Zm|uva č,,8612022
pľiestoľov
o kľátkodobom náj m e nebytových
o majetku obcí v znení neskorších

uzaworená v zmysle

av

$

Zb.
9a ods. 9 písm. b) zákon é. t38lI99I
le zákona č. 116/1991 o

v

znenl

čl. I.

Zmluvné stľany

Prenajímatel': Mesto Šal'a
Ňe* su' Tľojice 7 '
Sídlo:

1.

g27 0o Šaľa

pľimátor
Zastípeĺý: Mgľ. JozďBelický,
'''?'q ..
spoľiteľňa a's' pobočka Saľa

g*,kä'e

štävensm
'pojenie: SK82 0900 0000 00512430 6282

IBAN:
BIC:
tČo:
E-mail:

00 306 185
vinczeova@'sala'sk

Nájomca:

Jaľoslav Aľpáš

GIBASKBX

(ďalej ĺen,, prenaj ímat eľ " )

2.

Naľodený/á:
Rodné číslo:
Tľvale bytom :
Tel.
e-mail:
(ďalej len,,nójomca")
texte spoločne aj ako ,,zmluvné stľarty")
(obidvaja účastníci,-trry v ďalšom
čl. u.

ÚvooľÉUSTANovENIA
smútku
nehnuteľnosti-u1' Hlavná v Šďi' Dom
Prenajímateľ je výlučným v1astníkom
*uJ" v Šalipľe katastrálne územie a obec
gq:',,jil
odborom
katastľálnym
evidovaný
158619 na LV č' 1 (ďalej
s. e . ooäs, postavená na pľac' č'
Šaľav C registľi ď'rk" Ĺudova

1

rrnehnuteľnosť'o).

l--l^--,.^tr _*iacfnrnrĺ. nhrarĺnĺ' siene'
pľenájom n;p{9vých priestorov: obradnej
kľátkodobý
o
požiadal
Nájomca
nájmď1'
len
len

)

.predmet
na úpľavu(ďďej
chladiarenske zaľĺadenie,
majetkom
'nĺ.'t"ó'ľ
Z'kadhospodaľenias
o
I*átkodoby nájomĹoil ,ĺruae s ust. $;;ä'.
uvedených
primátôľom m9sta Šaľa'-Vzmysle
mesta Šaľavplatlom zneuschváleňý
'pĺsm.
nájme
uzatvoľení zmluvy o kĺátkodobom
skutočností sa Zmluvné strany doho'dli'na
*Ĺyto'ĺ.t' priestorov č'.8612ď22 (ďalej len "Zmluvď')'

J

čl. ilI.

PREDMEľ ĺ Účrl NÁĺľĺu

1.
2.

účelomposlednej ľozlúčkyso
pľedmet!á'jry:-:' zomte'|a: 3 1'I,022
PľenajímateľpľenajímaNájomcovi
: ĺz.šsg.aa'
je
zosnul:ŕmlou Ivetou Aľpášovou "*oä."ýle
zaplatíťnájomné tak' ako
nájmu
za
Nájomca sa zavänfie
vymedzené v članku IV' tejto Zmluvy'

''žĺ*liliĹJ*.t"

t

čl.Iv.
DoBA ľÁĺnĺu
Prenaj ímateľ pľenaj íma pľedmet

1

-

ľjT:

.ľ'iuĺi*""sťézariadenie : od 1'2'2022

ďo 3'2'2022

- obradná sieí : 3.2.2022 o 15,00 hod'

CENA NÁJMU
1.

čl. v.

sPoJ't'ľŕcrĺ
A .LUŽI;'B š ľÁĺľĺoM

č'
podľa $ 12 Všeob ecĺe zétväznéhonaľiadenia
Cena zaĺátjom (,,nájomné") je v stanovená
zmieĺ nasledovne :
pohľebísk mesta Šaľav zneĺi neskorších
s ĺ zozo Pľevádzkoqý poľiadok
..75,- EUR
a) pľacovný deň........."'
.....0,- EUR
v sobotu....
...7,70 EUR
b) ozvučenie a ľeprodukovaná hudba"'
v dome smútku:
d) použitie chladiaľenského zaľiadenia
7,- EUR
prrrý deň
......10,- EUR
zakaždý aj zač,atý ďalší deň
EUR
použitia chladiaľenského zartadeĺĺa................5,_
e) pouŽitie miestnosti na úpravu bez
f) dozor pri obrade
SPOLU : 120'30

.......15,60

EUR

EUR

centov)
|riooo-' Stodvadsat' euľ a tľidsat'

2.

