
Zmluva é.12812022

o kľátkodobom nájme nebytových pľiestoľov
majetku obcí

uzatvorená v zmysle $ 9a ods' 9 písm. b) zákon č. |38ĺ1991' Zb. o v znení neskorších

priestorov platnom znenlv
a v zmys le zákonač. 11 61199I o nájme

čl. L
Zmluvné stľany

1. Pľenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Ňá* Sv' Trojice 7 '927 
00 Šaľa

Zastípeĺý: Mgĺ. Jozef Belický, primátor T:'q ..

B."kä'a ;poj enie : Slävenská sporiteľňa a's' pobo-čka Saľa

IBAI.{: sK82 0900 b000 o05t 2430 6282

BIC: GIBASKBX
tČo: 00 306 185

E-mail: vinczeova@sala'sk
(ďalej len,, pľ enaj íľnat eľ " )

2. Nájomca:
Naľodený/á:
Rodné číslo :
Trvale bYtom :

Tel.
e-mail:

MaľiaHoráčková

1. Prenajímďeľ je vylučným vlastníkom nehnuteľnosti ul' Hlavná v Šali' Dom smútku

evidovaný katastrďnym odboľom ôú"rr,eno uradu v Šali pre katasÍálne územie a obec

Šaľa v C registľi KN ako budova ' ĺ.?ďzi, p"stavená na pĺäc' č' t586l9 na LV č' 1 (ďalej

2. ľiä;äľ"':#:ää)'" kľátkodobý prenájom i:Pľ:Yý"h priestoľov.: obradnej siene,

chladiaľenské zaľiadenie, miestnost''* ĺp'u* (ďďej 1en,,pľedmet nájmď')'

3. Krátkodobý nájombol v súlad., urt._s + oas.2 písm' ilĹkadhospodaľenia s majetkom

mesta Šaľa vplatrom znení schvĺreňy pľimátóľom mesta Šaľa.-V zmysle uvedených

skutočností sa Zmluvné strany dohoóli-na uzatvorení zmluvy o kĺátkodobom nájme

nebytových pĺ*to.ou č'' ĺ28lio22 (ďalej len "Zmluvď')'

(ďalej len,,nájomca")
(obidvajaúčastnícizmluvyvďalšoĺntextespoločneajako,,zmluvnéstrany,,)

čt. IL
WoDNE USTANoVEľIIA

čt. ilL

1

)

PREDMEľ ĺ Účnl NÁJMU

Pľenajímateľ pľenajíma Nájomcovi predmet nájmu za_účelom poslednej ľozlúčky so

zosnulýďou ErvĺnoäH"'äzu* o*äa*yĺa: zĺj's' t g+ g - zomĺeVla z 1'8'2'2022

Nájomca ,u ,urur1" Á *:ry. p..d*.to nájmu zaplatiť nájomné tak, ako je

vymedzené v článku IV. tejto Zmluvy'
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čl.Iv.
DoBA NÁJMU

1. Prenajímateľprenajímapredmetn1jmu: - _ -^^.
- chlďdiaľenske zarladenie : od t8'2'2022 do22'22022
- obradná síeň 22.2.2022 o 15:00 hod'

čl. v.
CENANÁJMUASLUŽIEBSNÁJMoMSPoJEľŕcrr

l. Cena zaĺájom(,,nájomné") je v stanovená podľa $ 12 Všeobecĺe zátvärs]lého naľiadenia č'

slzozo Prcvádzkoýpoľiadok pohľebísk mesta Šaľa v zneĺineskoľších zmien nasledovne:

a) pracovný deň............ "'75'- EUR

v sobotu.... '0'- EUR

b) ozvučenie a repľodukovaná hudb1"""""""' '7'70 EUR

cipoužitie chladiarenského zaľiadenia v dome smútku:

- pľvy deň........... """'7'- EUR

_ zakažďý aj zač,atýďalší deň ""20'- EUR

d) použitie miestnosti na úpravu bezpoužitia chladiaľenského zanadeĺia """"""""5,_ EUR

e) dozoľ pri obrade """"15'60 EUR

SPOLU : 130,30 EUR
(slovom: Jednostotridsat' euľ a tridsat' centov)

z. Uhĺadu celkoých nákladov Nájomca zaplatíjednoľazovo v plnej 
"ýš\' 

130'30 EUR

najneskôľ deň pľed začatim lživaĺia iľedmetu. nájmu, a to- pľevodným príkazom

prostľedníctvom peňažného ústavu na ú8et Pľenajímáteľa uvedeného v članku I']:.'ly'

zmluvy s pouŽitíňvaľiabilného symbolu 2l21o3, iľípadne v hotovosti do pokladne MsU

- spľáva cintorínov. Za deťĺúhĺady sa povaŽuje_deň pripísania Ýľ"dy nájomného na

bankoý účet Pľenajímateľa. v prípad9,_ akNájomca neuhľadí nájomné v stanovenom

termíne, Pľenajímatéľ má pľávo odstupiť od Zmluvy'-'

