Zmlillva č. L03l2022
o kľátkodobom nájme nebytových pľiestoľov

Zb. o majetku obcí v zneĺineskoľších
uzatvoľená v zmysle $ 9a ods. 9 písm' b) zétkoné.ĺ38lI99I
pľiestoľov v platnom zÍren1
predpisov a v zmysle zétkoĺač.116l1991 o nájme

čl. L

Zmluvné stľany

Ĺ. Prenajímatel': Mesto Sal'a

Sídlo:

Nám. Sv. Tľojice 7,g27 00 Šaľa
Zastupený: Mgr. Jozef Belicky, pľimátoľ T:'qSaľa
.
guokäue
Slóvenská spoľiteľňa a's' pobočka
IBAN:'pojenie: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC:
tČo:
E-mail:

(ďal ej l en,, pr

2.

GIBASKBX

00 306 185
vinczeova@sala'sk
e

naj ímat eľ " )

Nájomca:

Ing. Maľta WÔllneľová

Naľodený/á:
Rodné číslo:
Trvďe bytom :
Tel.
e-mail:
(ďalej len,, náj ornca ")
ako ,,zĺnluynéstrany")
(obidvaja ĺĺasn|irÁury v ďalšom texte spoločne aj
čl. il.

ÚvooľÉUsTAI\ľovENIA

1.
2.
3.

Hlavná v Šali,Dom smútku
Pľenajímateľje ýlučným vlastlríkom nebnuteľnosti'ul.
v Šďĺpľe kat11{álĺe územie a obec
evidovaný katastľálnym odboľom okĺesného uradu
postavená n up{u". č' 1586/9 na LV č' l (ďalej
Šaľav C registri KN ako budova ,. É-6ozs,
len ,,nehnuteľnosť").
priestorov: obľadnej siene'
Nájomca požiadat'o kátkodobý pľenájo* ryPľ:pch
(ďalej len ,,pľedmet nájmď)'
chladiaľenské zariadenie, miesfirosf na ĺrpľavu
s majetkom
Ĺol v súlade s ust. $ 4'ods. 2 písm. d) Zásadhospodarenia
Kĺátkodobý
"áj;;
schváleňý pľimátórom mesta Šď1 v zmysle uvedených
mesta Šuľuu ŕiát'á*
zmluvy o kĺátkodobom nájme
skutočností sa Zmluvné strany dohoáli-na uzatvoľení
nebýoých priestoľov é. ĺo3l2o22 (ďalej len "Zmluvď')'

^"ĺ

čl. ilI.

PREDMET A ÚčEL NÁJMU
1

.)

so
účelomposlednej
Pľenajímďeľprenajíma Nájomcovi predmet nájmu za
^ry1lúčhy
13'2'2.022
;;#1ý"'"u aHbetou Cafíí<ovou narodený/á : L .4.1933' zomrel/Ia:
tak' ako je
nájomné
zap\atiť
nájmu
Nájomca ,u ,uraori,e za ,ažívaniepľedmetu
vymedzené v članku IV. tejto Zmluvy'

1

tt-

/

čl.Iv.
DoBA ľÁnĺu
Prenaj ímateľ pľenaj íma predmet náj mu:
- chladiaľenské zaľiadenie : od 13.2.2022 do 15.2.2022
- obľadná sieň : 15.2.2022 o 14:00 hod.

1

CENA

čt. v.

ľÁnĺuA SLUŽIEB

s NÁJMoM

sPoJEľŕcn

zaĺäjom (,,nájomné") je v stanovená podľa $ 12 Všeobecne záväzĺléhonaľiadenia č.
sĺzozo Prevádzkový poľiadok pohĺebískmesta Šaľav znenineskoršíchzĺniennasledovne:

1. Cena

deň............

...75,a) pracovný
v sobotu....
.............7,70
b) ozvučenie a ľeprodukovaná hudba...........
c) pouŽitie chladiaľenského zaľiadenia v dome smútku:
...7,- pryy deň.................
..10,zakaždý aj začatý ďalší deň
zanadenia................5,d) použitie miestnosti na úpravu bezpovžrtia chladiarenského
e) dozorpľi obrade
SPOLU : 120,30 EUR
(slovom: Jednostodvadsat' euľ a tridsat' centov)

