
Zmlava č. t3tl2022
o krátkodobom nájme nebytových pľiestoľov

uzatvorená v zmysle $ 9a ods. 9 písm. b) zákon č. 138/1991 Zb' o majetku obcív zneĺineskorších
pľedpisov a v zmysle zákoĺa é. 116l L99 I o nájme priestoľov v platnom Z,Ílem

čl. I.
Zmluvné stľany

1. Pľenajímatel': Mesto Šal'a
Sídlo: Nám. Sv. Tľojice 7,927 00 Šaľa
Zastllpeĺý: Mgľ. Jozef Belický, primátoľ mesta

Bankové spojenie: Slovenská spoľitel'ňa a.s. pobočka Saľa
IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282
BIC: GIBASKBX
lČo: 00 306 185

E-mail: vinczeova@sala.sk
(ďal ej ĺ en,, pr enaj ímat e ľ " )

2. Nájomca: Ing. Richaľd Vilkus
Naľodený/á:
Rodné číslo :
Trvale bytom :

Tel.
e-mail:
(ďalej len,,nójomca")
iobiivaja účašmíci zmluvy v ďalšom texte spoločne aj ako ,,zmluyné stľany")

čt. il.
WODNE USTANOVENIA

1. Pľenajímateľ je ýlučným vlastníkom nehnuteľnosti..u1. Hlavná v Šali, Dom smútku

evidovaný katastráhyrľodboľom okresného tľadu v Šaľ pľe katastrálne územie a obec

Šaľa v C iegistľi KN ako budova s. č. 6025, postavená na pľac. č. t586l9 na LV č. 1 (ďalej

len,,nehnutel'no sť'o).

2. Nájómca požiadal o kľátkodobý prenájom nebytových priestoľov: obľadnej siene,

chladiaľenšké zaľiadenie, miestnosť na úpravu (ďalej len,,pľedmet nájmď').

3. Kľátkodobý nájom bol v súlade s ust. $ 4 ods. 2 písm. d) Zásad hospodaľenia s majetkom

mesta Šaľá v iht''o* zneĺĺ schválený primátorom mesta Šďa. v zmysle uvedených

skutočností sa Zmluvné stľany dohodli na uzatvoľení zmluvy o krátkodobom nájme

nebytoých priestorov é. |3Il2022 (ďalej 1en,,Zmluvď').

čl. ilI.
PREDMET ĺ ÚčBl ľÁnĺu
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2.

Pľenajímateľ prenajíma Nájomcovi predmet nájmu za účelom poslednej rozlučky so

"o'n'1;1o'lou 
fuchaľdom Vilkusom ĺarcdenýl á: l.Í1.t937' zomteVla: t9.2.2022

Nájomla sa zaväzuje za lžívanie pľedmetu nájmu zapLatiť nájomné tak, ako je

vymedzené v članku IV. tejto Zmluvy.
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čl. ry.
DoBA ľÁĺnĺu

Prenaj ímatel' prenaj íma pľedmet nájmu:
_ chladiaľenské zaľiadenie : od 22.2.2022 do23.2.2022
- obradná sieí:23.2.2022 o 13:00 hod.

čI. v.
CENA ľÁĺľĺu A SLUŽIEB S NÁJMoM sPoJEľŕcH

1. Cena za nájom (,,nájomné") je v stanovená podľa $ 12 Všeobecĺe záväzného naľiadenia č.

5ĺ2020 Prevádzkoý poriadok pohľebísk mesta Šaľa v zneníneskoľších zsriennasledovne:
a) pracovný deň....

v sobotu....
b) ozvučenie a ľeprodukovaná hudba. .....7,70 EUR
c) použitie chladiaľenského zariadenia v dome smútku:

- prvydeň
_ zakaždý aj zač,atý ďalší deň .................5,- EUR

d) použitie miestnosti na úpravu bez pouŽitia chladiaľenského zaiadenia................5,_ EUR
e) dozorpri obľade ..15,60 EUR

SPOLU : 115,30 EUR
(slovom: Jednostopätnásť euľ a tľidsat' centov)