EUR
zap|atíjednorazovo v plnej rrýške 120'30
Uhľadu celkoých nákladov Nájomca
predmetu nájmu, a to pľevodným pľíkazom
najneskôľ deň pred zaéatímvŽívaĺia
tejto
Pľenajímäteľauvedeného v článku I'
prostredníctvom peňafuého.ĺstÁ na ú8et
MsU
2t20O3, pľípadnev hotovosti do pokladne
zmluvy s použitímvaľiabilného,y-uot ,
na
pouuz.'.iá'oeň pripísania úhľadynájomného
Za
cĺntoĺnov.
správa
ak Nájomca neuhľadí nájomné v stanovenom
bankový účetPrenajímateľa. v pľóade,
_rupr"ia1o^nebýových
odstupiť od Zmluvy'
teľmíne,Pľenajímatóľ
priestorov uvedené
^eprávo
Ak nájomcu.iäarr" u včas neuhĺ"däň."é
v uoae z. tohtó elanku v lehote splatnosti
v bode 1. tohto článku u ru rlrziyild."é
p."n4ímateľpristupiť k vymahaniu dlžnej sumy
faktuľy a v stanovenej výškea *ďz.
vlády
ou u.rae vypočítanáv zmysle Naľiadenia
vrátane urokov z omeškania. VýšĹa.r.ot
ustanovenia
ktoým sa vykonávajú niektoré
Slovenskej ľepubliky č,. 87ltg95 Z. z.,
v zneĺíneskoľšíchpľedpisov'
občianskeho
"uLon''ĺt'u
čl. vu.

deíĺilJy;;

3.

PoDMIENIď NÁJMU

1.
2.
3

saĺachádza pri podpise tejto Zmluvy'
Nájomca pľebeľá pľedmet nájmu v stave akom
stavom pľedmetu nájmu' o ktoľom
Nájomca vyhlasuje, že bol ouo"n'ĺ""ný stechnickým
sa pľesvedčilk na mieste samotnom'
Nájomcaje povinný :
dohodnutých touto Zmluvou'
,,Žívaťpr"drn.i nájmu len na. účela v ľozsahu

a)
ó
c)

d)

ááa'zĺáuuľpľevádzkovýporiadokpohrebiska''.
vsett<y zÍxaý..7poškodenia' ktoré
odstľaniť uiu'*e

osôb' ktoré
"'ĺr'täoy
"u
spásobil úu't"ooĺĺňosťou,ľesp' činnosťou
v uŽívaných
plnili jeho PrikazY,
,arzĺärutioľiadok a čistofu pľedmetu nájmu'

ňlJil;h

2

1

e)
f)

4.
5.
6.
7.
8.
9.

dodľžiavaťvšeobecne
pri užívanípredmetu nájm1 pri výkone svojej činnosti
a smeľnice apokyny Prenajímateľa z
závazné p1atné pľávne pľedpisy, ,r9Íľy
o'r''*y'd' a"ä píípr aci' 9chľany pre d p ožiarmi'.. .
u."p
Bezodkladne na vlastné
"e'o!iiá
pľedmet nájmu pľeo poú<oderrím.a.zĺĺéeĺim'
chľaniť
ktoľév predmete nájmu spôsobí
naklady lJrt ,ĺrrĺľvletky ,a"{ai upoškodenia,
plnili jeho príkazy' ľesp' sa
činnosťou,ľesp. einnäsťóu osôb, ktoré

vlastnou
z&žíava\iv pľedmete nájme s jeho súhlasom'
v stave
g) po ukončení'pĺ"tn"toďt, oJou"dať predmet nájmu prenajímateľovi
v akom ho pľevzal'
priestory v stave spôsobilom na účely
Prenajímateľ pľenecháva Nájomcovi nebytové
užívania.
so skutočným technickým stavom
Prenajímateľ vyhlasuj e, Že Nájomcu oboznámil
iĺ^"skutočnostia odovzdáva predmet nájmu
pľedmetu na:^ir,i"ru-ieĺ
zmysle bodu 3' článku III' Zmluvy'
v stave spôsobiiám na dohovor
"né'ry"zĺr*i".Y
v pľevádzkyschopnom stave
pľedr_net_
Pľenajímateľvyhlasuje,
uľaĺti3eľroriadnemu užívaniu'
zodpovedajúcom jeho veku a rr.-ä*ay, ktoľóby
špôsobené kĺádežou,ani inou násilnou
Prenajímateľ nezodpov edá za sr."oy Ňá:"mcu
činnosťou v pľiestoľoch predmetu nájmu'
alebo tretím osobám na
Pľenajímateľnezodpov edá za sr.oJu, r.ĺo' ét uzníkl;9Nájomcovi
dôsledku jeho zavinenia'
majetku aleuozdľaví, ak škoda nevznikla v
p["":i-"teľ
a-jeho sprostľedkovatelia spracúvajú v
Nájomca beľie na vedomie, z.
ruý (Bu) zoto 1679 z 27 ' apúIa 20ĺ6 o
zmysle naľiadenia Euľópskeho p*ru*ä"to a
úäajóv a o.voľnom pohybe takýchto
ochľane fyzických osôb pľi .p.ufiuäiá'ou"y.ĺ
naľiadenie o ochĺane údajov)
údajov, ktorýrŕ'" Ás":ä r-"*i"uósl+árusiroseobecné
v tejto Zm|uv-e.za účelomplnenia
osobné údaje Nájomcu v ľozsahu stanovenom
prevádzkovania pohľebiska
zákonných povĺnnostĺ ľľenajĺmatďi ttore vyplývají
neskorších predpisov' po dobu
podľa zákoĺa č. I3ll2OlO Z.z. o pohľebnícwe-v 1n"^
a poviĺurostí vyplývajúcich zo zmluvného
nevyhnutne potrebnú na zabezpeffi; ;'á'
aľchivácie po dobu
á následne
zékIade t
vťťahu zaloŽeĺého
''á-ĺo"ly
39512002 Z'z' o aľchívoch a
sĺlädeso zákonom
tľvania aľchivačnej doby
v platnom zneĺí'Spľacúvanieosobných
ľegistľatuľacha o doplneĺ nĺ.r,mí.ľ'?*:'".'
1 písm'l) všeobecného nariadenia o ochľane
údajov Nájomcu je v súlade ei ä. oa'.

