Zm|uva č.9zl2022
pľlestoľov
o kľátkodobom náj me nebytových
etku obcí v nleĺineskoľších
9 písm. b) zákon č. 138/1991 Zb.omaj

uzatvorená v zmysle $ 9a ods.

av

pľiestorov v

le zŕtkoĺač.116/1991 o

znenr

čl. L

Zmluvné stľany

1. Pľenajímatel':Mesto

Š"lj

..
i'Iá'''. Sv' Trojice 7,927 00 Šaľa
Sídlo:
Zastupený: Mgr' JozefBelický'ľrĺmat91i::1^"
a's' poboÓKa Ďaľa
Bankôvé spojenie: Slovenská sporiteľňa
SK82 0900 0000 00512430 6282
IBAN:

BIC:
IČo:
E-mail:

GIBASKBX

00 306 185
vinczeova@sala'sk
(ďaĺej len,, pr enaj íľnateľ" )

2. Nájomca:

Jozef Juriga

Naľodený/á:
Rodné číslo:
Trvale bYtom :
Tel.
e-mail:
(ďatej len ,,nójomca")
spoločne aj ako ,,zmluvné stľany")
(obidvaja účastnícizmluvy v ďalšon texte
čl. II.

WODNE USTAI\IOVENIA

1.

smútku
nehnuteľnosti ul' Hlavná v Šali'Dom
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom
a obec
územie
úľaduv Šalipľe katastrálne
evidovaný katastrálnym odboľom ókľ"sn"ho

ŠaľavCregistriKNakobudovar.l.6ďzs,postavenánaprac'č't586l9naLVč'1(ďalej

2.
3.

len ,,nehnuteľnosť")'

pľiestorov: obľadnej siene'

Nájomca poziÁuĺ'o kĺátkodobý pľenájo- ryPľ:ych
náj1ď)'
miestrosť'na úpľavu-(ďďej len,,pľedmet

chladiaľenské zariadenie,
ďoo'' 2 písm' d)Žásadhospodrírenia s majetkom
Kľátkodobý nájombolv sulad. ' u't. $
primátôrom mesta Šaľa'Vzmysle uvedených
mesta Šaľavp1atrom znenír.tuĺt.äý
uzatvorení zmluvy o kĺátkodobom nájme
skutočností sa Zmluvné strany doho&i-na
len
nebytových priestoĺov č" 92l2o22 (ďalej
"Zmluvď')'
čl. uI.

PREDMEľ .q, ÚčnL NÁJMU

1.
2.

za účelomposlednej ľozlúčkyso
pľedme1
Prenajímateľ pľenajíma Nájomcovi
: l .+.Ig+.o ' zomte|l1'- 3 22022
zosnulým/ou lozefóm Juľigóm naľodený/á
je
nájmu zap1atiť nájomné tak' ako
Nájomca sa zavänlje za vžw*i. ;i.á*etu
vymedzené v članku IV' tejto Zmluvy'

ĽJľ

t
í
I

čl.Iv.
DoBA ľÁĺľru
Pľenaj ímateľ prenaj íma pľedmet

1

"ájT]^'
-.t'tuoi*.''sŕé zaľiadenie : od 3'2'2022 do7'2'2022
- obradná

siei

7.2.2022 o 13:00 hod'

čl. v.

CENAľÁľnĺuASLUŽIEBSNÁJMoMsPoJEľŕcrĺ
1.

12 Všeobecĺezätvaznéhonariadenia č'
Cena zaĺá$om(,,nájomné") je v stanovená podľa $
zneĺíneskoršíchzmien nasledovne:
slzozoPľevádzkoý poľiadok pohľebísk mesta Šaľav
"'75'' EUR
a) pracovný deň............
EUR

sobotu....

v
b) ozvučenie a reprodukovaná
.l p"*ĺtĺ"chladiaľenského zaľiadenia v dome smútku:

-

prvy

|ru{b1

deň...........

'0'-

""""""""'7

'70

EUR

"""'l'' EUR

""'20'' EUR
zakaždý ajzaéatýďalšídeň
chladiaľenského za;'aderua """"""""5'_ EUR
d) použitie miestnosti áa úpľavuu." poúitĺa
""""15'60 EUR
e) dozor pri obrade

_

SPOLU : 130'30 EUR

(slovom: Stotľidsat' euľ a tridsat' centov)

2.

