
Zmluva č,. t02l2022

o krá tkodobom nájme nebytových pľiestoľov

r'zatvorená v zmysle $ 9a ods. 9 písm. b) zákonč. 13 8lI99L Zb. o majetku obcí v znení neskoľších
ĺŕplatnom znenl

a v zmysle zákona č. 1 t6ĺI99I o nájme

čl. L
Zmluvné stľany

1. Prenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Ň'ĺĺn' s"' Trojic9 7'g27 00 Šďa

Zastupený: Mgľ. JozďBelický, pľimátor t:'q '
Bankové spojenie: šiä""n'r'a spoľiteŕňá a's' pobočka Saľa

IBA].{: šŕsz 0900_0000 O05L2430 6282

BIC: GIBASKBX
IČo: 00 306 185

E-mail: vinczeova@sala'sk
(ďalej len,, pr enaj ímateľ " )

2. Nájomca: Lucia Šandorová

Naĺodený/á:
Rodné číslo :.
Tľvale býom :

Tel.
e-mail:

ĺť;,' Írl;: ;;::r:#;")"r v ď al š om t ext e sp ol o č ne aj ako,, zľnluvné stľ any " )

čl. IL
ÚvooľÉ UsTAI\ĺovEMA

čl. uI.
PREDMET ĺ ÚčBl NÁJMU

PľenajímateľprenajímaNájomcovipľedmet"é,i\y.:uúčelomposlednejľozlúčkyso
zosnul:ŕmloo no-*oň iläo* n*oä.nya : n.o.tg.ot ' zomľel^a 8'2,022

Nájomca ,u ,ur*Jsi )í ,iĺr*ĺ. piĹJ'"tu nájmu zaplatiť nájomné tak' ako je

,ry*.a""ne v članku IV' tejto Znluvy'

1. Prenajímateľ je výlučným-vlastníkom nehnuteľnosti ul' Hlavná v Šaľ' Dom smútku

evidovaný kďastľálnym odborom ôn"snoto uľadu u Šuti pľe katastľéiĺetlzeĺnte aobec

Šďa v C ľegistri KN ako budova , ž.?ďz-i, p"stavená na p'*' č' t5s6l9 na LV č' 1 (ďalej

2. liä;ľľ"l#:ää}o Fu*:uobý 
prenájom neb{9yľch ľľi3stoľov.: o!ľadnej siene'

chladiarensk é zaňadeĺĺe, miestnosť * úň; (aá'j lón,,predmet nájmď,'

3. Kľátkodoby nájom bol v súlade : 
;i^$ o;i' z'písm' il z'asaahospodaĺenia s majetkom

mesta Šaľa vplatrom zneĺir.rruá.ny pľimátôľom -*t" Šaľa'_Vzmysle uvedených

skutočností sa Zmluvné stĺany dohoáli_na uzaworení zmluvy okľátkodobom nájme

nebýových Ň;;;;' é' lo2ĺ2)22(ďa1ej len 
"Zmluvď')'
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1. Prenajímateľ pľenajíma pľedmet nájmu:

- chladiaľenrtJ"u'ĺuo"ďie : od 9'2'2022 do lt'2'2022

- obľadná sieň : l |'2'2022 o 12:00 hod'

čl. v.
CENA NÁJMU A SLUŽI;'B š ľÁľrrĺoM sPoJEľŕcrr

1.Cenazaĺé$om(,,nájomné..)jevstanovenápodľa$12Všeobecnezžlvazného
sĺzozoPľevádzkoý poriadok pohľebísk mesta Šaľa v zĺeĺĺneskoľších zmien

čl. Iv.
DoBA ľÁľnĺu

v sobotu....

naľiadenia č.

nasledovne:
75,- EUR

7,70 EUR
b) ozvučenie a ľepľodukovaná hudba"""

cj použitie chladiaľenského zaľiadenia v dome smútku:

pľr^ý deň
zakaždýaj zaéatý ďalší deň

d) pouŽitie miestnosti na úpravu bez použitia chladiaľenského

e) dozoľpľi obrade
SPOLU : 120,30 EUR
(slovom: Jednostodvadsat' euľ a tridsat'centov)

zartaďeĺia.,.,

,.,..,..7,- EUR

............5,- EUR
,.......15,60 EUR

.)

J

Úhĺadu celkoých nákladov Nájomca zap?alíjednoľazovo v plnej ýške 120'30 EUR

najneskôľ o"ĺ pr.J-"ueutĺm uzĺvani" ä..o'i"u..nájm;l, ato p'evodným príkazom

pľostredníctvom peňažného ústavu "" 
läJ P'*"jímäteľa uvedeného v članku I' tejto

zmluvy s pouzitĺm roaľiaĹiineľro symbolu iiioo: , pľípadne v hotovosti do pokladne MsU

_ spľáva cintorínov._ii a"ĺúhľady Jil;.Ž"jĹ'aä pripísania úhľady nájomného na

bankový účet Pľenaj í;^rď;'v-pĺ]p"a., ak Nájomca neuhĺadí nájomné v stanovenom

;"*'í"", Pľenajímateľ má právo odstupiť od Zmluvy'

