
Zmluva č,.94lz022

o kľátkodobom nájme ne
b) zákon č. 13

bytových
8ĺt99I Zb. o

priestoľov
etku obcív zneĺíneskoľšíchmaJ

Úzatvoreĺív zmysle $ 9a ods' 9 písm.

av |e zátkoĺač.116/1991oná v znem

1

2. Nájomca:
Naĺodený/á:
Rodné číslo :
Trvale bYtom :

Te1.

e-mail:

Mgľ. Lívia Zatka|íkov át

čl. L
Zmluvné strany

čl. il.

Prenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nä' Ň' íľojice 7;927 00 Šaľa

žäňp.ny' Mer' Jozef Belický' primátor mesta

Bankové spoj enie : Jiš;#ä ***ii a's' pobočka Šaľa

ídAT, 
- -r J 

sŕsz0900_0000 00y.24306282

Ĺŕ, GIBASKBX
rcO' 00 306 185

E-mail: vinczeova@sala'sk

(ďalej len,, pľ enaj ímateľ " )

ĺťľ,',í"l;:;;::r#;',,)", v ďalšorn texte spoločne aj ala ,,zmluvné stľany")

1

)

J

Úvouľn USTANovENIA

Prenajímateľ je ýlučným vlastníkom nehnuteľnosti'ul' Hlavná v Šali' Dom smútku

evidovaný t utu"t ar,}äááuo.o* ok'"J;ľ;ä'"ä" ísJi pre katastľálne územie aobec

Šďav C ľegistľi ď''ä;;äil ;;ď'5;p"stavenána prac. č. 1586/9 na LV č' 1 (ďalej

liä;äľ"l1'#läĺ')'o kľetkodobý pľenájom ry.u{9vých 
pľiestorov: obĺadnej siene'

chĺadiarenske "uriuaJJ", 
*ĺ.'mä'f nu,ňi* (ďatej lén 'predmet 

nájmď')'

Kĺátkodoby r'ao*toiu'rĺrua. s ust. $ ;y;ä;;';*i á>žk'ahospodaľenia s majetkom

mesta Šďa v ptut rää ;;rlschválený pĺÁatä'o* m;sta Šaľa'^V zmysle uvedených

skutočností ,u zj"on'ä_ro*y aorrojri'iu uzatvoľení zmluvy o kĺátkodobom nájme

nebýových pĺ.rto.ou i' g+lz}zz(ďalej len 
"Zmluvď')'

čl. ilI'
PREDMET A UčEL ľÁĺľĺu

Prenajímďeľ prenajíma Nájomcoĺi predmet nájmu za účelom poslednej ľozlúčky so

zosnul;imlou Ing. ä';;* É"*áil'd' äj 
""íĺa, 

z.e 
'936 

' zolĺtellIaz 3 '2'022

Nájomca ,u ,uríii!" "i iy*ú. ňilfu nájmu zipĺatiť nájomné tak' ako je

ffi.a"."e v článku IV' tejto Zĺĺ.luvy'

1
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čl. Iv.
DoBA NÁJMU

Prenaj ímateľ pľenaj íma predmet ľlT:
- 
"-r'iľa_i*.'rŕe "uĺua"nie 

: od 3'2'2az2 ďo7 '2'2022

- áúiáí"a sieí : 7'2'2022 o 15:00 hod'

čl. v.
CENA nÁnĺu A sLUŽIiB š ľÁĺľĺoM sPoJENŕcH

v stanovená podľa $ 12 Všeobecĺe zétv'azného naľiadenia č
1. Cena zaĺájom(,,nájomné") je

5 l 2O2o Pľevádzkoý poriadok pohrebísk mesta Šaľa v zneĺĺneskoľších zmleĺ nasledovne :

75,- EUR
,.....0,- EUR
....7,70 EUR

...,.,7,- EUR

a) pracovný deň...""""""""
v sobotu....

b) ozvučenie a ľeprodukovaná hudba"

"t 
p"*ĺrĺ. chladiaľenského zaľiadeniav dome smútku:

prrný deň
zakaždý aj zaéatý ďalší deň

d) použitie na úpľaw bez pouŽitia chladiaľenského zaľiadenia
miestnosti

e) dozor pri obrade

.20,. EUR
..5,. EUR

...........15,60 EUR

2

SPOLU : 130,30 EUR
6";;;, Jednostotridsat' eur a tridsat' centov)

Uhľadu celkových nákladov Nájomca zap|atíjednorazovo v plnej výške 130'30 EUR

najneskôľ o"ĺ p."ä*"uoJ r^ ,zĺr^ŕ;';J;"tu nájmu, uio p'"nodným pľíkazom

pľostredníctvom peňažného ústaw "";ä;;P;.""jĺiit"ľáuvedeného 
včlanku I' tejt9

zmluvy s pouzitĺm v^JäĹ11r'eno symbolJiáóól , pnpadn9 v hotovosti do pokladne MsU