3

EUR
v plnej
Uhľadu celkoých nákladov Nájomca zap|atíjednorazovo
"ýš|'.130'30
ato prevodným príkazom
najneskôr deň preJ zaéatím,lzivania pľedmetu..nájmu,
uvedeného v článku I'J-ejll
prostľedníctvom peňažnéhoústavu na účetPľenajímáteľa
v hotovosti do pokladne MsU
zmluvy s použitímvaľiuuitrrenosymbolu 2l2o}3, irípadne
na
sa považuj_e_dď pľipísaniaúhrady nájomného
- spľáva cintoľínov.Za deíĺr''"oy
nájomné v stanovenom
bankoý účetPľenajímatel'a.v pĺi{9, ak Nájomca neuhľadí
teľmíne,Prenajímateľmá právo odstupiť od Zmluvy
priestorov uvedené
neuhľadínájomné zapreĺájomnýľtowcľ'
Ak nájomca ľiadne ;
'ú;;
člankuv lehote splatnosti
v bode 1. tohto článku azashlžby uvedené vioae z. tohto
pristupiť k vymŕilraniu dlžnej sumy
faktuľy a v stanovenej ýške, môže prenajímateľ
vypočítanáv zmysle Naĺiadenia vlády
vľátane urokov z omeškania. Výška *ot ou uuae
vykonávajú niektoľéustanovenia
Slovenskej ľepubliky č,. 87l19g5 Z. ;., ktoým šá
pľedpiso v.
ob čianskóho žuyor-ĺuu v znení neskoľších
čl. vIL

PoDMIENIff NÁJMU
1.

2.
3.

pri podpise tejto Zmluvy'
Nájomca pľebeľá predmet nájmu v stave akom sanachéldza
stavom predmetu nájmu' o ktorom
Nájomca vyhlasuje, že bol oboznámený s technickým
sa presvedčil k na mieste samotnom'
Nájomcaje povinný :
Zmluvou'
u1' ,zĺiui predrriei nĺjmu len n1t!e] a v ľozsďtu dohodnutých touto
dodržiávať prevádzkoý poľiadok pohĺebiska' ...
ktoľé
odstrániť ná vlastné n'ĺtĺäayvšetky zétvady 7poškodenia,
ktoľé
pi"rto.och spósobilílastnoučiňosťou, ľesp' činnosťouosôb'

tl
;i

d)
,n

/

v

užívartýcr.,

plnili jeho pľíkazy
ldržiávaťpoľiadok a čistotu pľedmetu nájmu'

2

e)

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

všeobecne
prí užívanípľedmetu nájmu pľi ýkone svojej činnosti dodľžiavať

a pokyny Pľenajímateľaz
záväzĺéplatné pľávne predpisy, norÍny a smeľnice
požiaľmi,..
pľed
.
bezpečnosti u o.hr*y zďraviäpii práci, ochľany
post<oderrím_ a.zničením'Bezodkladne na vlastné
prea
nájmu
predmet
chĺaniť
o
v pľedmete nájmu spôsobí
naklady'ojstľaniť loi"tty zaviay a poškodenia, ktoré
jeho príkazy' resp' sa
plniti
vlastnou činnosťou,ľesp. činnósťou osôb, ktoľé
zdtžiava|ívpľedmete nájme s jeho súhlasom'
g) po ukončenípietneho aktu oddvzdať predmet nájmu pľenajímateľoviv stave
v akom ho Prevzal'
v stave spôsobilom na účely
Prenajímat.ľ ;;äJáva Nájomcovi nebytové priestory
užívania.
technickým stavom
Pľenajímateľvyhlasuj e, že Nájomcu oboznámit so skutočným
a odovzdáva pľedmet nájmu
predmetu nájmi,ĺez'oiout žiadne jemu ,nTe skutočnosti
bodu 3. članku III' Zmluvy'
v stave spôsobilom na dohovoľene vyuzĺvanie v zmysle
je v prevádzkyschopnom stave
Pľenajímäteľvyhlasuje, že predmet náj1u.
jeho riadnemu uŽívaniu'
zodpovedajúcom jeho veku a nemá vady, ktoróby bľanili
kĺádeŽou, ani inou násilnou
Pľenajímateľnezodpovedá za skody Ňá3o'n.,' špôsobené

činnosťou v pľiestoroch predmetu nájmu'
alebo tretím osobám na
Pľenajímateľnezodpo vedä za škodu, ktoľá vznikla Nájomcovi
jeho zavineľu'
..
.u.i"1í- alebozdľaví, ak škoda nevznikla v dôsledku
spľacúvajúv
a'jehó.sprostredk9vat9[a
Pľenajímateľ
Že
vedomie,
na
berie
Nájomca
2016 o
apn1a
27
z
20161679
'
zmysle naľiadenia Euľópskeho paľhmäntu a radý 1Bu
a o.vol'nom pohybe takýchto
ochľane fyzických osôb pri spracúvaníosobnýctr údajov
g5l46lBsivšeobecné
naľiadenie o ochľane údajov)
údajov, ktoým sa zrusujä ,.rr"*i"u
tejto Zmlvue.za účelomplnenia
osobné údaje Nájomcu v rozsahu stanovenom v
preuádzkouľu pohľebiska
zakonných povirňostí Prenajímaúa,ktoré vyplývají
predpisov, po dobu
podľa zékoĺač. 13ll2olO Z.z. o pohľebníctve-v 1n"ĺ neskorších
vyplývajúcich zo zmluvného
nevyhnutne potľebnú na zabezpeĺinie prĺv a povinností
aľchivácie po dobu
zél<Iade tejto Zmluvy á následne na účely
vďahu za1oŽeĺého
sĺlädeso zákonom č. 3g5l20}2 Z'z' o aľchívoch a
tľvania *.tĺuuĺ*jdoby
platnom zneĺĺ'Spľacúvanieosobných
ľegistratuľach a o doplnení niektoých zákonov v
všeobecného naľiadenia o ochrane
údajov Nájomcu je v súlade s čl. ä. ods. 1 pĺsm.i)
pbvinností Pľenajímateľapodl'a zikoĺa č'

