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Zmluva č'- t0tĺ2022
kľátkodobom nájme nebyÍoqých pľiestoľov

majetku obcív znení neskorších

uzatvorená v zmysle $ 9a ods. 9 písm.b) zákon č. L381I99I Zb. o
v zÍren1

a v zmys lezákonač.11 6lL99I o nájme

čl. L
Zmluvné strany

1. Prenajímatel': Mesto Šal'a

SídIo: \ĺá*' S*Ťrojic9 7 'g27 
00 Šaľa

Zastupený: Mgr' Jozef Belický' pľimátoľ mesta

Bankové spojenie: ši8"*r'e spoľiteŕňá a's' pobočka Sal'a

IBAN: 
- 

šiisz 0900 
_0000 

oO5I2430 6282

BIC: GIBASKBX
ičo' 00 306 185

E-mail: vinczeova@sala'sk

(ďalej len,, prenaj ímat eľ " )

2. Nájomca:
Naľodený/á:
Rodné číslo :
Tľvale býom :

Tel.
e-mail:

Rudolf Kuklovský

ĺť;,''ľ"l;:;;:'r#;'r)r, v ďalšom texte spoločne aj ako ,,zmluvné strany")

1. Pľenajímateľ je výlučným.vlastníkom nehnuteľ1osti ul' Hlavná v Šali' Dom smútku

evidovaný katastľálnym odboľom ôĹi"r"er'" uľadu u Šĺi pre katastĺĺíLne územie a obec

Šďa v C ľegisti KN ako budova , ;'. 6ó'I;p"'tuu'"ĺ "u 
p'ä'' č' 1 5 86/9 na LV č' 1 (ďalej

2. liä;ľľ"l?Hää}o Fu'ngugbý 
pĺenájo* n:pľgpctr ľĺ;s111;''*':P**'j siene'

ch'adiaľensk é zarĺadeĺĺe, miestnosľäĺi'"*jaa1ej 
'én,,piedmet 

náj 1ď)'
3. Itátkodoby ne.i"*Ĺo1v súlade ';ilu 

+'oqr. 2tpísm.-á1ďa*ghospoáarenia s majetkom

mesta Šaľa v ptuuro* merur"rr'ái!'y primátôľom í''tu šuľu' V zmys1e uvedených

skutočnostĺ sa Zmluvné stany doho&ina *uwo"ĺ Át'''y o krátkodobom nájme

nebýoýctr p'ĺ'''"'"' é:' túlž022(ďa1ej len 
"Zmluvď')'

čl. il.
ÚvooľÉ UsTANovENIA

čl. III.

1

)

PREDMEľ a Účm ľÁĺnĺu

Prenajímateľ pľenajíma Nájomcovi predmet nájmu z^a účelom poslednej ľozlúčky so

zo snul.im/ou Emíliou Ku*óvskou n*oaä"y i tr'ii . q .."lZ - zomr ell |az 6'2'2022

Náiomca sa zavazl$e za.užlvaľe pi.arn * nájmu ,upĺutĺt nájomné tak' ako je

ffi.a'."e v článku IV' tejto Zmluvy'
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čl. Iv.
DoBA NÁJMU

Prenaj ímateľ prenaj íma pľedmet ľiT:
_ 
"r'iľai*"r,.ŕe "aľiad"ni" ' 

oď62'2022 do9'2'2022

- ot.uo"a sieÍĺ : 9.2.2022 o 1 5:00 hod'

čl. v'
CENA ľÁĺľĺu A SLUŽI;'B'š ľÁĺlĺoM sPoJEIsŕcH

v stanovená podľa $ 12 Všeob ecĺe zélv'azného naľiadenia č'
1. Cena zaĺájom(,,nájomné") je

s ĺ zozo Pľevádzkoqi poľiadok

a) pľacovnýdeň."""""'
v sobotu......

pľrný deň
zakaždý aj zaóatý ďalší deň.

d) poúitie miestnosti

) dozoľ pľi obrade ...

pohĺebísk mesta Šaľa v zneĺíneskoľších zmien nasledovne:
................7 5,- EUR

7,70 EUR
b) ozwčenie a reprodukovaná hudba"'

"i 
p"*iti" chladiaľenského zariadenia v dome smútku:

..15,- EUR

na úpľaw bez použitia chladiaľenského zarĺadelia................ 5,_ EUR
..15,60 EUR

e
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SPOLU : 125,30 EUR
ó";;ň ; J"díostodvadsat'pät' eur a tľids at' centov)

Uhĺadu celkoých nákladov Nájomca zap?atíjednorazovo v plnej výške t25'30 EUR

najneskôľ a.ĺ p..ä*"ueutĺm uzĺvani" ä'.á-o' -nájmu' 
uio p"nodným príkazom

pľostľedníctvom peňažného ústavu '" 
lä;í'*"j ĺmätera uvedeného v članku I' tejt9

zmluvy s po.rzitĺm ro^aitĹilneho symto ĺrižízool ,pnpad"9 v hotovosti do pokladne MsU

