
Zmluva ó. t05l2022

uzatvorená v zmysle $

o kľátkodobom náj
9a ods. 9 písm. b) zákon

me nebytových
é. |38ľr99t Zb. o

pľiesto
majetku o

rov
bcí v mení neskoľších

v znenl
a v zmys le zákona č' 116/1991 o nájme

1. Pľenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: N'ĺá' su' Trojice 7 'g27 
00 Šaľa

ZastÚpeĺý: Mgľ' JozďBelickÝ nľimátor mesta

Bankové spoj enie : ši8"'"'r'ĺ'po'it'ŕŕä u's' pobočka Šaľa

IBA1.{: 
- 

šrsz 0900 
-0000 

0o5t 2430 6282

BIC: GIBASKBX
tČo: 00 306 185

E-mail: vinczeova@sala'sk

(ďalej len,, prenaj ítnateľ " )

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

Tel.
e-mail:

ZdenkaKukanová

čl. L
Zmluvné stľany

čl. ilL

ĺť;,'.í"l;:;;::r#;'rj)r, v ďalšom texte spoločne aj alco ,,zmluvné strany")

čl. u.
WODNE USTANOVENIA

1. Pľenajímateľ je ýlučným.vlastníkom nehnuteľnosti ul' Hlavná v Šdi' Dom smútku

evidovaný katastľálnym odboľom ôú"neno uľadu u Šutĺ pľe katastľálne územie a obec

Šaľa v C ĺegistri KN ako budova , ž.7óä!, p"stavene na n'*' e' 158619 na LV č' 1 (ďalej

2. liä;ľľ"lŤ;;lää}o nĺ*oa'bý prenájo* TPľ9Yých 
priestoľov.: obľadnej siene'

chladiaľensk é zuiadeĺĺe, miesnrost''äĺói"* ĺaĺej lén ,,pľedmet nájmď')'

3. Kľátkodobý nájom bo1v súlad. , ;:-$ +'o{s' 2 písm' ilďásadhospodarenia s majetkom

mesta Šaľa vplatrom zĺrcĺir.ľruát"ňy pľimátórom "ío'u 
Šaľa'_Vzmys'e uvedených

, skutočností sa Zmluvné stany doho&i_na uzatvorení zmluvy okĺátkodobom nájme

nebýových p.i*'"'"' Ó' t}5lžo22 (ďalej len 
"Zmluvď')'

PREDMEľ.L Účru NÁJMU

1.Pľenajímateľprenajíma-Nájomcovipľedmet."i:jľ:zaúčelomposlednejľozlúčkyso
zosnul;imlouEduaľdomr,rr.*o*"äoáäyla:želz1g39-zomľe|J|a:9'2'2022

2. Nájomca sa zav.azuje za."žľ.{;;.d*.to nĺj*" zaplattť nájomné tak' ako je

vymed".ne v članku IV' tejto Zmluvy'
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1 Prenaj ímateľ pľenaj íma predmet ĺĺľ:
: ;i;ildilnst 

" "aĺua"ĺ"' 
od lt'2'2O22 do t7'2'2022

- áĺ'uĺna sieí z t7 .2.2022 o 13:00 hod'

čl.Iv.
DoBANÁJMU

čl. v.
A stUŽI]EB š ľÁĺľĺoM sPoJENŕcH

v stanovená podľa $ 12 Všeobecĺe zálvazného

pohľebísk mesta Šaľa v znenineskoľších zmieĺ

CENA NÁĺnĺu

1. Cena za ĺá$om(,,nájomné") je

s l zozo Pľevádzkoqý poľiadok

a) pracovný deň......

v sobotu....

J

b) onručenie aľepľodukovanáhudba
.í p""zitĺ. chladiaľenského zaľiadenia v dome

naľiadenia č.

nasledovne
......75,- EUR

..0,- EUR

smútku:

pľr.ý deň....
zakúdý ajzačatýďalší deň

d) použitiemiestnosti na úpravu bezpolžitiachladiarenského zaĺiadenia'

e) dozor pri obrade.......

čl. vII.
PODMIENKY NAJMU

SPOLU : 140,30 EUR
[i"-'" J J.dno stoštyrid s at' eu r a trids at' centov)

Uhĺadu celkových nákladov Nájomca zaplatljednorazovo v plnej výške 140'30 EUR

najneskôľ o.ĺ pr.ä*"ueutím užívani. ä'.á-"t'.nájm;l, ulo p"uodným príkazom

pľostľedníctvom peňažného ústavu * ĺí"t p""":ĺmateľa uvedeného v č1anku I' tejto

zmluvy , pouzitĺ* uäuĹiir'eľro ,y,,,uoro zi)ooz ,pĺpuan: v hotovosti do pokladne MsU

_ spľáva cintoľínov._ia ďeŤl*ŕuay '" í""-qĹ'á'ĺ pĺpĺ'ania úhrady nájomného na

bankoý účet Pľenajď*Ĺ Ý ľ1bry' ak Nájomca neuhľadí nájomné v stanovenom

;.r*í"" Pľenajímatď má právo o-{stripĺť od Zmluvy'

