
o kľá
uzatvoľenávzmysle$9a

predpisov a v zmysle

Zm|uva č.9012022
tkodobom nájme nebytových pľiestoľov
ods' 9 písm. b) zákonč. 138/199i Zb. o majetku obcí v znení neskorších
zákonaé.1161199I o náime nebýoých pľiestorov v platnom.anenÍ

čl. I.
Zmluvné stľany

1. Prenajímatel': Mesto Šal'a
Sídlo: Nám. Sv. Trojice 7, g27 00 Šaľa
Zastĺpený: Mgľ. Jozef Belický, pľimátor mesta
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. pobočka Sďa
IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282
BIC: GIBASKBX
lČo: 00 306 185

E-mail: vinczeova@sala.sk
(ďalej len,, pľ enaj ímat eľ " )

2. Nájomca: KaľolHučko
Narodený/á:
Rodné číslo :
Tľvale bytom :

Tel.
e-mail:
(ďakj len ,,nájomca")
(obidvaja účastníci zmluvy v ďalšom texte spoločne aj ako ,,zmluvné strany")

ĺlvo"*,ibil*ovnmA

1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti..ul. Hlavná v Šali, Dom smútku
evidovaný katastľálnyrnodborom okľesného uradu v Šafi pľe katastľalne územie a obec

Šaľa v C ľegistľi KN ako budova s. č. 6025, postavenánaptac. č,.158619 na LV č. 1 (ďalej

len ,,nehnuteľnosť").
2. Nájomca požiadd, o kľátkodobý pľenájom nebytových priestoľov: obľadnej siene,

chladiaľenšké zaľiadenie, miestrosť na úpľavu (ďalej len,,pľedmet nájmď').
3. Kľátkodobý nájom bol v súlade s ust. $ 4 ods. 2 písm. d) Zásalhospodarenia s majetkom

mesta Šaľa v platrom znení schválený pľimátorom mesta Šďa. V zmysle uvedených
skutočností sa Zmluvné strany dohodli na uzatvoľení zmluvy o kĺátkodobom nájme

nebytoých priestoľov č. 9 0 12022 (ďalej len,,Zmluvď').

čl. ilI.
PREDMEľ ĺ Účnl ľÁĺnĺu

1. Prenajímateľ pľenajíma Nájomcovi predmet nájmu za účelom poslednej rozlúčky so
zosnulým/ou Evou Petrovou ĺarodeĺý l á: 24.12.|94l - zomreV|a: 3 l.1'.2022

2. Nájomca sa zavänĺje za užívanie pľedmetu nájmu zapLatiť nájomné tak, ako je
vymedzené v člĺínku IV. tejto Zmluvy.
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čl.Iv.
DoBA ľÁĺnĺu

Prenaj ímateľ pľenaj íma predmet nájmu:
_ chladiarenské zaiadenie : od 3.2.2022 do 4.2.2022
- obradná sieň:4.2.2022 o 15:00 hod.

čl. v.
CENA NÁJMU A SLUŽIEB s NÁJMoM sPoJEľŕcH

1. Cena zaĺájom (,,nájomné") je v stanovená podľa $ 12 Všeobecne záxäzného naľiadenia č.

5l2O20 Prevádzkový poriadok pohĺebísk mesta Šaľa v zneníneskorších zmien nasledovne:
a) pracovný deň......... ......75'- EUR

v sobotu.... .0,- EUR
b) ozvučenieareprodukovanáhudba................ .7'70 EUR
c) pouŽitie chladiarenskeho zartaďenia v dome smútku:

- prvý deň........... .......7,- EUR
_ zakaždý aj začatý ďalší deň .....5,- EUR

d) pouŽitie miestnosti na úpravu bezpollžitia chladiarenského zaiadenta................5,- EUR
e) dozorpri obrade ..15,60 EUR

SPOLU: 115,30 EUR
(slovom: Stopätnást' eur a tridsat' centov)

2. Uhĺadu celkoqých nĺíkladov Nájomca zaplatijednorazovo v plnej výške 115,30 EUR
najneskôľ deň pred začatím užívania predmetu nájmu, a to pľevodným pľíkazom
prostredníctvom peňažného ústavu na účet Pľenajímateľa uvedeného v článku I. tejto
zmluvy s použitím vaľiabilného symbolu 2I2OO3, pľípadne v hotovosti do pokladne MsÚ
_ správa cintoľínov. Za deň' úhľady sa považuje deň pľipísania úhľady nájomného na
bankoý účet Prenajímateľa. V prípade, ak Nájomca neuhľadí nájomné v stanovenom
teľmíne, Prenajímateľ má pľávo odstupiť od Zmluvy.

