t4712022
ľov
ne bytových pľiesto
o kľátkod obom nájme 13 8ll99l Zb. o majetku obcív znení neskoľších
č.
znenl
ods. 9 písm' b) zákon

Zmluva

uzať'ĺorenáv zmYsle

$

ó,.

v

9a

č. 11 6tl99l o nájme
a v zmYsle zíkona
čl. L

Zmluvné stľany
1

Prenajímatel': Mesto Šal'a--

00 Šďa

Ná*' ď':T'oj\?"-7;927
Sídlo:
pľimátoľ mesta
Zastiryeĺý: ffi' ĺo"'ľnäict<y'
**Jĺ1 a's' pobočka Šaľa
Bankové spoj enie : Jiäl;''äoä

6282
šiäsíô90obooo oost 2430

IBAN:
;íIC,
íČó'

GIBASKBx
00 306 185

E-mail:

vincz--ePva@sala'sk
"
aúri kn,, pr enaj ímateľ )
Jozef PoPelka

2. Nájomca:
Naľodený/á:
Rodné číslo:
Tľvale býom
Tel.
e-mail:

:

aj ako ,,zmluyné stľany")
v ďalšom texte spoločne

ĺľľ!ír!rÍ:;;ľ'xľi',)",

čl. il.

Úvooľn USTANovENIA

- Veči' Dom
ul' Bemolákova v Šali
nehnutelonosti
vlastníkom
územie
Pľenajímateľje výlučným
uľadu Šaľapľe katastrálne
ókĺesného
oamro*
ĺrr1*
ĺa
smútku evidovaný t ut^t
na pľac' cKN i' 362512
é.6042,postavená
s.
budova
ako
KN
a obec Šďa v C ľegistľi
pľiestorov : obĺadnej siene'

1

i,),

2

p,1ai o. nebýových
:;:ĺ-ľlľ#"lfililäJť'),
iá"
miestrosť'? iľiä'iää'i "pi'a*"'

chladiaľenské zariadenie,

Kĺátkodoby ,,a:o*'iäl'r,iruď, "rt.
mesta Šaľav prut''ä
"t'"ál'ď na uzatvoreil
strany
{oJrgaľ
skutočností sa zmluvno
(ďďej len
iílĺíoz2
č'
"Zmluvď')'
nebýových pĺ""oiäu

á'J

't

nájmď)'

z'pňä Jl ž'*J no.poó*'ni'
$ ;";ä;.

s

majetkom

;'i*Ifu ::'*'':'ľ"wx':äŤää:
7:

čl. ilI.

PREDMEľ ĺ ÚčEL NÁJMU
1

2

so
za účelomposlednej r9z1úč1cy
nájmu
xe1'omco_1predmet
27,'2022
qs
Pľenajímateľpľenajíma jko1'Tó
i í] i ú o -'o^'"v!u:
op
P
tak' ako je
r.ió*
o
l
najomné
zo snul;ýľďou
ĺa3*o
';pl;ni
Náiomca sa zaväzuje za.*1'.1""'irääň*
tejto'Lmĺuvy'
IV'
ffiedzené v článku

ä."ŕ'

1

n

čl.Iv.
DoBA ľÁĺľĺu
Prenaj ímateľ pľenaj íma ľred1e] 1

1

:

ľ:

;ĺŕdi*""sŕe"aľiadenie : od 27 '2'2022
^"j

- obľadná sieÍĺ:2.3.2022 o 12:30 hod'

do 2'3 '2022

čl. v.