-

a

a
J

EUR
EUR

EUR
EUR
EIJR

Uhľadu celkoých nákladov Nájomca zaplatí jednorazovo v plnej výške 120'30 EUR
najneskôr deň pľed začatímĺlživaniapredmetu nájmu, a to prevodným pľíkazom
prostľedníctvom peňažnéhoústavu na účetPrenajímateľa uvedeného v članku I. tejt9
zmluvy s pouŽitím vaľiabilného symbolu 2l2}o3, pľípadne v hotovosti do pokladne MsÚ
_ správa cintoľínov. Za deťl úhľadysa povaŽuje deň pripísania úhrady nájomného na
bankoý účetPľenajímatel'a. V prípade, ak Nájomca neuhľadí nájomné v starrovenom
teľmíne,Prenajímateľmá pľávo odstupiť od Zmluvy.
Ak nájomca ľiadne a včas neuhľadínájomné zaprenétjomnebytových priestoľov uvedené
v bode l. tohto članku a za s\rsžby uvedené v bode 2. tohto článku v lehote splatrosti
faktúľy a v stanovenej ýške, môŽe prenajímatel'pristupiť k vymahaniu dlžrrej sumy
vrátane uľokov z omeškania. Výška urokov bude vypočitanáv zmysle Naľiadenia vlády
Slovenskej ľepubliky č. 87lI995 Z. z., ktoým sa vykonávajú niektoľéustanovenia
ob čianskeho zékonnika v znení neskorších pľedp i so v.
čl. vil.

PoDMIENKY NÁJMU

1.
2.
3.

Nájomca pľebeľá pľedmet nájmu v stave akom sa nachádza pri podpise tejto ZmIuvy.
Nájomca vyhlasuje, že bol oboznámený s technickým stavom pľedmetu nájmu, o ktoľom
sa presvedčil k na mieste samotnom.
Nájomca je povinný :
vžívaťpredmet nájmu len na účela v ľozsahu dohodnuých touto Zmluvou,
dodržiavaťprevádzkovýpoľiadokpohľebiska,
odstraniť na vlastné naklady všetky záxady a poškodeniao ktoré
v užívarlých pľiestoľoch spôsobilvlastnou činnosťou, resp. činnosťouosôb, ktoré
plnili jeho pikazy,
udtžiavať poriadok a čistotu pľedmefu nájmu,

a)
b)
c)

d)

2

h

e)
o
g)
4,
5.
6.
.t.
8.
9.

dodrŽiavať všeobecne
pľi užívanípredmetu nájmu pľi ýkone svojej činnosti
a pokyny Prenajímateľa2

platné pľávne predpisy, ,r9,*y a smärnice
zéxäzĺé
pľed požiaľmi"'
bezpeonolti u o'r''*y zdraviäpri pĺáci' 9chĺany
'
a.zničením.Bezodkladne na vlastné
chľaniť pľedmet nájmy pr.á post od*1
vpľedmete nájmu spôsobí
nákladyiJstr,ĺĺľvletky ,ár;d; "poškod.''iu, ktoľé
kÍoľéplnili jeho p.1kazy' ľesp' sa
vlastnou činnosťou,,.'p. úi*ásťouosôb,
zdržiavalív predmete nájme s jeho súhlasom'
nájmu pľenajímateľoviv stave
po ukončenípietneho akt, oJouzdať predmet

v akom ho Prevzal'
pľiestory v stave spôsobilom na účely
Prenajímateľ pľenecháva Nájomcovi nebytové
užívania.
so skutočným techniclqým stavom
Pľenajímateľvyhlasuj e, Že Nájomcu oboznámil
a odovzdáva predmet nájmu
pľedmetu naj^i,Ä"rái"ĺeur ziaďn";emu ,oT"skutočnosti
zmysle bodu 3' članku III' Zmluvy'
v stave spôsobilóm na dohovoľ.nJ uyozĺuanie.v
stave

Pľenajímateľvyhlasuje,

že pľedmet n?ľu. je

J pre1a{zkľschopnom

ktoré by bľanili jeho riadnemu uŽívaniu'
zodpovedajúcom jeho veku a
"".''*dy,
špôsorcne rcĺdežou'ani inou násilnou
Pľenajímateľnezôdpov edá za šk;dy Ňájomcu
činnŇou v priestoroch predmetu nájmu'
á uzmtJ3Nájomcovi alebo tľetímosobám na
Prenajímateľ nezodpov edá za

šk"il;il'

