Zmluva č,.95l20z2
o kľátkodobom náj m ene bytový ch pľiestoľov

uzatvorená v zmysle $ 9a ods. 9 písm. b) zákon

av

č.I38ll99I Zb.

zäkonač.116/1991 o

o majetku obcí v znení neskorších

me

v

anenl

čl. I.
Zmluvné stľany
1.

Pľenajímatel': Mesto Šal'a

Nám. Sv. Trojice 7,9z7 00 Šaľa
Sídlo:
Zastípeĺý: Mgľ. Jozef Belický, primátoľ T:'q

Bankôvé spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. pobočk_a Saľa
SK82 0900 0000 00512430 6282

IBAN:
BIC:
IČo:
E-mail:

00 306 185
vinczeova@sala.sk

Nájomca:

Rudolf Kováč

GIBASKBX

(ďalej len,, prenaj ímateľ ")

2.

Naľodený/á:
Rodné číslo:
Trvale bYtom :
Tel.
e-mail:
(ďalej len ,,nájomca")
texte spoločne aj ako ,,zmluvné stľany")
iobidvaia iĺošnĺrtzmluvy v ďalšom
čl. il.

WODNE USTAI\OVEMA

1.
2.
3.

v Šaľ,Dom smútku
Prenajímateľ je výlučnýmvlastníkom nehnutel'nosti ul. Hlavná
územie a obec
evidovaný mästľátnyrľodboľom okľesnéhouľadu v Šaľpľe katastľálne
šJĹ; il.gistri KN ako budova s. č. 6025, postavená n aptac. č. 1586/9 na LV č. l (ďalej
len,,nehnute1'no sť").
obľadnej siene,
Nájomca požiadal o kĺátkodobý pľenájo- 19Pľ9"ych priestorov:
nájmď')'
chladiarenské zaľiadenie, miestnosť na úpravu (ďalej len,,pľedmet
s majetkom
písm.
d)Zásadhospodaľenia
2
IGátkodobý nájom bol v súlade s ust. $ {ods.
upiut''o* zneĺi schváleňý primátôrom mesta Šďa. vzmysle uvedených
kľátkodobom nájme
skutočností sa Zmluvné strany dohodli_na uzatvorení zmluvy o
nebýoqých priestorov é. 9 5 12022 (ďalej len,,Zmluvď')'

iläš;iá

čl. ilI.

PREDMEľ ĺ ÚČnl ľÁnĺu
1

)

poslednej ľozlučkľso
Prenajímatel' pľenajímaNájomcovi pľedmet nájmu za účelom
422022
;; illýď"o Murgíto,' Kováčovou ĺar odeĺýl ŕĺ:2.L2.l9 5 1 - zomrevIa:
tak, ako je
nájomné
zap[atiť
Nájomca sa zavazuje za vžívaniepľedmetu nájmu
vymedzené v článku ľV. tejto Zm|uvy.

1
ĺ!

čl. ľ.

DoBA NÁJMU
Prenaj ímateľ pľenaj íma pľedmet nájmu:

1

chladiarenské zariadenie : od 7.2.2022 do 8.2.2022
- obradná sieň : 8.2.2022 o 15:00 hod.
_

CENA NÁJMU
1.

čl. v.

A SLUŽIEB s NÁJMoM sPoJEľŕcn

Cena zaĺájom(,,nájomné") je v stanovená podľa $ 12 Všeobecĺezátväzného nariadenia č.
zĺĺíeĺnasledovne:
sĺzozoPrevádzkoqý poriadok pohĺebískmesta Šaľav zĺeĺíneskoľších
"'75'' EUR
deň............
a) pľacovný
_v

sobotu
b) ozvučenie arepľodukovanáhudba

c) použitie chladiaľenského zariadenia v dome smútku:

_

deň...........

EUR
.................7'70 EUR
.....0,_

EUR
EUR
EUR
""""15'60 EUR

"""'7'prvy
""'5,_
ďalší
zaiatý
aj
zakaždý
zariaderua................5,chladiaľenského
d) pouŽitie miesinosti naúpravu bezpollžitia

_

deň

ejäo"o.pri obrade
SPOLU : 115'30 EUR
(slovom: Jednostopätnást' euľ a tridsat' centov)