3. Ak nájomca riädne a včas neuhľadĺ najomnĺ zaprenáĺjomnebýoqých pľiestorov uvedené

v bode 1. tohto članku a za shtžby uvedené v bode 2. tohto članku v lehote splatnosti

faktury a v stanovenej ýške, ̂ ôž" 
prenajímateľ pľistupiť k vymahan1u dlŽnej sumy

vľátane.r.ot ov 
" 

o,o.ú.*iu. Výška urot oro uuae vypočítaná v zmysle Naľiadenia v1ády

Slovenskej ,.poutity é. 87lóg5 Z. z., ktoľým sa vykonávajú niektoré ustanovenia

ob čianskeho žakonrlĺka v zĺeĺí ne skoľších pľedp i sov.

čl. vII.
PoDMIENKY NÁJMU

1. Nájomca pľeberá pľedmet nájmu v stave akom saĺachádza pri podpise tejto ZmLuvy'

2. Nájomca vyhlasuje, Že bol oboznámený s technickým stavom pľedmetu nájmu' o ktorom

sa presvedčil k na mieste samotnom'

3. Nájomcaje povinný :

a) lŽivaťp..a-.t nájmu len na účel a v ľozsahu dohodnutých touto Zmluvou'

tl dodľžiávaťprevádzkovýpoľiadokpohĺebiska'

"> odstľániť ná vlastné nafuáĺy všetky závaý 7poškodenia, 
ktoľé

u uzĺu*ý.t priestoľoch spásobilvlastnoučinnosťou, ľesp. činnosťou osôb, ktoré

plnili jeho ptíkazy,
d) uorzĺávaľ poriadok a čistotu predmetu nájmu'
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e) pri užívaní predmetu nájmu pľi qýkone ľ:ľijľosti dodržiavať všeobecne

záľi.azné platné právne pľedpisy_, nonny a smernice apokyny Prenajímateľa z

bezpečnosti u ;.il;' "á'""ĺäpií.pľáci' 9chranľ 
pĺed'požiaľmi'

o chraniť p..a*"i_",ĺ:in" pr.a p.osioderrím a zničením' Bezodkladno na vlastné

nĺĺk1ady odstľániť všetky ,aruay 
"po,s[oa*1u, 

ktoľé v predmete nájmu spôsobí

vlastnou oĺ*oriou, ľesp. činnôsťou osôb, ktoré plnili jeho pikazy' ľesp' sa

zdtžiava|iv predmete nájme s jeho súhlasom'

g) po ukončenĺ pietneho akiu odovzdať pľedmet nájmu pľenajímateľovi v stave

v akom ho Prevzal.
Pľenajímat.ľ pr"rr."t7uu Nájomcovi nebytové priestory v stave spôsobilom na účely

uživania.
Pľenajímateľ vyhlasuj e, že Nájomcu oboznámil so skutočným technickým stavom

pľedmetu nájmu, n")iÁleulžiaďne jemu známe skutočnosti a odovzdáva predmet nájmu

v stave spôsobilom nu aoľrouorené využívanie v zmysle bodu 3' článku III' Zmluvy'

Pľenajímateľ 
"yľ'rasú ", Ž" ryed1et nájmu j"... y prevádzkyschopnom stave

zodpovedajĺcomieľro í"k, u rr.*7 vady, ktoré by uľanilĺ ieho ľiadnemu užívaniu'

Prenajímateľ nezodpov edá za škody Ňá:"*." špôsobené kľádežou, ani inou násilnou

činnosťou v priestoľoch pľedmetu nájmu'

Pľenajímateľ nezodpovedélzaškodu,.ktorávzruklaNájomcovi alebo tľetím osobám na

ilj"1fu alebo zdriiĺ' ak škoda nevznikla v dôsledku jeho zavinenia'

Nájomca berie na vedomieo že Prcĺqi,mateľ a.jehô sprostredkovatelia spľacúvajú v

zmysle naľiadenia e.rrop.t"t'o paľhmäntu a ruďy (EU' 20161679 z 27 ' apnla 2016 o

ochĺane fyzických osôb pľi spľacúvaniosobnýctLúäajov. a o voľnom pohybe takýchto

údajov, ktorým ,u Ás,'iä smeľnica gšl+ans (všeobecné naľiadenie o ochĺane údajov)

osobné údaje Nájomď v rozsahu ,turrou"no* v tejto Zmhlve za účelom plnenia

zákonných poroi*orJi Pľenajímateľa, ktoré vyp1ývajú z preváďzkovania pohľebiska

podľa zákoĺa ĺ. iíbotO Zz. o pohľebníctve-v zĺeĺí neskorších pľedpisov, po dobu

nevyhnutne pot.unĺ nu zabezpeieĺie pľáv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného

vďahu za1oŽeĺeho na zál<7ade tejto ZÄluvy á následne na účely aľchivácie po dobu

trvania archivačnej 
_J-uy 

v súläde so záionom č' 39512002 Z'z' o aľchívoch a

registľatuľach a o doplnení niektoľých ziĺkonov v platnom zneni' Spracúvanie osobných