z

ĺa

v

údajov potrebné na plnenie zakonných
Nájoľc1zaľoveň vyhlasuje'
I3LlzO|O Z.z, opohľebďctv ev meĺínestoľsĺct' pľedpisov.
Pľenajímateľovibol
že zaÍňelom úävľetiatejto zmruvy pľi poskytnuií o'ób''y.h údajov
zo spracúvania jeho osobných
dostatočne inĺoÁovanyä svojich ŕ,'*""r' výplývajúcich
so zakonnými alebo zmluvnými
údajov, o povinnosti osäbnéĺáaje ioskytnĺťísívijosti
obsiahnutých v dokumente
požiadavkami, .k" aj o ďalších reievantných skutočnostiach
obsaho1n sa Nájomca pred podpísaním tejto
,,Podmienky ochĺany súkľomiď" ' t to'eno
o spracovéxani osobných
Zmluvy oboznámil. Nájomca berie na vedomie Že iďoľmáôie
www.sala'sk'
údajovsú dostupné na iebovom sídle Prenajímateľa:

vlil.

čl.
Zágereóné ustanovenia
1

zastupcami obidvoch
Zmhlva nadobúda platnosť dňom jej podpisu !P||v1enymi
zveľejnenia na webovom sídle
zmluvných strán a účirurosťdňom nu'iáu.;ĺ.irn po ani 3ei
a osobných údajov
*J; š"ľ", iÁir"" strany súhlasia so žveľejnenímcelej Zmluvy
vyplýva z ustanovenia $5a
v ľozsahu mena a priezvisŕa. Povinnosť zmluvu zveľejniť
ao nnene a doplnení
zékona č,. 2t1l2OOO Z. z. o slobodnom pľístupe k infórmácíétrl
platnom zneni.
niektoľých zákonov (zakon o slobode infoľmácií) v
3

I

2.
3.
4.
5.

6.
7

.

v

zmluve uvedené inak, riadia sa nájomné vďaý účastníkovzákonorn 5.
116/1990 Zb. o nájme apodnájme nebytových priestorov, občianskym zákonníkom
a slovenským pľávnym poriadkom.
Kznene dohodnutých ustanovení tejto Zmluvy môže dôjsť len po vzájomnej dohode
zmluvných stľán formou písomných očíslovanýchdodatkov, podpísaných oboma
zmluvnými stľanami alebo osobou opľávnenou k tomuto úkonu.
Zmluvné stľany sa zav'änlj,Ú, že si budú poskytovať potľebnú súčinnosťpľi plnení
záväzkov ztejto Zmluvy anavzájom sa budú včas informovať o všetkých skutočnostiach
potrebných pre ich spoluprácu podl'a tejtoZmluvy,najmävzájomne si oznamovať všetky
Zmeny a dôležitéokolnosti.
Ak niektoré ustanovenia tejto Zmhxy nie sú celkom alebo sčasti účinnéalebo neskôľ
stľatia účinnosť,nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných
ustanovení sa pouŽije úpľava,ktoľá, pokiaľ je to právne moŽné, sa čo najviac pribliŽuje
zmyslu a účelutejto Zmluvy, pokial' pi vzatváĺaní tejto Zmluvy anluvné strany túto
otáz|cubľali do úvahy.
Táto Zm|uva je vypracovaná v troch (3) vyhotoveniach, zktoých Nájomca prevezme
jedno (1) vyhotovenie a Pľenajímateľ prevezme dve (2) vyhotovenia.
Zm|uvné stľany vyhlasujú, že zmluvu si prečítali,súhlasia s jej obsahom' porozumeli mu,
vyhlasujú, Že obsahuje uľčitý,jasný a ztonlmiteľný prejav ich vôle a na znak súhlasu ju
podpisujú.

Ak nie je

Šaľa, "1.

,1,

2022

Za Prenajímateľa

Za Nájomcu.
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