)

a
J

Uhradu celkoých nákladov Nájomca zaplatijednoľazovo v plnej ýške 115'30 EUR
najneskôr deň pľed začatímužívaniapľedmetu nájmu, a to pľevodným príkazom
ústavu na účetPrenajímateľa uvedeného v člĺínkuI.];"jtl
pľästľedníctvorrrpeňažného
žmluvy s použitímvariabilného symbolu 2l2O03, prípadne v hotovosti do pokladne MsU
_ spráía cintorínov. Za deŕ- úhľadysa povaŽuje deň pľipísania úhĺadynájomného na
bankový účetPľenaj ímateľa. V prípade, ak Nájomca neúľadínájomné v stanovenom
teľmíne,Pľenajímateľmá právo odstupiť od Zmluvy.
Ak nájomca ľiädnea včas neúĺadínájomné zapreĺájomnebytových pľiestorov uvedené
v bodé 1. tohto č1ránku a za shlžby uvedené v bode 2. tohto článku v lehote splatnosti
faktuľy a v stanovenej ýške, môŽe pľenajímateľpristupiť k vymahaniu dlŽrrej sumy
vľátane uľokov o."šk*ia. Výška urokov bude vypočítanáv zmysle Naľiadenia vlády
"
Slovenskej republiky é. 87ll9g5 Z. z., ktoľým sa vykonávajú niektoľéustanovenia
občianskeho zákonník a v zĺeníneskoľšíchpredpisov.
čl. vII.

PoDMIENIff NÁJMU

l.
2.
3.

Nájomca pľebeľá predmet nájmu v stave akom sa nachádza pri podpise tejto Zmluvy.
Nájomca vyhlasuje, že bol oboznámený s technickým stavom predmefu nájmu, o ktoľom
sa pľesvedčilk na mieste samotnom.
Nájomcaje povinný :
užívafpľedmet nájmu len na účela v ľozsahu dohodnutých touto Zmluvou,
do&žiavať prevádzkoý poriadok pohľebiska,
odstľaniť na vlastné náklady všetky zävaý a poškodenia, kÍoľé
v uŽívaných pľiestoroch spôsobil vlastnou činnosťou, ľesp. činnosťouosôb, ktoré
plnili jeho prikazy,
udtžiavať poriadok a čistotu pľedmetu nájmu,

a)
b)
c)

d)

I

2

e)
D

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

pľi uŽívanípredmetu nájmu pri qýkone svojej činnosti dodržiavať všeobecne
iarirroe plďtne právne iredpisy, nonny a smeľnice a pokyny Pľenajímateľaz

bezpečnosti a ochľany zdtaviapľi pľáci, ochrany pred požiaľmi,-- chraniť pľedmet nájmu pred poškodením a zničením.Bezodkladne na vlastné
naklady od't'-iľ vietky závidy apoškodenia, ktoľévpľedmete 1ájmu spôsobí

vlastnou činnosťou,ľesp. činnosťouosôb, ktoľéplnili jeho pnkazy, resp. sa
zdržiavaliv predmete nájme s jeho súhlasom,
g) po ukončenípietneho aktu odovzdať predmet nájmu prenajímateľovi v stave
v akom ho pľevzal.
Prenajímatel' prenecháva Nájomcovi nebytové pľiestory v stave spôsobilom na účely
užívania.
Pľenajímateľvyhlasuj e, že Nájomcu oboznámil so skutočným technickým stavom
pľedňetu nájmú, nezalričalžiadnejemu znáĺĺeskutočnosti a odovzdáva pľedmet nájmu
v stave spôsóbilom na dohovoľené využívanie v zmysle bodu 3. článku III. Zmluvy.
Pľenajímateľvyhlasuje, že pľedmet nájmu je v ptevádzkyschopnom stave
zodpóvedajúcomjeho veku a nemá vady, ktoré by bľánili jeho riadnemu užívaniu.
Pľenajímateľnezódpoveďá za škody Nájomcu spôsobené kľádežou, ani inou násilnou
činnosťou v priestoroch pľedmetu nájmu.
Pľenajímatef nezodpor"dár ru škodu, ktorá vznikla Nájomcovi alebo tretím osobám na
majetĹu alebo zdtaií, ak škoda nevznikla v dôsledku jeho zavinenia.
Nájomca beľie na vedomie, že Pľenajímateľa jeho 'spľostľedkovat9lia spľacúvajúv
zmysle naľiadenia Euľópskeho paľhméntu a rady (EU) 20161679 z27. apn|a2016 o
o"hr*" fyzických osôb pri spľacúvaníosobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, t*o'y- sa zrušujés*é'nica 95l46lES (všeobecné naľiadenie o ochľane údajov)