majetkuur.to"o'u"ĺ'akškodanevzniklavdôsledkujehozavinenia.
u.:.nó sprostľedkovatelia spľacúvajúv
Nájomca beľie na vedomie, ž. P[|"jiluta
rady (EU' 20161679 z 27 ' apnua 20t6 o
zmysle ,r*iua"',iu Euľópskeho p*r*ä"tu a
údajóv a o.voľnom pohybe takýchto
ochľane fyzických osôb pri ,pr'"ĺu*ĺosobnýcľr
qíl+onsiušeobecné nariadenie o ochĺane údajov)
údajov, ttory- sa zrušuje ,rrr"J"u
v tejto Zmluy2.za účelomplnenia
osobné údaje Nájomcu v rozsahu stanovenom
nore vyplývají z pteu-ádzkovania pohĺebiska
zakonných pouĺ*ortĺľľenajímäúi
podľazékoĺľ-č,.I3LlzOlOZ.z.opohľebníctvev1n"ĺnes.koršíchpredpisov,podobu
p'á" a povinností vypýajúcích zo zmluvného
nevyhnutne potľebnúĺa zabezpeä;
ná-.io"ly aľchivácie po dobu
vďahu za|oĹeĺéhoĺa zékJaďe t ňŽä-il"y á následne
č' 3g5l2o}2 Z'z' o aľchívoch a
tľvania aľchivačnej doby v sfläde so zákonom
v platnom zneĺi' Spracúvanie osobných
ľegistraturach a o doplnení ni.**"í.ľ''*F:
1 písm' c) všeobecného naľiadenia o ochrane
údajov Nájomcu je v sú1ade or.-ä. "ĺ'.
'
Prenajímatel'a podľa zákoĺa č'
údajov pot.ĺná"'u plnenie "áĹ"*y"r' pävinností
N.ujoľ'ľaľoveňvyhlasuje'
t3|l20tl Z.z. opohĺebníctv" ro Á.nĺ ,resko'sĺct' pľedpisov' úáajoy Pľenajímateľovibol
že zatňelom uzavľetia tejto Zmtuvypľi poskytnutĺ osôbnych spľácúvania jeho osobných
zo
dostatočne infoľmovaný o ,uo3i"i'i''anJďníp1ývajúcich
zákonnými alebo zmluvnými
so
údajov, o poroi*orti oräbrré,ĺá":.ň"'ŕŕ"ĺľ
".wĺĺo'ti
v dokumente
o ďa1ších'ňĺ."*t"y"ľ'skutočnostiach obsiahnutých
požiadavkami,
tejto
podpísaním
"Lá "ĺ
olsaho1 sa Nájomca pľed
,,Podmienky ochrany súkĺomiďi;-ň;ffi
že iďormáôie o spracovávaní osobných
Zm.uvyoboznámil. Nájomca u.ĺ. "u '.Jo mie
údajovsúdostupnénawebovomsídlePľenajímateľa:www.sala.sk.
čl. VIII.
Záxereóné ustanovenia

1

jej podpisu ll|iv.nenými zástupcami obidvoch
Zm|uva nadobúda platnosť dňom
zvóľejnenia na webovom sídle
po
zmluvných strán a ĺe-innosť dňom
9iĺ:'i
"*bäuí'ĺoi*
äjej Zm\wy a osobných údajov
mesta Šal,a. Zmluvné strany súhlasia .o-Ĺu"'"3n"ním
zverejniť vyplýva z ustanovenia $5a
v rozsahu mena a priezviska. Povinnoľ "-r"*
p.í;t"p. k iďoľmáciám a o änene a doplnení
zál<oĺa é. 21tl2ooO Z. z. o slobodno;
platnom znenl'
ni"ttooý"t zákoĺov (iákon o slobode infoľmácií) v
3

h

"pľiestorov' óboianskym zákonníkom
Akniejevzmluveuvedenéinak,ľiadiasanájomnévďahvúčastníkovzákonomč.

/)

1t6l19g0

).
4

5

6.
7.

Zb.

onájme apodnájme ,'"ďytouý'r'

dohode

môi:edôjsť len po vzájomnej
t1ff;;-J#ľ#*i.T ľĺä11lľ'tejto Zmluvy
;čí'l";"ďch doäatkov' podpísuĺých oboma
zmluvných stľĺnďäou pĺromnyól
úkonu'

k tomuto
zmluvnýmĺ ,t *u*iuŕĹo o'ouo'' ópľávnenou
potľebnú súčinnosťpri plnení
ZmIwĺéstľany sa zaväzují,Že ri búT_ŕskyto1ať
Ĺudĺ voaš inforr.roroať o všetk;ých skutočnostiach
záväzkov ztejto Zm',avy aĺavzá$omsa
si oznamovať všetky
podľa te3to ŽÁt"u y,najmävzájomne
ootľebných pre ich spoluprácu
účinnéalebo neskôr
Zmĺuvynie sú celkom alebo sčasti
neúčinných
platnosľ ostatqých ustanovení' Namiesto
stratia účinnosť,nie je tým dotknuta
je to piávne moŽĺé'sa čo najviac pribliŽuje
ktorá,
úprava,
pouŽije
sa
ustanovení
-poĹiuľ
zmluvné strany túto
Žär"'y, pokiai p'i "i"''a'*í tejto Zm1uvy
zmyslu a účelu
":il,
otázkll' brali do úvahy'
prevezme
(3) vyhotov"ry1:h, z ktoľých Nájomca
Táto Zmluva je vypľacovaná v tľoch
p'"najímateľ p'óu'"*" dve (2) vyhotovenia'
jedno (1) vyhotov"äJá
mu'
s jej obsahom' poľozumeli
zmhtuu'ii"'"rĺ,
že
vyhlasujú'
strany
Zmluvné
'ĺ'Lsia
súhlasu ju
jasný J{iríÁĺreinýpľejav ich vôle aĺazĺak
vyhlasujú, z. ourfi,rj.-*Éĺty,
podpisujú.

xt'ľĹŕ,:$ŤffiľľJľľjii.

Šu'ľa,.1[:t.:.2022

Za Prenajímateľa :

Za Nájomcu:

t-
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é
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B
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