3. Ak nájomca riadne a včas neuhĺadí nájomné zaprenájom nebýových pľiestoľov uvedené
v bode 1. tohto článku a za slllžby uvedené v bode 2. tohto článku v lehote splatnosti
faktury a v stanovenej qýške, môže pľenajímateľ pristúpiť k vymahaniu dlŽnej sumy
vráiane urokov z omeškania. Výška uľokov bude vypočitanáv zmysle Nariadenia vlády
Slovenskej ľepubliky č. 87ll995 Z. z., ktoľým sa vykonávajú niektoré ustanovenia
občianskeho zákonníka v zneni neskorších predpisov.

čl. vII.
PoDMIENI(Y NÁJMU

1. Nájomca prebeľá predmet nájmu v stave akom sanachádza pri podpise tejto Zmlwy.
2. Nájomca vyhlasuje, Že bol oboznámený s technickým stavom pľedmetu nájmu, o ktoľom

sa presvedčil k na mieste samotnom.
3. Nájomcaje povinný :

a) užívať predmet nájmu len na účel a v rozsahu dohodnutých touto Zmluvou,
b) do&žiavať prevádzkoý poľiadok pohľebiska,
c) odstľániť na vlastné naklady všetky zéxady a poškodenia, lĺ:toľé

v užívaných pľiestoroch spôsobilvlastnou činnosťou, ľesp. činnosťou osôb, ktoľé
plnili jeho príkazy,

d) udržiavať poľiadok a čistotu pľedmetu nájmu,
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e) pri užívarlí predmetu nájmu pľi výkone svojej činnosti dodržiavať všeobecne
záviizĺÉ platné právne pľedpisy, noÍmy a smeľnice apokyny Prenajímateľa z
bezpečnosti a ochľany zdtaviapri pľáci, ochľany pred požiarmi,

f) chĺríniť predmet nájmu pred poškodením a zničením. Bezodkladne na vlastné
náklady odstraniť všetky závady a poškodenia, ktoré v predmete nájmu spôsobí
vlastnou činnosťou, ľesp. činnosťou osôb, ktoľé plnili jeho prikazy, resp. sa
zdržiavali v predmete nájme s jeho súhlasom,

g) po ukončení pietneho aktu odovzdať pľedmet nájmu prenajímateľovi v stave
v akom ho prevzal

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

5. Pľenajímateľ vyhlasuje, že Nájomcu oboznĺĺmil so skutočným technickým stavom
pľedmetu nájmu, nezaričal žiadne jemu známe skutočnosti aodovzdáva pľedmet nájmu
v stave spôsobilom na dohovorené vyuŽívanie v zmysle bodu 3. članku III. Zmluvy.

6. Prenajímatel' vyhlasuje, že predmet nájmu je v ptevádzkyschopnom stave
zodpovedajúcom jeho veku a nemá vady, ktoľé by bľanili jeho ľiadnemu užívaniu.

7. Pľenajímateľ nezodpovedá za škody Nájomcu spôsobené krádežou, ani inou násilnou
činnosťou v pľiestoľoch predmefu nájmu.

8. Prenajímateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla Nájomcovi alebo tretím osobiám na
majetku a|ebo zdraví, ak škoda nevznikla v dôsledku jeho zavinenia.