Ak nájomcu ĺuar'. J u!", i""r''"aĺ najomné ,upr"iár1o^n9bĺowct' priestoľov uvedené

v bode 1. tohto článku a za shlžby 'á;;';'b oač z. tohtó olenm v lehote splatnosti

faktúľy a v stanovenej vý9kea -y?Ž".p.ffi'"{"ľ 
pristupiť k vymahaniu dlžnej sumy

vľátane uľokov 
" 

o*.šk*ia. Výška uroŕ"ŕu"ĺ' vypoĺĺtanĺ v zmysle Naľiadenia vlády

Slovenskej republiky č. 87l|9g5 v ,.,"ut i^ sá vykonevajú niektoľé ustanovenia

ótoi*rt 
"t 

o žauor^,tuv z-nerineskorších predpisov'

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

. EUR5

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

)

1. Nájomca pľeberá predmet_nájmu v stave akom saĺachädza pľi podpise tejto Zmlĺvy'

2. Nájomca vyhlasuje, že bol ouo^6**ý 
' 
i'"t'"ĺ'tý* stavom pľedmetu nájmu' o ktoľom

sa pľesvedčil k na mieste samotnom'

J

ä{"Täjl''il'ffiä n1j1u 19n n1úŤ"} 
" 

v rozsahu dohodnufých touto Zmluvou,

;) áoo.zĺáuuľpľevádzJ<ovýporiadokpohľebiska' -.
c) odstraniť 

"" 'i;t"iláúäay 
vs'tr'y záxaý a poškodenia' ktoľé

v uŽívaných pľiestoroch spôsobilíru'toooeiňosťou' ľesp' činnosťou osôb' ktoré

plnili jeho ptíkazy,
d) iarzĺär"t poĺaaót a čistotu pľedmetu nájmu'
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e) pľi uŽívaní predmetu nájmu pľi qýkone svojej činnosti dodľžiavať všeobecne

závazné platné právne predpisy, n9Ty a smernice apokyny Prenajímateľa z

bezpečnosti a ochľany zdravii prí ptaci,9chĺany pred požiaľmi,

o chĺaniť predmet nájmu pr.J po&odením- a.zliičením' Bezodkladne na vlastné

náklady ää.á"ti;äď"á;'Iď; ŇĹo^{en1a, ktoľé v predmete .1ájmu 
spôsobí

vlastnou činnosťou, ."rp. ĺi*äsio'u osob, ktoré plnili jeho pnkazy, resp' sa

zdržiaval|v predmete nájme s jeho súhlasom'

g) po,rtono"ĺ |ĺ.t"9ĺ" 'ki" "jJ;;uť 
p'"dm"i nájmu pľenajímateľovi v stave

v akom ho Prevzal'
4. Pľenajímateľ pľenecháva Nájomcovi nebýové priestory v stave spôsobilom na účely

5. ;".:lä#"reľ vyhlasuje, z9 ){ijomcu 
oboznámil so skutočným techniclcým stavom

pľedmetu ,a:^ir,*rurnieur ži"di';j;' ;á*. skutočnosti a oáovzdáva predmet nájmu

v stave spôsobilám na dohovorene vyuzĺvanie v zmys1e bodu 3' č1anku III' Zmluvy'

6. Pľenajímateľ vyhlasuje, Že ;'Jd*;,. najyu'- je v prevádzkyschopnom stave

zodpovedajúcom jeho u"\Y u '..ä;;áy' 
noľe uy uľanĺrĺ jeľro riadnemu užívaniu'

7. Pľenajímateľ nezôdpov edél za ď"ďŇá:"-"o 
'po'ouene 

nĺaežou' ani inou nasilnou

činnŇou v priestoľoch pľedmefu nájmu'

8. Prenajímateľ nezodpov eďä z2šk"il,_ká' ét uznk13Nájomcovi a19bo tretím osobám na

majetku ur.uo)Ji*ĺ, ak škoda nevznikla v dôsledku ieho zavinenia'

9. Nájomca berie- na vedomi e, ze'Pffií."tď u.j.ho 
'lplo:1l.,9l:uate|ia 

spracúvajú v

zmysle ,r*ĺua"niu Euľópskeho p".r.*ä't" a rudy (Buĺ zoto 1679 z 27 ' apŕí.]la 2016 o

ochĺane fyzických osôb pri .p.ufiuäi á'ou''y't' údajóv a o.volhom pohybe takýchto

údajov, ktorým sa zrušuji ,*...,j"uôy+o/ESivšeobecné nariadenie o ochĺane údajov)

osobné údaje Nájomcu v ľozsahu stanovenom v tejto Zm|uy2.za účelom plnenia

zakonných povin rostĺ ľrenajĺmätJľi--r'to'e vyplývají z pteuáďzkovania pohľebiska

podľa zékoĺa č,. l31l20lO Z.z. o pohľebníctve v '*^ 
nestorších pľedpisov' po dobu

nevyhnutne pot 
"unĺ 

nu rub"rplffi;;'á" a povinností vyplývajúcich zo zmluvného

vďahu zaloiiĺeho na zál<|ade ä;žä1;'' ; následne nä_ĺeely aľchivácie po dobu

trvania aľchivačnej doby v sĺtäde so zákonom č' 3g5l2o12 Z'z' o archívoch a

registľatuľach a o doplnení nier<roícrr ?ákF;r v platnom zneni' Spracúvanie osobných