údajov Nájomcu je v súlade s č1. 6. ods. 1 písm. c) všeobecného naľiadenia o ochľane

údajov potľebné na p1nenie zakonnych pä"i"nos1ĺ .Pľenajímateľa 
podľa zákoĺa ó'

l3llz1to Z.z. opohĺeĹníctv ev z.ĺenirr"rt oisĺ.ľ' pľedpisov. Nájomca zaľoveň vyhlasuje'

že zatĺée|o* *uur.tĺa tejto Zmlvvypĺ po'tytn"iĺ 99ôp1ĺ't' údajov Prenajímateľovi bol

dostatočne ĺnľo.-ou*yä svojich i''7'".ĺ výplýv{-ucich zo spracúvani1j.eho osobných

údajov, o povin ,osti oräurre úäaje ŕo'tŕnĺt'í 9í"ii1ostĺ 3o 
zakonnými alebo zmluvnými

požiadavkami,'k;-;' ; ďďších ľeíevantných skutočnostiach obsiahnutých v dokumente

"Podmienky 
ochľany súkromiď" s t<toreno obsahom sa Nájomca pľed podpísaním tejto

Zm|uvyoboznámil. Nájomca berie na vedomie že informďcie o spľacovávaní osobných

údajov sú dostupné na ivebovom síd1e Pľenajímateľa: www.sala'sk'

6.
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čl. VIII.
Záxerečné ustanovenia

Zmiwa nadobúda platnosť dňom jej podpisu 9pl?"ľ"ý'nĺ zástupcami obidvoch

zmluvných strán a úč]ĺurosť dňom nuriáoiĺ.ĺ* po 9iĺ:'l zverejnenia na webovom sídle

mesta Šaľa. Zm1uvnJ stľany súhlasia 
'o 

Ĺuo.jn"nĺm cáej Zm1vvy a osobných údajov

v ľozsahu mena a priezvisŕa. Povinnoď zmluvu zveľejniť vyplýva z ustanovenia $5a

zákona ó. zt|l1OOO Z. z. o slobodnom pľístupe k infóľmáciám ao änene a doplnení

niektoých zákonov (zákon o slobode infoľmácií) v platnom zĺeĺi'
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Ak nie je v zmluve uvedené inak, riadia sa nájomné vďahy účastníkov zákonom č'

II6lĺggO Zb. onájme a podnájme n.iytouý"r' 
"pľiestoľov' óuĺianstym zákonníkom

a slovenským pľávnym poriadkom'

Kzmene dohodnutých 
-.r.t*ou"rrĺ 

tejto Zmluvy môi:e dôjsť len po vzájomnej dohode

zm'uvných .rrĺn ďääu pĺ.ornnyó1 "oĺ.r"í*ych 
doáatkov, podpísaných oboma

zmluvn;ými ,t *u*iut'uo osobou ópľávnenou k tomuto úkonu'

Zmluvné stľany sa zav'danjiĺ, Že 'i u"äí_p"skyto1ať potrebnú súčinnosť pri plnení

zävdzkov ztejto Zmbxy aĺavzájomru Ĺ.'aĺ ''rĺuš info''nóuať o všetk.ých skutočnostiach

potľebných pľe ich 'p"iífi; 
poaľu t.jio-žÁl*y,ĺajmavzi$oÍrne si oznamovať všetky

zmerly a dôležité okolnosti'
Ak niektoľé ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôľ

stľatia účinnorľ, .ri. jllňäáit""ta píatnosi o.tatnych ustanovení. Namiesto neúčinných

ustanovení sa použije úprava, ktorá, poĹiĺ je to piávne možné' sa čo najviac približuje

zmyslu a účelu t".ĺil, z''r""y, pokial piĺ "ž"t'i^í 
tejto Zm1vvy zm1uvné stľany túto

otéukubrali do úvahy'
Táto Zmhlvu ;" ,.yp"u"ovaná v tľoch (3) vyhotov.ni1:h, ĺľ:*l*á$omca 

pľevezme

j.ĺno (1) vyhótov"äĹ u Pľenajímateľ prevezme dve (2) vyhotoventa'

Zm1wĺéstrany vyhlasujú, že zmluvu 'ip'.oĺ'urĺ,-'úiu'ĺ'' 
jej obsahom' porozrrmoli mu'

vyhlasujú,z.ourur'.rj.í.úĺqĺ,jasny ^"{ii"Áit"ľnýprejavicĹvôle 
anaznaksúhlasuju

podpisujú.

6.

7.

šuľu, .?.!,?.:.2022

Za Pľenajímateľa :
ZaNójomcu:
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