
Zmluva č.74412022

o kľátkodobom nájme nebytových pľiestoľov

uzatvorená v zmysle $ 9a ods. 9 písm. b) zákon č. I38lI99ĺ Zb. o majetku obcív zĺení neskorších

nebytoých vp latnom anení
a v zmysle zákonač' 11 6ĺ|99ĺ o nájme

čl. I.
Zmluvné stľany

1. Pľenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Ňá"'' Ň' Ťrojice 7 'g27 
00 Šaľa

Zastípeĺý: Mgľ' Jozef 
'""oiiľľľTlĹ#i'*"'"guokä'e ipojenie: Slovenská spoľitel

IBA].{: šŕgz 0900 b000 0O5t 2430 6282

BIC: GIBASKBX
íČo' 00 306 185

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

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

Tel.
e-mail:

Helena Haszteľmanová

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

evidovaný katastrálnym odboľom ôú""er'o uradu v Šaľ pľe katastálne územie a obec

Šaľa v C ľegistri KN ako budova , ĺ'?ďjs, p"stavená na präc' e' 1'58619 na LV č" 1 (ďalej

2. liä;ľľ"l#:äĺ"'o*u,o'uobý pľenájor" ryPľ'pch pľiestorov.: obľadnej siene'

chladiaľenské zaĺiadenie, miestnosť";úi;;* (d ď"j 
'ón,,predmet 

nájmď''

3. Kľátkodoby nájom bolv su1ad. , ;:-ĺ 4 ods' 2 písm' ď)tásadhospodarenia s majetkom

mesta Šaľa vplatrom znetur"ľruĺ.rrý primátóľom áo'u Šaľa'_V zmysle uvedených

skutočností sa Zmluvné stľany dohoóli-na uzawoŇ zmluvy o kĺátkodobom nájme

nebytových ň.;;;;" é' L44do22 (ďalej len 
"Zmluvďo)'

ĺť;rl",!:i;;Íl,;ľ)*, v d,alšom texte spoločne aj ako ,,zrnluvné strany")

čt. il.
ÚvonNÉ UsTANovENIA

čl. III.

1

PREDMEľ .q. ÚčnL NÁJMU

PrenajímateľprenajímaNájomcovipľedmetnájmu1-1c$omposlednejrozlúčkyso
zosnul.im/ou prof. záeňkou Rusinovou ä;ilď7' ' zo3 1glt - žomtg'lĺa 23 2'2022

Nájomcasazavazsljeza^uŽ1va1ĺep..a*..o'nájmuzap|atiťnájomnétak,akoje
,ry'".a'."e v članku IV' tejto Zĺltlĺvy'

L

2.



L

čt.Iv.
DoBA ľÁĺľĺu

Prenaj ímatel' prenaj íma pľedmet 
-náj 

mrr :,

:;hňdi.'""ske zaľiaderiie : od 23'2'2022 do25'2'2022
_ obľadná sĺei:25.2.2022 o 15:00 hod'

čl. v.
.ENA ľÁĺľĺu A SLUŽIi'B'š xÁĺľĺoM sPoJEľÝcĺĺ

1. Cena za ĺájom(,,nájomné") je v stanovená podľa $ 12 Všeob ecĺe zálvazného nariadenia č'

slzozoPľevádzkový poriadok pohľebísk mesta Šaľa v znenineskoľších zslieĺnasledovne:

a) pľacovný deň........."' "'75'' EUR

v sobotu.... '0'- EUR

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

;i ň"äti. chladiaľenského zaľiadenia v dome smútku:

- prvy deň........... """'l'' EUR

_ zakažďý ajzačatýďalší deň ""10'- EUR

d) použitie -ĺ.rď*ii ía úpravu b"" ň;liiu.tĺuaĺu."nského zaiaderua....""""""5,_ EUR

e) dozoľpri obľade """"15'60 EUR

SPOLU : 120,30 EUR
(slovom: Jednostodvadsatt eur a tridsat' centov)

2 Uhradu celkoých nákladov Nájomca zaplatljednorazovo v plnej ýške 120'30 EUR

najneskôr oen pľeJäoJĺm "zĺ"*i" 
p'"á''etu.nájm_u, ato pľevodným pľíkazom

pľostredníctvom peňažného ústavu ." lil' pĹ"a:ĺmäteľa uvedeného v članku I' tejto

zmluvy s pouzitĺmvaĺĺaĹĺtneno symbolJizoo: , pľĺpadne vhoŇosti do pokladne MsÚ

_ spľáva cintoľínov. ia deŕ,'úhrady su pouazoiá'aeĺ pĺpĺsania úhĺady nájomného na

bankový účet Prenaj ĺ;"rď;. Ý ľ{*6'' ak Nájomca neuhľadí nájomné v stanovenom

t.""ĺ'., Pľenajímatéľ 
'ne 

pľávo odstupiť od Zmluvy'