CENA NÁJMU

A sLUŽiEB's NÁJMoM sPoJEľÝcrr

naľiadenia č'
je v stanovená podľa $ 12 Všeobecne zálv azného
1. Cena zaĺé$om(,,nájomné")
zmien nasledovne:
poriadok pohľebísk mesta Šaľav zneĺĺneskorších

slzozoPrevádzkoý

......75,-

EUR

a) pľacovný deň.......""'
O,- EUR
v sobotu....
.,.,..,...7,70 EUR
b) ozvučenie arepľodúovanáhudba.
v dome smútku:
c) pouŽitie chladiaľenského zariaďerua
..,.,..,....1,- EUR
prľý deň........
15,- EUR
zakaždý ajzač,ýďalší deň
EUR
.............5,tia chladiaľenskéhozaiaďeĺĺa "'
d) použitie miestnosti na úpľavubezpovŽí
.........15,60 EUR
.
pľi
obľade
e) dozoľ
SPOLU : 125,30 EUR
(slovom: Jednostodvadsat'päť eur a tridsat' centov)
EUR
zaplatljednoľazovo v plnej výške 125'30
Uhľadu celkoqých nákladov Nájomca
pľíkazom
predmetu..nájmu' uio pľevodným
najneskôľ deň pred začatĺmtžív|ania
tejt9
Pľenajímäteľauvederrého v článku I'
prostredníctvom peňažného.ústavuná ĺ6.t
prípadne v hotovosti do pokladne MsU
zmluvy, pouzilirn variabilného ,yÁuotu 2t2OO3,
úhľady nájomného na
_ spľáva cintoĺnov. Za deíil;y;;po.v111iá'aeĺ pľipísania
neuhradí nájomné v stanovenom
bankoý účetPľenajímateľa.v pr$aa9iakNájomca
od Zmluq,
termíne, Prenajímateľmá pľávo odstupiť
,ip.r"ia1o^nebýových pľiestorov uvedené
Ak nájomc".äil" a včas ir."r''"ai "a"m
to.1e z tohtó članku v lehote splatnosti
v bode 1. tohto članku uru"lr,ziy;";a;''
sumy
pi.nuĺĺmateľpristupiť k vymahaniu dlžnej
faktuľy a v stanovenej výške, .näz.
vlády
Naľiadenia
u,rae vypočítanáv zmysle
vľátane urokov z omeškania. Výška rr.otou
ktorym sa vykonávajú niektoľéustanovenia
Slovenskej ľepubliky é.87lt995 Z. z.,
pľedpisov'
občianskeho žayo'-'yuv mení neskoľších

2.

3.

čl. vII.

PODMIENIry NÁJMU

1.
2.
3.

akom saĺachádza pri podpise tejto Zmhxy'
Nájomca pľebeľá predmet nájmu v stave
o ktorom
stecbnickým stavom pľedmetu nájmu'
Nájomca vyhlazuje, že bol ouo^,ĺ-*ý
sa pľesvedčilk na mieste samotnom'
Nájomca je povinný :
dohodnufých touto Zmluvou'
lžívaťpľedmetnáj1u len na účela v ľozsahu
dodrŽiavaťpľevádzkovýpoľiadokpohĺebiska'
ktoľé
odstľĺnitinävlastnén'máavvšetky zéxaý-1poškodenia' činnosťouosôb' ktoľé
ľesp'
v užívanýchpľiestoľoch
'pô'"Ĺiiúashoučinnosťou'
Plnili jeho PrikazY,
nájmu'
u&žiävaťporiaoót< a čistotu pľedmetu

a)
úl
c)
d)

2

,J

z
e)pľiužívanípľedmetunájm1pľivýkone*oj?lčinnostidodrŽiavaťvšeobecne
smeľnice apokyny Pľenajímateľa
pľávne predpisy,
zéxazĺéplatné

,i9T'a

o

óchĺany pľed poŽiaľmi,
bezpečnosti a ochĺany ,d*ri;;;ípráci,
a.znieenĺm' Bezodkladne na vlastné
chľaniťpredmet nájmu pr"J'posiľodením.
ttoľév pľedmete.nájmu spôsobí
naklady tJstľrániť vletý
jeho pĺkazy' ľesp' sa

g)

po

"ĺ".Iaíäí"Jr<o_{en|a,
osôb, ktoré plnili
vlastnou činnosťou,."rp. ĺii'ásiJu
jeho súhlasom'
zdrŽiava|iv pľedmete nájme s
nájmu prenajímateľovi v stave

rrtorrĺ.ĺ|ĺ"t'9to ď," "jJ""J"ľ-p."a-"i

na účely
nebytové pľiestory v stave spôsobilom
Nájomcovi
ľ.ffilä};

