
Zmluva č,.7712022

kľátkodobom nájme nebytových pľiestoľov

uzatvoľená v zmysle $ 9a ods. 9 písm. b) zákon č. 13 8lI99I Zb. o majetku obcív znení neskoršícho
v latnom znení

a v zmysle zákonač.11 61199I o nájme

čl. L
Zmluvné strany

Ĺ. Pľenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: i'r'ĺĺr' su' Tľojice 7 '927 
00 Šaľa

Zastupený: Mgľ' JozďBelichŕ_ orimátoľ mesta

Bankové spojenie: šiä'"*u spo'iteŕŕä a's' pobočka Šďa

IBAN: šrsz 0900 
_0000 

oo51 2430 6282

BIC: GIBASKBX
tČo: 00 306 185

E-mail: vinczeova@'sala'sk
(ďalej len,, prenaj ímateľ " )

2. Nájomca: Igoľ Belovič
Naľodený/á:
Rodné čís1o :

Trvale bYtom :

Te1.

e-mai1:
(ďatej len ,,nójomca")
(obidvaja účastníci ,ÁIury v ďalšom texte spoĺočne aj a'lro ,,zmluvné stľany")

čl. IL
ÚvooľÉ UsTANovENIA

čl. III.

1. Pľenajímateľ je ýlučným_vlastníkom nehnuteľnosti ul' Hlavná v Šali' Dom smútkú

evidovaný katastľálnym odboľom ór'"rrreno uľadu v Šaľ pre'kaiastrálne rlzemie a obec

Šaľav C ľegistľi KN ako budova ' 
ž.7ďz_I, p"stavenánapň' ĺ' 158619 naLV č' 1 (ďalej

2. liä;äľ"i:'#lää)'o rce*9aobý pľenájom n-9p{t9yľch pľiestorov.: obradnej siene,

chladiaľenské zariadenie, miestnosľ'* ĺp'u* (al.j 1én ,,predmet nájmď')'

3. Kľátkodobý nájombolv súlad. ';:-$ 
+ 

"q'' 
2 písm' ilťásadhospodarenia s majetkom

mesta Šaľa vplahom mení."ľruár.äý pľimátóľom mesta Šĺa'_vzmysle uvedených

skutočností sa Zm1uvné stľany dohoáli-na uzatvoľení zmluvy okrátkodobom nájme

nebýoqých pĺ"'io'ou é'7712ď22 (ďalej len 
"Zmluvď')'

1

)

PREDMEľ ĺ Účrl ľÁuvĺu

Pľenajímateľ pľenajíma Nájomcovi predmet ĺájmu z.a úče1om poslednej ľozlúčky so

zosnulýďou Máriou Be'ovičovo,, o*oa.nýĺa: t . t ..t g+o' zomĺel''a: 28't'2022

Nájomca ,u ,ur^Ä|" iu ,rz:rr1u. pi.a*.to nájmu zap|atíť nájomné tak' ako je

ffiedzené v článku ľV' tejto Zĺĺ:Jluvy'

t
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čl.Iv.
DoBA ľÁĺľĺu

Pľenaj ímateľ pľenaj íma pľedmet ľjTľ
- 
"t'iuai*""sŕé 

zariadenie : od l'2'2022 do I'2'2022
_ obradná sieň : 1 .2.2022 o 15,00 hod'

čl. v.
CENANÁJMUASLUŽIE-BsNÁJMoMsPoJENŕcH

1. Cena za ĺájom(,,nájomné") je v stanovená podľa $ 12 Všeob ecĺe záväzného nariadenia č'

slzozoPľevádzkoqý poriadok pohľebísk mesta Šaľa v zĺĺeníneskoľších zmiennasledovne:

a) pľacovný deň............ "'75'- EUR

v sobotu.... '0'- EUR

b) ozvučenie aľeprodukovanáhudba """"""""'7'70 EUR

ó p*zĺ,ĺ" chladiaľenského zaľiadenia v dome smútku:

_ prvy deň........... """'7'' EUR

_ zakaždý aj začatýďalší deň ""'0'_ EUR

e) použitie mĺestrrosii na úpľavu u"" |ó"zitia chladiarenského zaríaderua """"""""5'_ EUR

f) dozor pri obrade """"15'60 EUR

SPOLU : 110'30 EUR
(slovom: Stodesat' euľ a tridsat' centov)

,)

J

Uhľadu celkoqých nákladov Nájomca zaplatíjednorazovo v plnej 
"ýš\'.110'30 

EUR

najneskôr aeĺ preáäeatĺm llživalĺa p."ĺ*"t".nájmrr, ato pľevodným pľíkazom

pľostredníctvom peňažného ústavu na úÉet Pľenajímáteľa uvedeného v članku I. tejt9

zmluvy s použitím variuuĺrner'o symboluil 2003 ,pľípadn9 v hotovosti do pokladne MsU