Ak nájomca riadne ; 'il neuhľadí rrĺjomne ,up'"ié'1o^ýľtowct' pľiestoľov uvedené

v bode 1. tohto článku a za shňby ile;il'Ĺ oač z. tohtó čhnku v lehote splatnosti

faktury a v stanovenej ýške. '^:ž".prenaj1m1eľ 
pľistupiť k vymahaniu dlžnej srrmy

vľátane uľokov z omeškania. Výška ĺnoŕoŕu"ĺe vypočítaná v zmysle Naľiadenia vlády

Slovenskej ľepubliky é. 87l19g5 z. ),-,-vtoi^ sá vykonĺvajú niektoľé ustanovenia

óueĺ*rtóľ'o iut o*ĺku v znení neskoľších predpisov'

čl. vn.
PoDMIENIG NÁJMU

Nájomca pľeberá pľedmet nájmu v stave akom sa nachádza pri podpise tejto Zmluvy'

Nájomca vyhlasuje, že bol oúoznámený stechnickým stavom predmetu nájmu' o ktoľom

sa pľesvedčil k na mieste samotnom'

Nájomcaje povinný
a) ĺžívaťpr"ď"i nájmu len na účel a v ľozsahu dohodnuqých touto Zmluvou'

ó áodľžiavaťpľevádzkovýporiadokpohĺebiska' -. ]

c) odstľániť na vlastné 
"'ĺnäay 

všetky zéxady 
'7poškodenia' 

ktoré

v užívaných il;il;h ,pá'otiĹúastnouoiňosťou, resp. činnosťou osôb, ktoré

plniti jeho príkazy,
d) iuziärut ioriadok a čistotu predmetu nájmu'

J
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e) pri užívaní predmetu nájmu pri výkone svojej činnosti dodrŽiavať všeobecne

záväzné platné pľávne predpisy' nonny a smernice apoky1y Preĺajimateľa z

bezpeenošti;;"tä' ;o.uuiä pií práci, 9chľany 
pred požiaľmi,.. 

.

f) chľaniť pľedmet nájmy pľed pošiod*q u.^ič.''í.. Bezodkladne na vlastné

naklady;JJá"tť vletky ,á";ii 
^poskod*iu, 

ktoré v predmete nájmu spôsobí

vlastnou čiĺnosťou, ľesp. einnásťou osôb, ktoľé p1nili jeho pnkazy' ľesp' sa

zdtžiavaliv pľedmete nájme s jeho súhlasom'

g) po ukorre"nĺ.ni"t r"ho ut i, oJou"dať predmet nájmu prenajímateľovi v stave

v akom ho pľevzal'

4. Pľenajímateľ pľenecháva Nájomcovi nebytové priestory v stave spôsobilom na účely

lžívania.
5. Pľenajímateľ vyhlasuj e, Že Nájomcu oboznámil so skutočn:ým technickým stavom

pľedmetu 
^a:^ir,Áá"uiorĺur 

ži"dt;_j_"-" ,"t^"skutočnosti a oáovzdáva pľedmet nájmu

v stave spôsobilám na dohovoľené využívanie y zmysle bodu 3' članku III' Zmluvy'

6. Pľenajímateľ vyhlasuje, že p"ary't. "ájľ"' j" 
v pľevádzkyschopnom stave

zodpovedajúcom jeho veku a ""''i'il}a 
tcoľe uy uľáĺti3eľro riadnemu užívaniu'

7. Pľenajímateľ nezôdpov edá za sr."ďŇá:"Á.., 
'po'obene 

kľádežou, ani inou násilnou

činnosťou v priestoľoch pľedmetu nájmu'

8. Prenajímateľ nezodpo vedéĺ zasr.áJu r.to' ä vzntkJaNájomcovi alebo tľetím osobám na

majetku ut.uo 
"J.uuĺ, 

ak škoda nevznikla v dôsledku jeho zavinenia.

g. Nájomca beľie na vedomie, ž"';*".jí^* u.jŤ sprostredkovatelia spracúvajú v

zmysle n*iua"rrĺu Európskeho p*i"*Ĺ'tu a ľady (Bu) zoto 1679 z 27 ' aptila 2016 o

ochĺane fyzických osôb pľi ,p.ufiu*ĺ ó'ou''y't' ĺ{ajóv a o.vol'nom pohybe takýchto