_ správa cintoľínov._ia ďešĺĺhrudy "" räyJÄi:'J"ĺ pĺpĺ'ania úhÍady nájomného na

bankový účet Prenaj ĺ;^ri;,n r1óp' ak Nejomca neuhĺadí nájomné v stanovenom

i..-ĺ""' Prenajímat"ľ 
'na 

práyo o$stt19iť od Zmluvy'

Ak nájomca riadne;;il ä..rľ,ruaĺ 'áj"."é 
Áp'"iaio^nebytových pľiestorov uvedené

v bode 1. tohto článku a za shsžby"á;;';-b oač z. tohtó č'ĺnku v lehote splatnosti

faktury a v stanovenej vý.ke, -y?ž".pffi*1"l'pristupiť 
k vymahaniu d1žnej srrmy

vľátane uľokov 
" 

o*.šk*ia. Výška ilŕo]ilee vypočítaná v zmysle Naľiadenia vlády

Slovenskej ľepubliky č,. 87ltgg5 v ,.,"ut i^ sá .'ykonĺvajú niektoľé ustanovenia

ótĺi*rt.t'o "uľo*ĺt' 
a v zneĺineskoľších pľedpisov'

3

čl. vIL
PoDMIENKY NÁJMU

1. Nájomca preberá predmet nájmu v stave akom sa nachádza pri podpise tejto Zm.llluvy'

2. Nájomca vyhlasuje, Že bol ouo^,ĺ,'äy 'i""t'"i'tým 
stavom piedmetu nájmu' o ktoľom

sa pľesvedčil k na mieste samotnom'

3' 
än"T?*rTľJH.i ry:1" len na účel a v ľozsahu dohodnutých touto Zmluvou,

íl ao&ziaiiiprevádzkoqý.poriadokpohľebiska'
c) odstľánit'ä;l"""é nalĺuay usetky závady.a poškodenia' kÍoré

v užívaných pľiestoroch rporoĹir úastnoučiňosťou' ľesp' činnosťou osôb' kÍoľé

plnili jeho pľíkaz;'
d) ĺ&ziäviť porĺadót< a čistotu pľedmetu nájmu'
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e)priuŽívanípredmetunájmupľivýkonesvojejčinnostidodľžiavaťvšeobecne
záväzĺéplatné pľávne pľedpisy, n9Ty a smeľnice apokyny Prenajímateľa z

bezpečnolti u á.Ĺr*y rarurĺu pÁprá9i, 9chĺany 
pred poŽiarmi,

f) chľániť pľedmet _"álľY pr.J postod**. a.zničením' Bezodkladne na vlastné

naklady odstrániť všetky 
";;i;^;;;sr<o^{enp, 

ktore v pľedmete.1ájmu spôsobí

vlastnou činnosťou, ,.rp. oi*ásijo'u osôb, ktoľé p1nili jeho pnkazy' ľesp' sa

zdržiavaliv pľedmete nájme s jeho súhlasom'

g) po ,.rt orro"ĺ'pi"tn"t o .ľi" 
"jJ""ä"ľ 

p."am.i nájmu prenajímateľovi v stave

4. ,r."o]r*ľ# i:.*""ľ#a Nájomcovi nebytové priestory v stave spôsobilom na účely

5. $u.llľ'ä",eľ vyhlasuje, z9 ]ĺ1jomcu 
oboznámil so skutočným technic'cým stavom

predmetu "ád;;;;r,-1ear 
ziadne jemu zĺá1neskutočnosti a oáovzdáva predmet nájmu

v stave spôsobilóm na dohovoľ"nJ íyozĺuanie.v zmys1e bodu 3' članku III' Zmluvy'

6. Pľenajímateľ vyhlasuje', že ;'JdÁ nájmu.' je v pľevádzkyschopnom stave

zodpovedajúcom jeho veku a 
'.''I'*dy, 

ktoré by trĺĺnĺti3eľro ľiadnemu užívaniu'

7. Pľenajímateľ nezódpov edá za sr."ĺy Ňá:"""'' 
'po'orcďe 

naaeŽou' ani inou násilnou

činnosťou v priestoľoch predmetu nájmu' 
}

8. Pľenajímateľ nezodpo vedél z2šk;il]_i't"'étyznkJ3Nájomcovi alebo tľetím osobám na

majetku ur.uo 
"J.-*ĺ, 

ak škoda nevznikla v dôsledku ieho zavinenia'