Ak nájomca ľiadne ;;il ieuhľadí ,rejo*J zapteĺájo'mýĺtowct' priestoľov uvedené

v bode 1. tohto článku a za shlŽby ''"ä.'J' 
u oač z' tohtó članku v lehote splatnosti

faktúry a v stanovenej ýške_, T:ž".pffi-ryľ prisjúpiť k vymďraniu dlžnej sumy

vľátane urokov 
" 

om"škurria. Výška *"toŕú"ĺe vypočítaná v zmysle Naľiadenia vlády

Slovenskej ľepubliky é. 87l|gg5 z. ).-,"rt i^ 'á "ytonávajú 
niektoľé ustanovenia

óueĺ*'t 
"t'o "ato'út 

a v zneĺíneskoľších pľedpisov'

čl. vII.
PoDMIENIff NÁJMU

1. Nájomca pľebeľá pľedmet nájmu v stave akom sa ĺachádza pľi podpise tejto Zmluvy '

2. Nájomca vyhlazuje, že bol oboznámeý stechnickým stavom piedmetu nájmu' o ktoľom

sa presvedčil k na mieste samotnom'

3. Nájomca je povinný :

a) vžívaťpr.í*"t nájmu len na účel a v rozsďtu dohodnuých touto Zmluvou'

ŕl do&žiávaťpľevádzkový.poľiadokpohĺebiska'
c) oort ,ĺĺirrJviastné n'ĺLtuoy všetky zéxaďy 7poškodenia' 

1ĺÍoľé

v užívaných priestoroch rporotit ílastnoučinnosťou' resp' činnosťou osôb' ktoré

Plnilijeho PikazY,
d) ua'ziäuaľ ioĺaaót a čistotu pľedmefu nájmu'

z



e) pľi uŽívaní predmetu nájmu pri výkone svojej činnosti dodržiavať všeobecne

záväzĺé platné pľávne pľedpisy, no1mY a smórnice apokyny Prenajímateľa z

bezpeeno-stiu o.h'*y záravíäpri práci' 9chľany 
pľed požiarmi'-. 

.

f) chľaniť predmet nájmy pr.J postod*1 a.zničením. Bezodkladne na vlastné

nárklady odstľániť všetky ,ar,iai upolr.oa"n1u, ktoré v pľedmete.1ájmu spôsobí

vlastnou činnosťou, resp. einnásťóu osôb, ktoľé plnili jeho príkazy, ľesp' sa

zdtžiavaliv pľedmete nájme s jeho súhlasom'

g) po,rt orr!"rrĺ'pietneľro utiu oJou"dať pľedmet nájmu prenajímateľovi v stave

v akom ho Prevzal'
4. Prenajímateľ prenecháva Nájomcovi nebytové pľiestory v stave spôsobilom na účely

,lživanta.
5, Prenajímateľ vyhlasuj e, Že Nájomcu oboznámil so skutočným technicsým stavom

pľedmetu na:^i,Á"r'oreur ži"d*F*" znélmeskutočnosti a odovzdáva pľedmet nájmu

v stave spôsobilóm na dohovorene vyuzĺvanie_v zmysle bodu 3' članku III' Zm1uvy'

6. Prenajímateľ vyhlasuje, že p"d'"t náj1u. j' yprevádzkyschopnom stave

zodpovedajúcom jeho vek_u a 
""-''*dy, 

ktoré by bľánili jeho riadnemu užívaniu'

7. Prenajímateľ nezodpov edál za sr.oay Ňá:omcu špôsoueďe t<rĺdežou, ani inou násilnou

činnosťou v pľiestoľoch predmetu nájmu'

8. Pľenajímateľ nezodpov edá za'šk"il, kĺorĺ vznikl_a Nájomcovi alebo tretím osobám na

majetku uĺ"uo "ariiĺ, 
ak škoda nevznikla v dôsledku jeho zavin:ľu. ..

9. Nájomca beľie na vedomie, z"'pĺ"r-sĺ^ateľ a_jeho sprostredkovatelia spľacúvajú v

zmysle .*iuáĹniu Euľópskeho p*r*nänto a raý 1Buĺ zoto 1679 z 27 ' apn1a 2016 o

ochľane fyzických osôb pľi ,p'ufiuäiosobnych úäajóv a o.voľnom pohybe takýchto

údajov, ktoľým sa zrušujä '*.*i;; 
gi4íns'ĺršeobecné nariadenie o ochľane údajov)

osobné údaje Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto Zm\uy2.za účelom plnenia

zakonných povinnostĺ ľrena;ĺrnaieľi tcoľe vyplývají z preuádzkovania pohĺebiska

podľa zékona č. l3]lzotl Z.z. o pohĺebníctve v zĺďĺí neskorších predpisov, po dobu

nevyhnutne potrebnú nu rub"rpZäi; ň'' a povinností vypýajúcich zo zmluvného

vďahu za1ožeĺého ĺa záÝJade;ň ŽÄil' á následne 
''á_ĺĺ'1y 

archivácie po dobu

tľvania aľchivačnej doby v sĺňde so zákonom č. 3g5l20o2 Z.z. o aľchívoch a

registraturach a o doplnenĺ ni"*äoy"t' ,e*'9i'., v p'atnom zneĺí. Spľacúvanie osobných