údajov, ktorým sa zľušuje '."'j."ôíl+áns 1vseobecné naľiadenie o ochľane údajov)

osobné údaje Nájomcu v ľozsahu stanovenom v tejto Zmh'ly2.za účelom plnenia

zakonných povinňostí ľľenajímatďi r.to.e vyp1ývají z preuádzkovania pohĺebiska

podľa zákoĺa č,. t3|l2010 Z.z. o pohĺebníctve v zĺení neskorších pľedpisov, po dobu

nevyhnutne potľebnú nu rub"rpZá;; d'' a poviĺľrostí vyplývajúcich zo zmluvného

vďahu za1ožeĺého na zél<Iade 
"ňŽfu""y 

á následne ''á-ĺo'ly 
aľchivácie po dobu

trvania aľchivačnej doby v sĺläde so zákonom č' 3g5l2oo2 Z'z' o aľchívoch a

registľaturach a o doptnení ni"näí.r' iaxoioy v platnom zneĺĺ' Spracúvanie osobných

údajov Nájomcu je v súlade ' il._á. ;J;. 1 písm' c) všeobecného naľiadenia o ochľane

. údajov porr"unÉ"na plnenie "áĹ"*y.ľ' 
p'ovinností Pľenajímateľa podl'a zékoĺa č'

t3ll20l0 Z.z. opohĺebníctv ev Áerurrert o'sĺ't' pľedpisov'_N_ujoľ"-aľoveň vyhlasuje'

že zaiňe.om uzavľetia tejto z*r'ň pĺportyt''oiĺ o'ôbny.h úáajoy Pľenajímateľovi bol

dostatočne informovaný o .uo3ĺ"i'i':'äď;í'piŕ{*ĺ.t' zo spľacúva1a jeho osobných

údajov, o poui*oJi osäbné ĺ,i":. í"'ŕŕ"ĺľ v síviíosti so zakonnými alebo zmluvnými

požiadavkami, .ľá 
"ĺ 

o ľĺsĺ.ľ'"ňĺ.u*tqĺ"ľ' skutočnostiach obsiahnutých v dokumente

,,Podmienky ochrany súkľomiďi ' 
r.t".en" oq'4oT sa Nájomca pred podpísaním tejto

Zmiuvyoboznámil. Nájomca u"ri. 
''u 

u.domie Že iďoľmáóie o spľacovávaní osobných

údajovsúdostupnénawebovomsídlePľenajímateľa:www.sala.sk.

čl. VIII.
Zá* er eč.né ustanoven ia

Zmiuva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oľ:'iľný'"i zástupcami obidvoch

zmluvných strán a ĺeiňosľ dňom nuri.ä.rffi po aniiei zvóľejnenia na webovom sídle

mesta Šaľa. Zmluvné strany súhlasia ." Ĺ""'.i'i.ním cáej Zm\ĺvy a osobných údajov

v rozsahu mena 
" 
p;i;i'ŕ". povinnosť-Ár""o zveľejniť vyplýva z ustanovenia $5a

zékoĺa č,. 2t1l210ď z. ,. o slobodnoň p.ĺ't"p' k iďóľmáciám a o zÍnene a doplnení

niektorych ,t*onoi (it*on o slobode iďoľmácií) v platnom znení.
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2. Ak nie je v zmluve uvedené inak, ľiadia sa nájomné vďahy účastníkov zákonom č.
11611990 Zb. o nájme apodnájme nebýových pľiestorov, občianskym zákonníkom
a slovenským právnym poľiadkom.

3. K zmene dohodnutých ustanovení tejto Zm|uvy môže dôjsť len po vzájomnej dohode
zmluvných stľán foľmou písomných očíslovanych dodatkov, podpísaných oboma
zmluvn]ými stranami alebo osobou oprávnenou k tomuto úkonu.

4. Zmluvné strany sa zavänljú, že si budú poslgrtovať potrebnú súčinnosť pľi plnení
záväzkov ztejto Zm\lvy anavzájom sa budú včas informovať o všetkých skutočnosdach
potrebných pre ich spoluprácu podl'a tejto Zmluvy,ĺajmävzétjoÍrno si oznamovať všetky
zmeny a dôležité okolnosti.

5. Ak niektoľé ustanovenia tejto Zm|ĺvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr
stratiaúčinnosť, nie je tým dotknutáplatnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných
ustanovení sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje
zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pi uzatváraní tejto Zmluvy zmluvné stľany tuto
otéykubľali do úvahy.

6. Táúo Zmluva je vypľacovaná v troch (3) vyhotoveniach, zktoých Nájomca pľevezrne
jedno (1) vyhotovenie a Prenajímateľ pľevezme dve (2) vyhotovenia.

7 . Zmluvné stľany vyhlasujú, že zĺnb,xusi pľečítali, súhlasia s jej obsahom' porozumeli mu,
vyhlasujú, že obsahuje uľčiý, jasny azĺozllĺriteľný prejav ich vôle ana znak súhlasu ju
podpisujú.

Šuľu, íÍ,.&;...2022

Za Nájomcu: Za Prenajímateľa :

.*-
'x'

,ffi;;:J".ĺä;tfu

/primáúo' ľ:," 
.r'"
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