9. Nájomca u.rl. 'u 
vedomie, ž.;;äí'"* ".jŤ sprostredkovatelia spľacúvajú v

zmysle ,,*iuá"r,ĺu Európskeho ŕl.,'äfu a raý ĺBuj zoro 1679 z 27 ' ap.'*a 2016 o

ochĺane fyzických osôb pľi .pJ;;;ió'otny"ĺ ':'irĺ"' 
a o.voľnom pohybe takýchto

údajov, ktorým sa zľušuje .rn"J.uôíl+oĺesi"seoĹecne naľiadenie o ochĺane údajov)

osobné údaje Nájomcu v ľozsahu stanovenom v- tejto Zĺnuy1'za účelom plnenia

zakonných povinností p..nujĺr*]iJľ.' kt".e vyplyvají z yrey7lzkouania pohľebiska

podľa zékoĺi č, L3tl20|0 Z.z.o pohľebníctve v 1iri"ĺ 
nes^koľších pľedpisov' po dobu

nevyhnutne potľebnú nu rub"rpi#;;il'' a povinností vyplývajúcic|r zo zmluvného

vďahu za.ožeĺého ĺa zžk'ade;ňŽ'iiú.? á na't"a"' nä_ĺoety aľchivácie po dobu

trvania aľchivačnej doby v ,ĺiäa. so zálonom č' 39512002 Z'z' o aľchívoch a

ľegistratuľach a o doplnení ni"r.Ioä.r,pry;{; l^|atnom zneĺí' Spľacúvanie osobných

údajov Nájomcu je v súlade s č1. ä. ods. 1 písm' c) všeobecného naľiadenia o ochrane

údajov potľebné na plnenie 'ĺr"*y.r' 
p'ovinnoíí Pľenajímateľa podl'a zžkoĺa č'

13ll2o1,O Z.z. opohľebníctv " 
r'Áéiĺnest oisĺct, predpisov. Ňij"ľľaĺoveň vyhlasuje'

žeza6če1om uzavľetiatejto Z.l""y;'i poskytnuií o'äu"y"t'úáajoy Pľenajímateľovi bol

dostatočne infoľmovaný o .uo3ĺ"i'i'"ĺ'Jď1íľrĺ.v":ĺ"ict' zo sprácúvania jeho osobných

údajov, o porri*orri oräbrré ĺá"í. í"'tŕ"iľ u 
'íuišro'ti 

so zakonnymi ďebo zmluvnými

poŽiadavkaäiä;;i; ľĺsĺ"rr"ňĹ'*tqĺch skutočnostiach obsiahnutých v dokumente

,,Podmienky ochrany súkľomia.i;'kt*etí" obsahom sa Nájomca pred podpísaním tejto

Zm|uvyobomámil. Nájomca u"rĹ nu vedomie že iďoľmďcie o spľacovávaní osobných

údajovsúdostupnénawebovomsídlePľenajímateľa:www.sala.sk.

čl. VIIL
Zánereéné ustanovenia

Zmlvva nadobúda platnosť dňom jej podpisu opľávnenými zástupcami obidvoch

zmluvných strán a ĺJiňort' dňom ""ď"ä'í;ň;-p" 9iĺ:"i zvórejnenia na webovom sídle

mesta Šaľa. Zmluvné stľany súhlasia Ji;*"jä.''* ä. 
.ej 

Zmluvy a osobných údajov

v rozsahu mena u p.1."uirŕa. Povinnoď ^'lil zvercjĺlť vyplýva z ustanovenia $5a

zákona ó. 2ttlzo1O Z. z. o slobodno; p;i't'p" k iďóľmácíŕm ao zÍnene a doplnení

niektoých ,ĺ*ono, (rt*o'' á .touoĺe iďoľmácií) v platnom znení.
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2. Ak nie je v zmluve uvedené inak, riadia sa nájomné vzt'ahy účastníkov zákonom č.
11611990 Zb. o nájme apodnájme nebytových pľiestorov, občianskym zákonníkom
a slovenským právnym poriadkom.

3. K zmene dohodnutých ustanovení tejto Zmluvy môŽe dôjsť len po vzájomnej dohode
zmluvných strán formou písomných očíslovaných dodatkov, podpísaných oboma
zmluvnými stranami alebo osobou opľávnenou k tomuto úkonu.

4. Zmluvne strany sa zavánljú' Že si budú poskytovat' potrebnú súčinnosť pri plnení
závázkov ztejto Zmluvy anavzájom sa budú včas informovať o všetkých skutočnostiach
potrebných pre ich spoluprácu podľa tejto Zmluvy, najmä vzájomne si oznamovat'všetky
Zmeny a dôležité okolnosti.

5. Ak niektoré ustanovenia tejto Zm|uvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr
stratia účinnost', nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných
ustanovení sa pouŽije 'Úprava, ktorá, pokial' je to pľávne možné, sa čo najviac pribliŽuje
zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pn uzatvétraní tejto Zmluvy zmluvné strany túto
otázku bľali do úvahy.

6. Täto Zmluva je vypracovaná v tľoch (3) vyhotoveniach' zktoých Nájomca pľevezme
jedno (l) vyhotovenie a Prenajímatel'pľevezme dve (2) vyhotovenia.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, Že zmluvu si prečítali, súhlasia s jej obsahom' porozumeli mu,
vyhlasujú, Že obsahuje určitý, jasný azrozumiteľný prejav ich vôle ana znak súhlasu ju
podpisujú.

Šuru, .3.,.U'.'.2022

Za Nájomcu. Za Prenajímatel'a

r.f r

1*t *

.a, .,

*

)
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