnepodpíšu túto
zmluvu v ten isd deň' tak rozhodujúci je deň neskoršieho podpisu. Táto zmluva nadobúda
účinnosťdňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Šaľa,v súlade
s ustanovením $ 5a zákoĺa é. 2lll2000 Z. z. o slobodnom pľístupe k informáciám a o znene
a doplnení niektoých zákonov (zakon o slobode informácií) v znení neskoľšíchpľedpisov
v spojení s $ 47a zékona č.4011964 Zb. občiansky zĺĺkonníkv znení neskorších predpisov.

3.

Zmluvĺe strany súhlasia so zveľejnením obsahu celej zmluvy

na webovom sídle mesta Šaľa.

4.

Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy poskytujú súhlas na spracovanie svojich údajov
v súlade s nariadením GDPR a zákonom č. 18i2018 Z. z. o ochĺane osobných údajov a o Zĺnene
a doplnení niektorych zákonov, v ľozsahu uvedenom v úvodných ustanoveniach tejto zmluvy,
čo je nevyhnutné pre ľiadnu identifikáciu zmluvných stľán na účelyplnenia tejto zmluvy, a to
počas trvania tejto zmluvy, najneskôľ však do lehoty vyspoľiadania všetkých záväzkov
vzniknutychnazél<lade tejto zmluvy a uplynutím aľchivačnej doby.

5. Ak

by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú dm dotknuté
ostatné ustanovenia tejto zmluvy. ZmIuvné strany sú povinné bezodkladne neplatné
ustanovenie nahĺadiť noým, zodpovedajúcim účelutejto zmluvy' ktoý zmluvné strany
sledovali v časejej podpisu.

6. Túto zmluvu

moŽno dopĺĺaťalebo meniť len foľmou písomných dodatkov, podpísaných
zmluvnými stľanami. Tieto podpísanédodatky sa po podpísanínásledne stávajú neoddelitel'nou
súčasťoutejto zmluvy.

7. Zmluvĺéstrany sa dohodli, že táto

zmluva a všetky vďahy

spravovať právnym poriadkom Slovenskej republiky.

z

nej vyplývajúce sa budú

8.

vZťahy neupľavenév tejto zmluve sa riadia pľíslušnýmiustanoveniami občianskeho zákonníka
a ostatqými všeobecne záväznými pľávnymi predpismi platnými v SR.

9.

Akékol'vek náľoky alebo Spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, sa zmluvné
stľany pokúsia vyľiešiťvzájomnou dohodou. Ak nedôjde o vzniknutom spore k dohode
zmluvných strán' ktoľákoľvek zo zmluvných stľán je oprávnená obľátiť sa s návrhom na
príslušnýsúd. Zmluvné stľany sa dohodli, že vzťaý vzniknuté medzi nimi na základe tejto
zmluvy sa riadia slovenským právnym poriadkom.

10. Táto zmluva
a

je vyhotovená v štyľoch(4) oľiginálnych vyhotoveniach, zktoqých objednávateľ

poskytovateľ dostane dve vyhotovenia po ich podpísaníoprávnenými zástupcami zmluvných

strán.

1l.Zmluvné stľany vyhlasujú, Že si túto zmluvu pľečítali,jej obsahu porozumeli ana znak toho,
že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

vo veci dohodnutia zmluvných podmienok azabezpeéenia pľedmetu tejto
zmluvy je:
Za preĺajimatel'a: p. František Liptai
Zanájomcu: kpt. Mgr. Peter Kľokavec
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