Uhradu celkových nĺĺkladov Nájomca zaplatijednoľazovo v plnej výške 115'30 EUR
najneskôr deň pred začatim užívarua predmetu nájmu, a to pľevodným pľíkazom
prostľedníctvom peňažného ústavu na účet Pľenajímateľa uvedeného v članku I. tejto
zmluvy s použitím variabilného symbolu 212003, pľípadne v hotovosti do pokladne MsÚ
_ správa cintorínov. Za deň úhrady sa povaŽuje deň pľipísania úhrady nájomného na
bankor"ý účet Prenajímateľa. V prÍpade, ak Nájomca neuhradí nájomné v stanovenom
teľmíne, Pľenajímatel'má právo odstupiť od Zmluvy.
Ak nájomca ľiadne a včas neuhĺadí nájomné zaprenájomnebytových priestorov uvedené
v bode 1. tohto člĺĺnku azaslužby uvedené v bode 2. tohto članku v lehote splatnosti
faktúry a v stanovenej výške, môže prenajímateľ pristupiť k vymahaniu dlžnej srrmy
vľátane uľokov z omeškania. Výška uľokov bude vypočítanáv zmysle Naľiadenia vlády
Slovenskej republiky č,. 87/|995 Z. z., ktoým sa vykonávajú niektoré ustanovenia
občianskeho zrĺkonníka v zneni neskoľších predpisov.

)
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čl. vil.
PoDMIENKY NÁJMU

l. Nájomca preberá predmet nájmu v stave akom sanachádza pri podpise tejto Zmh,lvy.
2. Nájomca vyhlasuje, že bol oboznámený s technickým stavom predmetu nájmu, o ktorom

sa pľesvedčil k na mieste samotnom.
3. Nájomcaje povinný :

a) lživať predmet nájmu len na účel a v rozsahu dohodnutých touto Zmluvou,
b) dodržiavaťprevádzkoýporiadokpohľebiska,
c) odstrĺĺniť na vlastné naklad všetky závady a poškodeni4 kÍoľé

v vžívaných priestoroch spôsobil vlastnou činnosťou, resp. činnosťou osôb, kÍoľé
plnili jeho ptíkazy,

d) udržiavať poriadok a čistotu pľedmetu nájmu,
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e) pri užívaní predmetu nájmu pľi ýkone svojej činnosti dodržiavať všeobecne
záväzne platné právne predpisy, noÍmy a smeľnice a pokyny Pľenajímateľa z
bezpečnosti a ochľany zdtaviapri práci, ochľany pľed požiaľmi,

D chľríniť predmet nájmu pred poškodením a zničením. Bezodkladne na vlastné
naklady odstrĺíniť všetky závady a poškodenia, ktoľé v predmete nájmu spôsobí
vlastnou činnosťou, ľesp. činnosťou osôb, ktoré plnili jeho ptikazy, resp. sa
zdržiavali v pľedmete nájme s jeho súhlasom,

g) po ukončení pietneho aktu odovzdať predmet nájmu prenajímateľovi v stave
v akom ho prevzal.

4. Pľenajímateľ pľenecháva Nájomcovi nebýové priestory v stave spôsobilom na účely
uživania.

5. Prenajímateľ vyhlasuje, že Nájomcu oboznĺĺmil so skutočným technic\ým stavom
pľedmetu nájmu, nezamlčal Žiadne jemuználme skutočnosti a odovzdáva predmet nájmu
v stave spôsobilom na dohovorené využívanie v zmysle bodu 3. članku III. Zmluvy.

6. Prenajímateľ vyhlasuje, že predmet nájmu je v ptevádzkyschopnom stave
zodpovedajúcom jeho veku a nemá vady, ktoľé by branili jeho ľiadnemu uŽívaniu.

7. Prenajímatel' nezodpovedá za škody Nájomcu spôsobené kľádežoq ani inou násilnou
činnosťou v priestoroch predmetu nájmu.

8. Prenajímateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla Nájomcovi alebo tretím osobám na
majetku alebo zdraví, ak škoda nevznikla v dôsledku jeho zavinenia.