- spľáva cintorínov. Za deiúhľady sa pov?-ujó'a.ĺ pripísania úhľady nájomného na

bankový účet Pľenaji-"t"ia. v pry{9, ak Nájomca neuhĺadí nájomné v stanovenom

i...ĺn., Prenajímatéľ.ĺ právo odstupiť od Zmluvy'

Aknájomcariadne uueu, neuhĺadí 
"ajo-ne 

,upr"ié,io^nebýovýchpľiestoľov uvedené

v bode 1. tohto článku a za shňby uu.á.ne vioae z. tohto članku v lehote splatnosti

faktúry a v stanovenej výške , rupže 
-pľenajímateľ 

pristupiť k vymahaniu dlžnej sumy

vrátane urokov z omeškania. Výška uľot<ov bude vypočítaná v zmysle Naĺiadenia vlády

Slovenskej republiky č. 87llgg5 z. l., wory. šá vykonávajú niektoré ustanovenia

órciunstóno iuko*ĺku v zneni neskorších predpisov.

čl. vII.
PoDMIENKY NÁJMU

1.

2.

J.

Nájomca pľebeľá predmet nájmu v stave akom sanachádza pri podpise tejto ZmÍwy'

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

sa presvedčil k na mieste samotnom'

Nájomcaje povinný :

a) ,,žívať p..dm"i nájmu len na ĺ!e] a v ľozsahu dohodnutých touto Zmluvou'

ó do&žiavať prevádz-kový poriadok pohĺebiska' 
...

"j odstľaniť ná vlastné 
"'ĺlĺäay 

všetky zálvady.apoškodenia, kÍoré

v užívaných prĺ.rĺoro.ľ' spósobilúastnoučinnosťou, ľesp' činnosťou osôb' ktoľé

plnili jeho PtikazY,
d) lďržiävať poriadok a čistotu pľedmetu nájmu'
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e) pri užívaní pľedmetu nájmu pľi qýkone svojej činnosti dodľžiavať všeobecne

závazné platné pľávne pľedpisy, noľÍny a smóľnice a pokyny Prenajímateľa 2

bezpečnosti u o.b,*y 'dtaviipii 
práci' 9chľany 

pred poŽiaľmi'.. 
.

f) chľániť pľedmet nájmu pr"d poskoderrím_ a.zničením' Bezodkladne na vlastné

naklady odstľániť všetky ,i"iay a poškodenia, ktoré v pľedmete 1ájmu 
spôsobí

vlastnou činnosťou, ľesp. činnósťou osôb, ktoľé plnili jeho príkazy' ľesp' sa

zdtŽiava\iv predmete nájme s jeho súhlasom'

g)poukončenípietnehoaktuodovzdaťpľedmetnájmuprenajímateľovivstave
v akom ho pľevzal.

4. Pľenajímateľ pľenecháva Nájomcovi nebytové pľiestory v stave spôsobilom na účely

užívania.
5. Pľenajímateľ vyhlasuj e, Že Nájomcu oboznámil so skutočným technick1ým stavom

predmetu nájmí' ,r""',,ičut ziao"e 3emu zna?e skutočnosti a oďovzdétva pľedmet nájmu

v stave spôsobilom na dohovorene iryuzĺv*i.-Y zmysle bodu 3. článku III' Zm1uvy'

6. Pľenajímateľ vyhlasuje, Že p'.d..t "1jľ". 
je v pľe1á{zkľschopnom stave

zodpovedajúcom jeho veku a rr"rrr7 vady, tcoróby bľanili jeho riadnemu uŽívaniu'

7. Pľenajímateľ nezodpovedá za škodý Ňá;o*'.' spôsobené krádežou, ani inou násilnou

činnosťou v priestoľoch predmetu nájmu'

8. Pľenajímateľ nezodpoveďá zaškodu, ktorá vznikla Nájomcovi alebo tretím osobám na

*4.tt" alebo zdraií,ak škoda nevznikla v dôsledku jeho zavin9liu. ..
g. Nájomca berie na vedomie, že Pľenajímateľ a_jeho sprostredkovatelia spľacúvajú v

zmysle naľiadenia Euľópskeho paľlamäntu a rudy (EU) 20161679 z 27 ' apn|a 20t6 o

ochĺane fyzických osôb pľi .p.u"ĺrr*ĺ osobnýclr údajov a o.voľnom pohybe takýchto