_ spľáva cintoľĺnov. Ža deň úľady J;;i14ĺ;T:l pripísania úhľady nájomného na

bankový ĺĺet ľrenají"#i; íp'ó"o", ak Nájomca neuhĺadí nájomné v stanovenom

;.'"'í'" Prenajímat"ľ -ĺ pľáyo 
".q'qľiť 

od Zmluvy'

Ak nájomca ľiadne Iv!", ä."ĺr"aĺ nĺjo-"e zapreĺájo^mnebýových priestorov uvedené

v bode 1. tohto č'ánku a za shňby ''ä;;';-b 
o,ďč z. tohtó članku v lehote splatnosti

faktuľy a v stanovenej uýške,-ľiz..ľ'.*ĺm{eľ pristupiť k vymahaniu dlžnej srrmy

vrátane uľokov 
" 

o-"šk*ia. Výška *"ŕ* ú"o' vypočítaná v zmys1e Naľiadenia vlády

Slovenskej ľepubliky é. 87l1gg5 v f,.,"tt i^ sä vykonĺvajú niektoľé ustanovenia

óĺĺňrr."mžeĺ,o'^ĺĺ'uvz'ĺeĺíneskoľšíchpľedpisov'

J

čl. vII.
PoDMIENKY NÁJMU

1. Nájomcapľebeľápľedmetnájmuv stave akom saĺachéĺďzapripodpisetejto Zmluvy'

2. Nájomca vyhlasuje, že bol ouo^'**ý siechnickým stavoň piedmetu nájmu' o ktoľom

sa pľesvedčil k na mieste samotnom'

3. 
än"1ä1;'Tľ"'ffi; i1jT" len na účel a v ľozsahu dohodnutých touto Zmluvou,

ŕl dodrziavat] pľevádzkový. poriadok pohĺebiska'

c) odstľániť-nJ'i*t'e "aLräoy 
us etky'závaý-a poškodenia' ktoré

v užívaných priestoľoch rpó."Ĺiiírashoučinnosťou' ľesp' činnosťou osôb' ktoľé

plnili jeho príkazy,
d) udrz|äviť poľiaoót a čistotu predmetu nájmu'

z
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e)priužívanípredmejunájm1privýkone*oj!lčinnostidodľžiavaťvšeobecne
záväzĺé platné pľávne predpisy, ň:T' ' ,-"*Ĺ" a pokyny PľenajímatelÍa z

bezp eenoätä ;.ffi 
' 

rá, urií' iíp.ĺ9i, 9 
chĺanľ pred po ži aľmi,

o chraniť pr.o-.t nájmu pr.J poŕľodením. a.zničenĺm' Bezodkladne na vlastné

nŕrklady [ä"rää,; 'täď ;;;d;;;;sr<o^{enp, ŕtoľé v pľedmete.1ájmu spôsobí

vlastnou činnosťou, ."rp. eiiiásio'u osob' ktoľé p1ni1i jeho p1'kazy' resp' sa

zdržiavaÍiv pľedmete nájme s ieho súhlasom'

g) po ot or,äĺ pi"t""h" 'ki" "jJ;;J;;;;d*"ĺ 
nájmu prenajímateľovi v stave

4. ,r""o]*ľjľ i:.ä'tr#a Nájomcovi nebýové priestory v stave spôsobilom na účely

5. $"ŕlliiä","ľ vyhlasuje, z9-jĺijomcu oboznámil so skutočným technickým stavom

pľedmetu 
^a:^ir,*rurniĺurži"dir" 

j'"-" ÁT"skutďnosti aodovzdávapľedmetnájmu

v stave .poroúiiá* na dohovor"nJ iyozĺu*i..Y zmysle bodu 3' článku III' Zmluvy'

6.Prenajímateľvyhlasuje.,žep,.a*.tnájmujevpľevádzkyschopnomstave
zodpovedajúcom j eho veku a ď *a' r.ĺ"'ä ty 9'äĺi 3'Ĺo ľiadnemu užívaniu'

7. Pľenajímateľ nezódpov edil, zast"ďŇá:"Á.,, špo'ot "ie 
wad"zou' ani inou násilnou

činnosťou v priestoioch pľedmetu nájmu'

8. Pľenajímateľ nezodpove d? r?šk"il:_il;' étuzni1daNájomcovi a19bo tľetím osobám na

majetku "l.b";r"'í, 
ak škoda n.uár.ru v dôsledku ieho zavinenia'