4.
".'"rl#ľľ
5. Kllää",.ľvyhlasuje,

technickým stavom
z9..Jĺijomcu oboznámil so skutočným
predmet nájmu

ži"d* j;;";;á*" 'kutďnosti a oáovzdávaIII' Zmluvy'
3' č1anku
"""*r*l
dohovor*j i'yo"ĺuanie'v zmysle bodu

pľedmetu
"a:*,i,
v stave spôsobilám na

6,Pľenajímateľvyhlasuje,žep."a-.tnájmujevpľevádzkyschopnomstave
branili jeĹo riadnemu užívaniu'

7.
8.
9.

zodpovedajúcom jeho veku a ".'ä;ďr.t"iäúy
špo'orcne tĺĺdežou'ani inou nasilnou
zasr."ay"Ňá:áÁ'o
eďä
nezódpov
Prenajímateľ
nájmu'
činnosťouv priestoroch predmetu
al9bo tľetím osobám na
y^íYNájomcovi
z2š#;:_il;'a
edél
nezodpov
Prenajímateľ
zavinenia'
ak škoda n.uánu v dôsledku ieho
majetku ĺ"uo
spĺacúvajúv
spľostľedkovatelia
"a.un'ĺ'
z.
vedomie,
;;
b".i.
Nájomca
2016 o
rady (Euj zoro 1679 z 27 ' aptí|a
a
p'r.*Ĺ"t"
Euľópskeh"
zmysle n*iuĺ.nĺu
pohybe takýchto
osobnýc}l údajov a o.voľnom
ochľane fyzických osôb pri ,pr'J"äni
qs)+onsius'oĹ'"''o naľiadenie o ochľane údajov)
údajov, ktoým sa zrušuje ,rn.*i.u
účelomplnenia
stanovenom v iejto Zmluy9 .za
osobné údaje Nájomcu v rozsahu
vyplývají yre17lzkovania pohľebiska
ŕ.re
ľr"rr6ĺňiJľu,p""iňĹrtĺ
zakonných
nestorších predpisov' po dobu
podľa zĺkoĺič-. I3|lzot' Zz. o-ľ"|ľeu"1.wŇ
i1"äi
zmluvného
práv a povinností vyplývajúcich zo
zabezpečenie
potľebnú
nevyhnutne
ná'ĺeetý aľchivácie po dobu
á
vďahu za.oieĺého zék|aďe6;Žä1"Y "a't"án"3gy21o2 Z'z' o aľchívoch a
so zákonom_l'
tľvania aĺchivačnejdoby v srĺläde
Spracúvanie osobných
ľ^|atnom zneĺí'
ľegistratuľach a o doplnení
naľiadenia o ochľane
á. ods' 1 písm' c) všeobecného
č'
údajov Nájomcu je v sulade s er.
p'ovinnoíí Prenajímateľa podľa zžkoĺa
plnenie
na
potrebné
údajov
"ál"*y.t'
p"Jpi'ou' Ňíj"ľľaľoveňvyhlasuje'
t3tl2o10 Z.z. opohĺebníctv. u ^"Já"skoršĺch
bol
port yt*iĺ á'äu"y.ľ' údajov Pľenajímateľovi
Z*,,,ň;'i
tejto
uzavľetia
že zaoče.om
zo spräcúĺaniajeho osobných
dostatočne infoľmovany o svojň'i'-?"*t' "íplý"ajú;ich
zmluvnými
u .íuĺJro'tĺso zákonnlými alebo
údajov, o poui*o.rĺ o.äbr,éĺá"J. í"'kŕ'úľ
dokumente
v
obsiahnutých
požiadavkaäiä;;i;ďaších;Ĺ;a'íných-skutočnostiach
tejto
podpísaním
otsut'om su Naio*"u pľed
omia..,;'k*éľi"
sĺk
ochľany
osobných
,,Podmienky
vedomie že iďormáóie o spľacoválvaĺi
Zmluvyoboznámil. Nájomca

p['ň**

"..i4

z

ĺa
ĺa

niekffi?;ry;'';

b..i.;