údajov Nájomcu je v sulade , ĺr._ä. oJ'. t pĺsm._c; všeobecného naĺiadenia o ochľane

údajov pot 
"Ĺ.rá"na 

plnenie "ĺĹ"*y"t' 
pävinnostĺ Prenajímateľa podľa zékoĺa č'

l3ll20ĺo Z.z. opohĺebníctv ", 
Á"^áeskoľších pľeJpiso"'_N.ĺjo1c1zaľoveň vyhlasuje'

Že zaiňeiom uzavľetia tejto z^r""l,p'i poskytnuií o'ätny"t' úáajoy Pľeĺajímateľovi bol

dostatočne informovaný o ,uo3i.i'iä"äľ' 1rľlývajúcich 
zo spľacúva1a jeho osobných

údajov, o pouiro'áJi osäbne ĺa":. ä"'ŕŕiiĺ u-ríuĺšto'tĺ so zákonn.imi ďebo zmluvnými

požiadavkami, .ľ" 
"ĺ 

o aĺsĺ.n'ňĹí*t"y"ľ'skutočnostiach obsiahnutých v dokumente

,,Podmienky ochľany sĺkĺomiďi;'k*eti9 olsalom sa Nájomca pľed podpísaním tejto

Zm'wyoboznámil. Nájomca b.'t. ;;;;Jomie že infoľmďcie o spracovávaní osobných

údajovsúdostupnénawebovomsídlePľenajímateľa:www.sala.sk.

čl. VIII.
Záľ',ereélé ustanovenia

Zm|vvanadobúdaplatnosťdňomjejpodpisulP|iv1enýmizásfupcamiobidvoch
zmluvných stľán a úči;;;' dňom ""'t"ä'í;;;;-p" 9iĺ.i.l zvárejnenia na webovom sídle

mesta Šaľa. Zmluvné strany súhlasia ;;;;jä''í* ä".r9j Zm|wy a osobných údajov

v rozsahu mena a pľiezviska. povinnosť "*ň* zveľejnť vyplýva z ustanovenia $5a

zékoĺa č,. 21'tl20OO Z. z. o slobodno; p;í_;*p' k irrfoľmáciám a o 
"'nene 

a doplnení

niektoých"at.o,,ou1"ĺt.onoslobodeinfoľmácií)vplatnomznení.
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2. Ak nie je v zmluve uvedené inak, ľiadia sa 1ájo1né vďahy účastníkov zákonom č'

l|611990 Zb. onájme a podnĺ;rié n"Ĺŕo'y.h priestorou' óbčiu'"kym zákonníkom

a slovenským pľávnym poriadkom'

3. Kzmene dohodnutých ustanov.rri ,"3,o zm1yvY ryô?" 
dôjsť len po vzájomnej dohode

zmluvných stľán foľmo' pĺ.oräyJĹ Jĺĺ"1*ĺch doáatkov' podpísaných oboma

zmluvn;imi stranami alebo osobou oprávnenou k tomuto úkonu'

4. Zm|wĺé strany sa zaväzujiĺ, že ri uua,ĺ poslqrtovať potľebnú súčinnosť pľi plnení

záväzkov ,t"::ťo žÁl"i 
"iurraioÁra 

Ĺudĺ voaš i''fo.-buať o všet(ých skutočnostiach

potľebných pľe ich spolupracu podľa tejto Zmluvy, najmä vzájomne si oznamovať všetky

zmeny a dôležité okolnosti'

5.AkniektoréustanoveniatejtoZm|vvyniesúcelkomalebosčastiúčinnéaleboneskôr
stratiaúčinnosť, nie je tým dotkn;tňĹtnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných

ustanovení sa použije uprava,ľto'á, por.ĺaľ je to' p;1*. moŽné, sa čo najviac pľib1ižuje

zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pá_ňäi pri užatváianí tejto Zm|vvy zm'uvné stľany túto

otázkubľali do úvahy'
6. Táto Zml,lvu j. r.ypru.ovaná v tľoch (3) vyhotoveniach, zktoých Nájomca prevezmo

jedno (l) vyhotové''ĺ" u Pľenajímateľ pľevezm9.du:. (2) vyhotovenia'

7. Zm1lvĺestranyvyh1asujú, ze 
"*t 

r]ň íipľečítali,_suhiasias jej obsahom' poľozumeli mu'

vyhlasujú, Že obsahuje uľčitý, :u*.ĺ " ".ä"*itďný 
pľejav i'ľ' uot' aĺa znak súh1asu ju

podpisujú.

Šuľu, !.Y..?.,..2022

Za Prenajímateľa .
Za Nájomcu:
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