údajov Nájomcu je v súlade ' or.-ä. áJ'. 1 písm._c) všeobecného naĺiadenia o ochĺane

údajov potľebné na plnenie 
"'ĺr.o*y"t' 

pävĺnnostĺ Prenajímateľa podľa zákoĺa č'

l3ll2oll Z.z. opohľebníctv ev Áerunest oľsĺch pľedpisov. Najopc1záľoveň vyhlasuje,

Že zaÍňelom uzavľetia tejto Zm1uvypri poskytnutí o'ôbny"h údajoy Prenajímateľovi bol

dostatočne infoľmovaný o ,uo3iÄ'i.ä-'J"n 
"íplývajúcich 

zo spľacúvaľa jeho osobných

údajov, o poroi*árti o.äbrré,ĺä":. í"'ŕňĺľ u '*ijo'ti 
so zákonnými ďebo zmluvnými

požiadavkami, .Lá 
"ĺ 

o ľĺsĺ"r''ňr'"u*t"y"t' skutočnostiach obsiahnutých v dokumente

,,Podmienky ochĺany súkľomiďi; k|".éh" o!'toT sa Nájomca pľed podpísaním tejto

Zm'uvyoboznámil. Nájomca úĹ ;;;.domie že infoľmáóie o spľacovávaní osobných

údajovsúdostupnénawebovomsídlePľenajímateľa:www.sala.sk.

čl. vlil.
Záxereéné ustanovenia

I Zm|ĺva nadobúda platnosť dňom jej podpisu !ľ1ivpnými zástupcami obidvoch

zmluvných strán a ĺčinnosť dňom rru'i.äoj*i. po 9iĺ:"i zvéľejnenia na webovom sídle

mesta Šaľa. Zmluvné stľany súhlasia 
'o 

Ĺu.*j""nĺm óáej Zmluvy a osobných údajov

v rozsahu mena 
" ň;i;Ĺa. Povinnoď zmluvu zverejniť vyplýva z ustanovenia $5a

zékoĺa č. zLll2OOo z. ,. o slobodnom pľístu^qe k infórmácíélm ao 
^nene 

a doplnení

nĺ"rco"ĺ"t' zál<oĺov (zlĺkon o slobode iďoľmácií) v platnom z'ĺeĺí'
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2 Ak nie je v zmluve uvedené inak, ľiadia sa nájomn é vďahy účastníkov zákonom č'

It6lI99O Zb. onájme a podnájme ,r"uyto\iy"t' 
"priestorov' óboĺanskym zákonníkom

t1ffff-doilľJÍ",i"T ľ,'ä*:fr tejto Zmluvy môŽedôjsť len po vzájomnej dohode

zmluvných ,t á" ŕ;;;; ĺro*',yó1 "3ĺ'r""*ĺch 
doáatkov' podpísaných oboma

zmluvn;ými ,t *urniui'bo osobou ópľávnenou k tomuto úkonu'

Zm1uvné strany sa zavazujú, Že ri tuäí pos1cJrtovať potľebnú súčinnosť pľi p1není

závázkov ztejto Zmbxy aĺavzájomsa Ĺudĺ voaš info'*ouať o všet[ých skutočnostiach

potľebných pľe ich spolupľácu podľa tejto ŽÁlrry,najmä vzž$omne si oznamovať všetky

'#"ľĹŕ,:lJŤllľľJlľj1!,o ,*,uu, nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr

stľatia účinnosť, nie je tým dotknutĺ platnosť ostatn;ých ustanovení' Namiesto neúčinných

ustanovení sa pouŽije úprava, ktoľá, potĺuľ je to piávn e možĺe' sa čo najviac pľibliŽuje

zmys1u a úče1u t.j;;Žäl""y, pokiai i,{"žátiai^"í tejto Zm1lvy zm1uvné stĺany túto

otázku bľali do úvahy'
Táto Zmluv" j. 'ŕ'.;.ovaná 

v troch (3) vyhotoveniach' z ktoých Nájomca prevezme

jedno (1) vyhotov"äi" u p'"najímateľ p'éu'"" dve (2) vyhotovenia'

Zm1uvné stľany vyhlasujú, Žezm1vua'ip..e*rĺ' súiasia s jej obsahom' porozume1i mu'

vyhlasujú, z. ourfi.rj" 
"rúĺty, 

jasny JíiriÁrreľný pľejav ĺJt' uot' aĺaznak súhlasu ju

J
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podpisujú.

Šaľa, ..!.!..!...zozz

Za Nájomcu:

I

Za Prenajímateľa

........{.......

PaedDr. Daniďa Lehocká, PhD

Zástupkyňa primátoľa mesta Sal'a

na záktade Poverenia zo dňa
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