ži"dilj;"
že

n1jľ' j"

z

ĺa

i;ŽÄil'y

v

č'

'

údajovpotrebnénaplnenie"'ĺl.o*y"r'p^ovinnostíPľenajímateľapodľazákonač.
Nájo1c1zaľoveň vyhlasuje,
l3tl2oto Z.z. opohĺebníctv ev Áeĺirrestoisĺctr pľedpisov.
bol
osôbnych údajov Pľenajímateľovi
Že zaiňeiom uzavľetia tejto Zmluvypri poskýnutĺ
zo spracúvania jeho osobných
dostatočne informovaný o svojiJh"ii';.h "yptývajucich
v síviíostiso zákonn;ými alebo zmluvnými
údajov, o pouin'roJi osäbne ĺá":. rí".ŕľ'ĺľ
obsiahnutých v dokumente
požiadavkami,a" aj o ďalších ľeí'u*tni"t'skutočnostiach
tt*en" olsaho1 sa Nájomca pľed podpísaním tejto
,,Podmienky ochľany súkľomiď" '
že iďoľmďcie o spľacovávaní osobných
Zm'uvyoboznámil. Nájomca rc'Ĺ nu vedomie
sĺ aostopne na íebovom sídle Pľenajímateľa:www'sala'sk'
údajov

vlil.

čl.
Záľierečnéustanovenia
1

)

zastupcami obidvoch
jej podpisu
Zm|vva nadobúda platnosť dňom
zvéľejnenia na webovom sídle
po
zmluvných strán a rĺč'innosťdňom rruri.äujĺ.ĺ. 9iĺ:"t
cjej Zmhlvy a osobných údajov
mesta Šaľa.Zmluvné strany súhlasia 'o "u"'"jn'ním
zverejniť vyplýva z ustanovenia $5a
v ľozsahu mena ň*ú'ŕa.Povinnosť zmluvu
"
k infóľmáciám ao zmene a doplnení
zékoĺač. 2l1l2oxo z. ,. o slobodnom prístupe
v platnom zneĺi'
niektoľých zákonov (zákoĺo slobode infoľmácií)

9p:iľ"y-i

3

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Ak nie je

v

zmluve uvedené inak, riadia sa nájomné vďahy účastníkovzákonorn č.
116/1990 Zb. onájme apodnájme nebytoých priestorov, občianskym zákonníkom
a slovens(ým pľávnym poriadkom.
K zmene dohodnutých ustanovení tejto Zmluvy môže dôjsť len po vzájomnej dohode
zmluvných strĺĺnformou písomných očíslovanýchdodatkov, podpísaných oboma
zmluvnými stľanami alebo osobou opľávnenou k tomuto úkonu.
Zmluvné strany sa zavänljú,že si budú poskytovať potľebnú súčinnosťpri plnení
záväzkov ztejto Zmluvy anavzájom sa budú včas informovať o všetkých skutočnostiach
potľebných pľe ich spoluprácu podľa tejto Zmluvy, najmä vzájomne si oznamovať všetky
zmeny a dôleŽité okolnosti.
Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinnéalebo neskôr
stľatia účinnosť,nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných
ustanovení sa použije ilprava, ktoľá, pokial' je to pľávne moŽné, sa čo najviac pribliŽuje
zmyslu a účelutejto Zmluvy, pokial' pi uzatvétanítejto Zm|uvy zmluvné strany túto
otäzf<tl brali do úvahy.
Táto Zmluva je vypracovaná v tľoch (3) vyhotoveniach, zktoých Nájomca prevezme
jedno (l) vyhotovenie a Prenajímateľ preveane dve (2) vyhotovenia.
Zmh;ľnéstranyvyhlasujú, Že zmluvu si prečítali,súhlasia s jej obsahom' porozumeli mu,
vyhlasujú, Že obsahuje uľčitý,jasný azrozmĺteľný pľejav ich vôle anaznak súhlasu ju
podpisujú.

Šaľa, 9,.k.,..2022

Za Nájomcu

Za Prenajímateľa

!t
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JozeÍ
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