údajov, ktoľým sa zrušujô smeľnica 95l46ĺES (všeobecné naľiadenie o ochľane údajov)

osobné údaje Nájomcu v ľozsahu stanovenom v tejto Zmluy2.za účelom plnenia

zŕkonrlých povinnostĺ ľrenajímateľa, ktoľé vyplývají z preuáďzkovania pohľebiska

podľa zákoĺa č,. l31l2ll0 Z.z. o pohrebníctve-v 1ĺeĺi neskoľších pľedpisov, po dobu

nevyhnutne potrebnú ĺa zabezpečlnie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného

vďahu zaloŽeného ĺa zál<lade t"ji" zÄluw á následne na účely aľchivácie po dobu

tľvania aľchivaonej doby v sĺläde so zákonom č. 3g5l20o2 Z'z' o aľchívoch a

ľegistľatuľach a o doplnení ĺ"r.toí.ľ'zákonov v platnom zneni' Spracúvanie osobných

údajov Nájomcu je v súlade s čl. á. ods. 1 písm. c) všeobecného naľiadenia o ochľane

údajov potrebné na plnenie zakonných pävĺnnostĺ Pľenajímateľa podľa zékona č'

I31l2O10 Z.z. opohľebníctv ev zneĺirreskoľsĺch predpisov. Najo1c1zaľoveň vyhlasuje'

Žezaiňe1oĺnúävľetiatejto z^ŕ"rvpľi poskytnrití o'ôb''y"húdajov Preĺajímatel'ovi bol

dostatočne inĺoľmovaný ä .uo;i"t' ŕ,ŕe"u.t' "ypty"u;ĺ.ich 
zo spracúvania jeho osobných

údajov, o poúnnosti oräbrré ĺá.ĺ. i"'r.yt'ĺľ ísívĺštostĺ so zákonn]ými alebo zmluvnými

požiadavkami, ako aj o ďalších ľeievantných skutočnostiach obsiahnutých v dokumente

,,Podmienky ochĺany súkĺomiď| s ktoľého obsaho1 sa Nájomca pred podpísaním tejto

Zm1uvyoboznámi1. Nájomca be.ie na vedomie že iďoľmáôie o spracovávaní osobných

údajovsú dostupné na ivebovom sídle Pľenajímateľa: www'sala'sk'

čl. vlu.
Záxereéĺé ustanovenia

1 Zm|uva nadobúda platnosť dňom jej podpisu 9q?vnenými zásfupcami obidvoch

zmluvných stľán a ĺeinnosť dňom nu.iá,'iĺ"ĺ. po aĺ 3ei zveľejnenia na webovom sídle

;;;š"ľ" . iÁirie strany súhlasia ,o Ĺu"'.jn"nĺm óďej Zmluvy a osobných údajov

v ľozsahu mena u prĺ."ui.ŕa. Povinnosť zmluvu zverejniť vyplýva z ustanovenia $5a

zékona č,. 2I1l20O0 Z. z. o slobodnom prístupe k infórmáciém ao zĺnene a doplnení

niektoých zákonov (zakon o slobode iďormácií) v platnom zneĺí.
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2. Ak nie je v zmluve uvedené inak, riadia sa nájomné vďahy účastníkov zákonoľn 6.
11611990 Zb. o nájme a podnájme nebýoých priestorov, občianskym zĺíkonníkom
a slovensk;ým právnym poriadkom.

3. Kzmene dohodnutých ustanovení tejto Zmbuy môže dôjsť len po vzájomnej dohode
zmluvných strán formou písomných očíslovaných dodatkov, podpísaných oborna
zmluvnými stľanami alebo osobou opľávnenou k tomuto úkonu.

4. Zmluvné strany sa zavän$ú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení
zäväzkov ztejto Zmluvy anavzájom sa budú včas informovať o všetkých skutočnostiach
potľebnýchpre ich spoluprácupodľatejto Zmluvy, najmä vzájomne si oznamovaťvšetky
zÍneny a dôleŽité okolnosti.

5. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr
stratia účinnosť, nie je tým dotknutáplatnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných
ustanovení sa pouŽije úprava, ktorá, pokial' je to právnemožné, sa čo najviac pribliŽuje
zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokial' pi uzatváraní tejto Zm|uvy zmluvné stľany futo
otázku bľali do úvahy.

6. Táto Zm|uva je vypľacovaná v troch (3) vyhotoveniach, zktoých Nájomca prevezme
jedno (1) vyhotovenie a Prenajímateľ prevezme dve (2) vyhotovenia.

7 . Zmluvné stľany vyhlasujú, že zmluvu si prečítali, súhlasia s jej obsahom' poľozumeli mu,
vyhlasujú, Že obsahuje uľčitý, jasný a zronlmiteľný prejav ich vôle a na znak súhlasu ju
podpisujú.

Šaľa, ..!l,.k,..2022

Za Nájomcu: Za Prenajímateľa
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