osoĹné údaje Nájomcu v ľozsahu stanovenom v tejto Zmluve za účelomplnenia
zakonných iovinností Pľenajímateľa,ktoré vyplývajú z prevádzkovľa pohľebiska
podľa žĺ*oÄuč,. l3Il2010 Z.z. o pohľebďctve v zĺeni neskorších pľedpisov, po dobu
nevyhnutne potľebnúĺa zabezpečenie pľáv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného
vďahu za1oženeho na zékIade tejto Zmluvy a následne na účelyaľchivácie po dobu
trvania aľchivačnej doby v súlade so zákonom č. 39512002 Z.z. o aľchívoch a
registľatuľach a o dbptnení niektor'ých zákonov v platnom zneĺí.Spľacúvanieosobných
údájov Nájomcu je v súlade s č1. 6. ods. 1 písm. c) všeobecného naľiadenia o ochľane
údajov potľebné-na plnenie zakonných povinností Pľenajímateľapodl'a zákona č.
13I20lO Z.z. opohĺeúnícwev znení neskoľšíchpredpisov. Nájomca záĺoveívyhlasuje,
že za,úče\om uzávľetia tejto Zm\uvy pri poslqrtnutí osobných údajov Pľenajímateľovibol
jeho osobných
dostatočne infoľmovaný ô svojich pľávach vyplývajúcich zo spracúvania
údajov, o povinnosti osôbné údaje poskýnúťv súvislosti so zákonn;ými alebo zmluvnými
požiadavkami, ako aj o ďalších relevantn;ich skutočnostiach obsiahnutých v dokumente
,,Pod*i"oky ochľaný súkĺomiďo, s kÍoľéhoobsahom sa Nájomca pľed podpísaním tejto
Žmluvy obóznĺámil. Nájomca beľie na vedomie že iďormácie o spľacová,vani osobných
údajov sú dostupné na webovom sídle Pľenajímateľa:www.sala.sk.
čl. VIII.
Záverečné ustanovenia

1.

jej podpisu

opľávnenými zástupcami obidvoch
jej zverejnenia na webovom sídle
po
dni
zmluvných stľán a účinnosťdňom nasledujúcim
mesta šaľa.Zmluvné strany súhlasia so zveľejnením celej Zmluvy a osobných údajov
v rozsahu mena a pľiezviska. Povinnosť zmluvu zveľejniť vyplýva z ustanovenia $5a
zékoĺač. zltl2}ďO Z. z. o slobodnom pľístupe k infoľmáciám ao zÍnene a doplnení
niektoých zákonov (zál<ono slobode iďoľmácií) v platnom zneĺí.

Zmhlva nadobúda p|atnosť dňom

3

2.
3.
4.
5.

6.
7

.

Ak nie je

v

zmluve uvedené inak, riadia sa nájomné vďahy účastníkovzákonorn 5.
11611990 Zb. o nájme apodnájme nebýoqých priestorov, občianskym zákonníkom
a slovenským pľávnym poľiadkom.
K znene dohodnutých ustanovení tejto Zmluvy môŽe dôjsť len po vzájomnej dohode
zmluvných strán formou písomných očíslovanýchdodatkov, podpísaných oboma
zmluvnými stľanami alebo osobou oprávnenou k tomuto úkonu.
Zmluvné stľany sa zaväzlljí,že si budú poskýovať potľebnú súčinnosťpri plnení
záväzkov ztejto Zm|uvy anavzájom sa budú včas informovať o všetkých skutočnostiach
potrebných pľe ich spoluprácu podľa tejto Zmluvy, najmä vzájomne si oznamovať všetky
Zrneny a dôležité okolnosti.
Ak niektoľéustanovenia tejto Zmhuy nie sú celkom alebo sčasti účinnéalebo neskôr
stratia účinnosť,nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných
ustanovení sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to pľávne moŽslé, sa čo najviac pľibliŽuje
zmyslu a účelutejto Zmluvy, pokiaľ pi uzatváraní tejto Zmluvy zmluvné stľany túto
otánkubľali do úvahy.
Táto Zm|uva je vypracovaná v tľoch (3) vyhotoveniach, zktoých Nájomca prevezme
jedno (1) vyhotovenie a Pľenajímateľprevezme dve (2) vyhotovenia.
Zmluvné strany vyhlasujú, Že zĺrllvll si prečítali,súhlasia s jej obsahom' poľozumeli mu,
vyhlasujú, Že obsahuje určitý, jasný a zrozllmiteľný prejav ich vôle a na znak súhlasu ju
podpisujú.

Šaľa,

t k.:.2022

Za Nájomcu:

Za Prenajímateľa :
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