údajovsúdostupnénawebovomsídlePrenajímateľa:www.sala.sk.
čl. VIII.
Zátv er eénéust an

1

ovenia

jej podpisu lP|iv1enými zástupcami obidvoch
dňom
platnosť
nadobúda
Zmhlva
na webovom sídle
nuri.äoíňJ'ĺn-poŕo i.l' ľaejnenia
zmluvných strán a ĺJinnosťdňom
údajov
äu"r.jn"ním celej Zm|wy a osobných
,o
súh1asia
strany
Zm1uvné
mesta Šaľa.
povinnoJť_;d; zveľejniťvyplýva z ustanovenia $5a
v rozsahu mena pĺ.^irŕu.
" Z. z. o s1obodno; p'í'*p. k infóľmáciám a o nnene a doplnení
č,.
zikona
infoľmácií) v platnom znení.
'ltl2*oO 1trtxo" á
niektoľých ,txono,
'iotoae
3

,

2,Akniejevzmluveuvedenéinak,ľiadiasa'nájopnévďahyúčastníkovziĺkonomč.
pľiestoľov' Óbčiu''skym zákonníkorn

3.
4.

t16ltg91 Zb. onájme a podnájmJ ;;Ĺŕ"'ý"h
a slovenským pľávnym poriadkom'
dôjsť len po vzájomnej dohode
Kzmene dohodnutych ustanov"ni'r.3ro zmh|vY \ô?"
doáatkov' podpísaných oboma
zmluvných strán i'oľmo,, pĺror*y-JĹ "Ji'r"1*ĺch
k tomuto úkonu.
zmluvnými stranami alebo osobou ópĺávnenou
potľebnú súčinnosťpri p1není
poskytovať
Zmluvné stľany sa zaväzuj'Ú, že ri u.roĺ
uouš ĺnfo.,,'äuaťo všetk'ých skutočnostiach
zŕxäzkov ztejto Zm'uvy anuvraioÁ.u Ĺ.raĺ
z*luvý, najm ävzŕi,omĺesi oznamovať všetky
potľebných pre ich spolupľacu p"äiä*.i,"
zmerly a dôIežité okolno sti'

5.AkniektoréustanoveniatejtoZmiuvyniesúcelkomalebosčastiúčinnéaleboneskôr
ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných
stľatia účinnosť,nie je ,y* ao,r.rroá!Ĺ,"*ľ
pribliŽuje

ŕ1*'

6.
7

.

možné'sa čo najviac
p"Ĺiaľ je to
ustanovení sa použije uprava,r.t*a,
tejto Zm|'lvy zmluvné strany túto
zmyslu a úče1utejto Zmluvy, po_ňäĺpiĺ 'žut'*^í
otazku brali do úvahy'
preveäne
(3) vyhotoveniach' z ktoých Nájomca
Táto Zmluv'j" úpL"ovaná v troch
(2) vyhotovenia.
jedno (1) vyhJtovóäĺ. u Pľenajímateľ pľóveim9.du:.
jej obsahom' poľozumeli mu'
Zm.uvĺéstľanyvyh'asujú, z. ",,,tíň äiprečítali,'uľ'iu'i''
ju
pľejav i't' uot' aĺaznak súhlasu
vyhlasujú, ze óbsahu;e uľčlty,:"."yá "'""'*iteľný
podpisujú.

Šaľu,..&.,1....2022

ZaNájomcu:

Za Prenajímateľa
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