9. Nájomca berie na vedomie, Že Prenajímateľ ajeho sprostľedkovatelia spracúvajú v
zmysle nariadenia Euľópskeho paľlamentu a rady (EU) 20161679 z 27. aptíla 2016 o
ochrane fyzíckých osôb pri spľacúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smeľnica 95l46lE,s (všeobecné naľiadenie o ochľane údajov)
osobné údaje Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto Zmluve za účelom plnenia
zákonrých povinností Pľenajímateľa, ktoľé vyplývajú z ptevádzkovania pohľebiska
podľa zil<ona č. l3ll20l0 Z.z. o pohľebníctve v zneĺi neskorších predpisov, po dobu
nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie pľáv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného
vzťahu založeného na zéklade tejto Zmluvy a následne na účely aľchivácie po dobu
trvania aľchivačnej doby v súlade so zĺákonom č. 39512002 Z.z. o aľchívoch a
registratuľach a o doplnení niektoých zákonov v platnom zneni. Spracúvanie osobných
údajov Nájomcu je v súlade s č1. 6. ods. 1 písm. c) všeobecného naľiadenia o ochľane
údajov potrebné na plnenie zákonných povinností Pľenajímateľa podľa zékoĺa č.
l31-l20l0 Z.z. o pohľebnícfue v znení neskoľších predpisov. Nájomca zároveň,vyhlasuje,
že zaÍlčelom uzavľetia tejto Zmluvy pri poskytnutí osobných údajov Pľenajímateľovi bol
dostatočne infoľmovaný o svojich pľávach vyplývajúcich zo spracúvania jeho osobných
údajov, o povinnosti osobné údaje poskytnúť v súvislosti so zĺíkonn;imi alebo zmluvnými
požiadavkami, ako aj o ďalších ľelevantných skutočnostiach obsiahnutých v dokumente
,,Podmienky ochľany súkľomiď', s ktoľého obsahom sa Nájomca pred podpísaním tejto
ZmIuvy oboznámil. Nájomca berie na vedomie že informácie o spracovávaní osobných
údajov sú dostupné na webovom sídle Prenajímatel'a: www.sala.sk.

čl. vlu.
Záxereóné ustandvenia

Zm|uva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zĺístupcami obidvoch
zmluvnych stľán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle
mesta Šaľa. Zmluvné strany súhlasia so zveľejnením celej Zmluvy a osobných údajov
v ľozsahu mena a priezviska. Povinnosť zmluvu zverejniť vyplýva z ustanovenia $5a
zákona č,. 2lll2000 Zi. z. o slobodnom prístupe k infoľmáciám a o zÍnene a doplnení
niektoých zákonov (zákono slobode infoľmácií) v platnom zĺĺeni.
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2 Ak nie je v zmluve uvedené inak, riadia sa nájoĺnné vďahv účastníkov zákonom č'

1t6l1g91 Zb. onájme a podnájme ,r"uytouý"n 
"priestorov' óueĺanstym zákonníkom

t1ff|jkj#ľJÍf;ľ# ľ,'ät!!ľ' tej'to Zmluvy môi:edôjsť len po vzájomnej dohode

zmluvných ,t á" ŕ;;; pĺro-r,yó1 ;čí'l";;'ctr doáatkov' podpísaných oboma

zmluvn1imi stľanamĺ aieĹo *ouo" ópľávnenou k tomuto úkonu'

Zm1vvĺe stľany sa zav'dzují, Že ri tuäí-páďqrto1ať potrebnú súčinnosť pľi plnení

záväzkov ztejto Zm.uvy anavzŕ$omru Ĺ,rJĺ ueuš irrforrnouať o všethŕch skutočnostiach

potrebných pľe ich spoluprácu podl'a te3to zÁtuv y,ĺajmävzájomne si oznamovať všetky

'#"ľĹä::JŤffľJlľt,o ,*'u,., nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôľ

stľatiaúčinnosť, nie je tým dotknutáplatnosť ostatn:ýchustanovení. Namiesto neúčinných

ustanovení sa pouŽije úprava, ktorá, poĹiľ je to piávne možné' sa čo najviac približuje

zmyslu a účelu t"j;;Žäl'"y, pokiaŕ irnžát':ai^í tejto Zm1uvy zmluvné stľany túto

otazku bľali do úvahy.
Téúo Zm1uvu;" ..yp'ru.ovaná v troch (3) vyhotoveniach, z ktoých Nájomca preveäne

jedno (1) vyhotov"íi" 
" 

p'"najímateľ p'óu"^' dve (2) vyhotovenia'

ZmĹvvĺéstrany vyhlasujú, že zmluvu 'ii..'"rra'uniÁiu ' 
jej obsahom' porozrrmeli mu'

vyh1asujú, že obsahuje urči!ý, jasny 
^"{ir,*'ĺt"ľny 

pľejav ic-h vôle aĺaznak súhlasu ju

J

4.

5

6

7

podpisujú.

Šuľu, A3..&...2022

Za Pľenajímateľa :
ZaNójomcu: ':..t,
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ýg". ĺoz{ľľelĺctly
Pýmáúor {esta Sďa
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