9. Nájomca u.ri" ,,u vedomie, Ž.;ä;jí.* ".:e}o 
sprostľedkovatelia spľacúvajú v

zmysle ,,*iuä"r,iu Euľópskeho ŕiää;* a rudy puj zoro 1679 z 27 ' ap'jla 2016 o

ochľane fyzických osôb pri ,p.ufiu*ĺ osobnýc1l údajov a o.voľnom pohybe takýchto

údajov, ktoľým sa zrušuje ,*.*iJuóiĺ+onsius'oĹecné naľiadenie o ochĺane údajov)

osobnéúdajeNájomcuvrozsahustanovenomvte;toZmluy9.zaúčelomplnenia
zakonných povinností pľenajĺň]tJľu,- úo'e vyplývají z preuádzkouania pohľebiska

podľa zĺkoĺi č,_. I31'l20|0 Zz." o"ľ.tť.wŇ i=iĺ 
nestoľších pľedpisov' po dobu

nevyhnutne potľebnú na zabezpečenie pľáv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného

vzťahv za.oŽeĺého ĺa z'.|ade;ňŽÄúY á "ĺĺď* 
nä_ĺeety aľchivácie po dobu

tľvania aľchivačnej doby v súĺäde 'o "ákono ^- 
e' lgslz1o2 Z'z' o aĺchívoch a

ľegistľatuľach a o dophení-ni.kt#.h?;ry;{; p^taĺ'om zĺeĺi' Spracúvanie osobných

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

údajov potľebné na plnenie "al"*y"t' ľ.9yi"""áiĺ Prenajímateľa podľa zŕlkoĺa é'

13tl2ot0 Z.z. opohĺebníctv" n ä"Jĺ"skoišĺch p'"Jpi'ou' Ni]o1c1zaľoveň vyhlazuje'

že zaíée|om uzavľetia tejto z^íiipiľ9'tľryiĺ á'äu'y.t' úäajov Pľenajímateľovi bo'

dostatočne informovaný o ,uoiĹl'iääď'ip1ý'ajú;ich zo spľácúvania jeho osobných

údajov, 
" 
p"J.""rri oräurre ĺó"íäí"'tľ'ĺľ '.í"ĺäo.tĺ 

so zákonn1ými alebo zmluvnými

poŽiadavkaäi;.k;;i; ďdší.h;Ĺ;"'it"ých-skutočnostiach obsiahnutých v dokumente

,,Podmienky ochĺany sĺkĺomiďi;-ktJh9, ousat'om su Nĺ3o*"u pred podpísaním tejto

Zmluvyoboznámil. Nájomca u"rĺ" '" 
vedomie že iďoľmďcie o spracovétvani osobných

údajovsúdostupnénawebovomsídlePrenajímateľa:www.sala.sk.

čl. VIII.
Zátv er eóné u stanovenia

Zm|uvanadobúdaplatnosťdňomjejpodpisulP|iv1enýmizástupcamiobidvoch
zmluvných stľán a ĺJiňorľ dňom nuri.äuíňJ'- ň áäi:": 

^ó.":nenia 
na webovom sídle

mesta Šaľa. Zmluvné strany súhlasia ,o äu.r"3.r.ním ôelej Zm\vvy a osobných údajov

v rozsahu mena 
" ňJ;irŕ". povinnosť ^oň zverejniť vyplýva z ustanovenia $5a

zákoĺa č. 2|1l2o0;-ž. ;:; 
"tobodnorä 

p;il_ňŕ k infórmáciám a o runene a doplnení

niektoých 
"uľorrou 

1äJi á 'iouoa" 
iďo_ľmĺcĺD v platnom zneĺí.
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2. Ak nie je v zmluve uvedené inak, riadia sa nájomné vďaý účastníkov zákonorp 5.
116/1990 Zb. o nájme apodnájme nebytových priestorov, občianskym zákonníkom
a slovenským právnym poľiadkom.

3. Kzmene dohodnutých ustanovení tejto Zmluvy môŽe dôjst'len po vzájomnej dohode
anluvných strán formou písomných očíslovaných dodatkov, podpísaných oboma
zmluvnými stľanami alebo osobou oprávnenou k tomuto úkonu.

4. Zmluvné strany sa zavänlji, Že si budú poslqrtovať potľebnú súčinnosť pri plnení
záväzkov ztejto Zmluvy anavzájomsa budú včas infoľmovať o všetkých skutočnostiach
potrebných pre ich spoluprácu podľa tejto Zmluvy, najmä vzájomne si oznamovať všetky
zmeny a dôležtté okolnosti.

5. Ak niektoľé ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr
stľatia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatn;ých ustanovení. Namiesto neúčinných
ustanovení sa pouŽije 'Úprava, ktorá, pokial' je to pľávne moŽné, sa čo najviac pribliŽuje
zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pn uzatváraní tejto Zmluvy zmluvné strany túto
otázkubrali do úvahy.

6. Táto Zm|uva je vypracovaná v tľoch (3) vyhotoveniach, zktoých Nájomca pľevezÍne
jedno (1) vyhotovenie a Pľenajímatel'prevezme dve (2) vyhotovenia.

7 . Zmhlvĺé stľany vyhlasujú, že zmllvu si pľečítali, súhlasia s jej obsahom' porozumeli mu,
vyhlasujú, že obsahuje určitý, jasný a zronlmiteľný prejav ich vôle a na znak súhlasu ju
podpisujú.

Šuľa' .7.,.0.'...2022

Za Nájomcu: Za Prenajímateľa
;i

'iľ
t

t t

t t

Jozef
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