9. Nájomca berie na vedomie, že Pľenajímateľ a jeho -sprostľedkovatelia spracúvajú v
zmysle naľiadenia Euľópskeho paľlamentu a rady (EU) 20161679 z 27. aprtIa 2O1e o
ochľane fyzických osôb pri spľacúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95l46lEs (všeobecné naľiadenie o ocbľane údajov)
osobné údaje Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto Zmluve za účelom plnenia
zákonrých povinností Prenajímateľa, ktoré vyplývajú z ptevádzkovania pohrebiska
podľa zákona č. l3Il20I0 Z.z. o pohľebníctve v zĺeĺi neskorších pľedpisov, po dobu
nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie pľáv a povinností vyplyvajúcich zo zmluvného
vďahu založeĺeho na zák|ade tejto Zmluvy a následne na účely aľchivácie po dobu
trvania aľchivačnej doby v súlade so ziíkonom č. 39512002 Z.z. o aľchívoch a
ľegistratuľach a o doplnení niektoých zákonov v platnom znení. Spracúvanie osobných
údajov Nájomcu je v súlade s č1. 6. ods. 1 písm. c) všeobecného naľiadenia o ochľane
údajov potrebné na plnenie zĺĺkonných povinností Prenajímatel'a podľa zálkona č.
I3Il20l0 Z.z. o pohľebníctve v zneni neskoľších pľedpisov. Nájomca zfuoveivyhlasuje,
že zaíčelom uzavretia tejto Zmhsy pri poskýnutí osobných údajov Prenajímatel'ovi bol
dostatočne informovaný o svojich pľávach vyplývajúcichzo spracúvania jeho osobných
údajov, o povinnosti osobné údaje poskytnúť v súvislosti so zákonnými alebo zmluvnými
požiadavkami, ako aj o ďalších ľelevantn]ŕch skutočnostiach obsiahnutých v dokumente
,,Podmienky ochľany súkĺomiď', s ktoľého obsahom sa Nájomca pred podpísaním tejto
Zmluvy oboznámil. Nájomca berie na vedomie že infoľmácie o spracovávaní osobných
údajov sú dostupné na webovom sídle Prenajímatel'a: www.sala.sk.

čl. VIII.
Záverečné ustanovenia

ZmIuva nadobúda platnosť dňom jej podpisu opľávnenými zástupcami obidvoch
zmluvných strĺĺn a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle
mesta Sal'a. Zmluvné strany súhlasia so zveľejnením celej Zmluvy a osobných údajov
v ľozsahu mena a pľiezviska. Povinnosť zmluvu zveľejniť vyplýva z ustanovenia $5a
zékona č. 2ll/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciĺĺm a o änene a doplnení
niektoých zákonov (zĺíkon o slobode informácií) v platnom zneĺi.
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2. Ak nie je v zmluve uvedené inak, riadia sa nájomné vďahy účastníkov zákonorrr 6.
11611990 Zb. o nájme apodnájme nebýoých pľiestorov, občianskym ziĺkonníkom
a slovenským pľávnym poriadkom.

3. Kanene dohodnutých ustanovení tejto Zmluvy môŽe dôjsť len po vzájomnej dohode
zmluvných strán formou písomných očíslovaných dodatkov, podpísaných oborna
zmluvnými stranami alebo osobou oprávnenou k tomuto úkonu.

4. ZmluvrÉ stľany sa zav'ánlji, že si budú poskýovať potľebnú súčinnosť pri plnení
záväzkov ztejto Zmluvy anavzájom sa budú včas informovať o všetkých skutočnostiach
potľebných pre ich spolupľácu podl'a tejto Zmluvy, najmä vzájomne si oznamovať všetky
zmeny a dôleŽité okolnosti.

5. Ak niektore ustanovenia tejto Zmhxy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr
stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných
ustanovení sa použije úprava, ktorá, pokial' je to právne možné, sa čo najviac približuje
zmyslu a účelu tejto Zm|uvy, pokial' pi uzatvátraní tejto Zmluvy anluvné strany túto
otäz|<tl brali do úvahy.

6. Táto Zmhlva je vypracovaná v troch (3) vyhotoveniach, zktoých Nájomca prevezme
jedno (1) vyhotovenie a Prenajímatel'prevezme dve (2) vyhotovenia.

7 . Zmluvné stľany vyhlasujú, že zmluvu si pľečítali, súhlasia s jej obsahom' poľozumeli mu,
vyhlasujú, Že obsahuje určitý, jasný a zroz-tlmiteľný pľejav ich vôle a ĺa znak súhlasu ju
podpisujú.

Šaľa, ...|,.9.; ... 2022

Za Nájomcu: Za Prenajímateľa :
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