
Zmluva č. L46l2022
o kľátkodobom nájme nebytovy ch priestoľov

uzatvorená v zmysle $ 9a ods. 9 písm. b) zákon č. 13 8lr99r zb. o majetku obcív meĺíneskorších

é. LI6lI99L o nájme priestoĺovv platnom znem
predpisov a v zmysle zäkoĺa

čl. I.
Zmluvné stľany

1. Prenajímatel': Mesto Šal'a 
^^ X ĺl

Sídlo: Nfu". Sv' Tľojice 7,927 00 Šaľa

Zasťtryeĺý: Mgr' JozďBelický pľimátoľT:_']i_'
g*käuo 

'pojenie: 
Slóvenská spoľiteľňa a.s. pobočka Saľa

IBAI.{: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
tČo: 00 306 l85
E-mail: vinczeova@'sala'sk
(ďalej len,, pr enaj ímat eľ " )

2. Nájomca: Milada Ajtics Horváth

Naľodený/á:
Rodné číslo :
Trvale bYtom :

Tel.
e-mail:
(ďalej len,,nójomca")
(obidvaja tĺasiĺcĺ znluvy v ďalšom texte spoločne aj ako ,,zmluvné strany")

čt. il.
ÚvonxÉ USTANovEMA

čl. ilL

1. Pľenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti ul. Bemolákova v Šaľ _ Veči' Dom

smútku evidovaný katastľálnym odborom okresného uľadu Šďa pľe katastľálne územie

a obec Šaľa v C registľi KN ako budova s. é. 6042,postavená na pľac' CKN č' 362512 ĺa

LV č. 1 (ďalej len,,nehnuteľnosť")'

2. Nájomca poŽiadď o kľátkodobý pľenájo* rypľ:ych priestoľov: obradnej siene'

chladiaľenské zaľiadenie, miestnosť na úiľavu (däej len ,,pľedmet náj1u")'

3. Kľátkodobý nájom bol v súlade s ust' $ zl_ods' 2 písm' d)Zisadhospodáľenia s majetkom

mesta Šuľ" u piutrárr, Á"ĺ schváleňý primátôrom mesta Šaľa' V zmysle uvedených

skutočností sa Zmluvné stľany dohodli-na uzatvoľení zmluvy o kĺátkodobom nájme

nebýových priestoľov é' t46l2022 (ďalej len 
"Zmluvď')'
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2.

PREDMET A ÚČEt NÁJMU

Pľenajímateľ prenajíma Nájomcovi pľedmet nájmu za účelom poslednej ľozlúčky so

zosnu1ým/ou Helenou Mackyovou naľodený/ e: žo.z.1gq9 ' zomĺellta:2622022

Nájomca ,u ,ururji ii ,rzr.*re predáetu nájmu zap1atiť nájomné tak' ako je

vymedzené v članku IV. tejto Zmluvy'

L



1

čl.Iv.
DoBA ľÁĺttĺu

Pľenaj ímateľ prenaj íma pľedmet náj mu^:

- chladiaľen.ŕé "*iud.nie 
: od 282'2022 do2'3'2022

- obradná sieí : 2.3.2022 o 1 5 :00 hod'

čl. v.
CENA NÁJMU A SLUŽIEB s NÁJMoM sPoJEľÝcĺr

1. Cena zanájom(,,nájomné") je v sknovená podľa $ 12 Všeobecĺe zélväzslého naľiadenia č'

s l zozoPrevádzkový poľiadok pohľebísk mesta Šaľa v zneru neskorších zmien nasledovne :

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

v sobotu.... '0'- EUR

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

cj použitie chladiarenského zaľiadenia v dome smútku:

- prvy deň........... """'7o- EUR
_ zakúdýajzaéatýďalšídeň ""10'-EUR

d) použitie miestnosti na úpľavu u." poJĺtia chladiaľenského zaĺíadenía."""""""'5,_ EUR

e) dozoľ pri obrade """"15'60 EUR

2.

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

Uhĺadu celkových nákladov Nájomca zap|atljednorazovo v plnej 
"ýš\'.120'30 

EUR

najneskôľ deň pľeJ začatim llŽívarua pľedmetu_náj1}, ato pľevodným príkazom

pľostľedníctvom peňažného ústavu na ú8et Prenajímáteľa uvedeného v članku I']-"j1?

zmluvy s pouzitĺm varĺaĹilného symbo fu2l2O13, iľípadne v hotovosti do pokladne MsU

_ správa cintorínov. Za deíúh'"dy sa považuj.e_deň pripísania úhľady nájomného na

bankový účet Pľenajímateľa. v pľĺiadg, ak Nájomca neúľadí nájomné v stanovenom

teľmíne, Prenajímatéľ ma pľávo odstupiť od Zmluvy'

Ak nájomca riadne a včas neuhradí nájomné zapteĺé|omnebýoých priestoľov uvedené

v bode 1. tohto članku a za s\ňby uvedené v bode z. tohto članku v lehote splatnosti

faktury a v stanovenej výške, môŽe pľenajímateľ pristupiť k vymahaniu.dtznej sumy

vľátane uľokov z omeškania. Výška uľokov bude vypočítaná v zmysle Naľiadenia vlády

Slovenskej ľepubliky č. 87lt9g5 Z.z., ktoým šá vykonávajú niektoľé ustanovenia

občianskeho 
"uko''''ĺt 

a v znenineskoľších pľedpisov'

J

čl. vII.
PoDMIENKY NÁJMU

1

2

J

Nájomca pľebeľá predmet nájmu v stave akom saĺachádza pľi podpise tejto Zmlluvy'

Nájomca vyhlasuje, že bol oboznámený s technickým stavom pľedmefu nájmu' o ktoľom

sa pľesvedčilk na mieste samotnom'

Nájomca je povinný :

;'" uŽívaťpľedmei nájmu len na účel a v rozsahu dohodnudch touto Zmluvou'

ul dodržiávať pľevádzkový poľiado! pohľebiska' 
...

;i odstrániť ná vlastné 
"6tĺäay 

všetky zŕlvady apoškodenia, ktoré

v užívaných p.i".io'o.ľ' spósobil vlastnoučinnosťou, resp. činnosťou osôb, ktoľé

plnili jeho pĺkazy,
d) u&Žiävať poľiadok a čistotu pĺedmetu nájmu'
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e) pľi uŽívaní pľedmetu nájmu pľi výkone svojej činnosti dodtžiavať všeobecne

zŕyazne il"äila'e pľedpisy, noľÍ_nY a smemice a poky1y Pľenajímateľa z

bezpeonoäďá ".ň'*y 
záravia pÁ práci' 9chľany 

pred požiaľmi'-- 
.

o chľaniť predmet nájmu pr.a 
'pošľoderrrm. a.zničením' Bezodkladne na vlastné

naklady odstľaniť všetky ,ár;d; 
^poskod.''iu, 

ktoré v pľedmete 1ájmu 
spôsobí

vlastnou činnosťou, resp. činnäsťou osôb, ktoré plnili jeho ptíkazy, resp' sa

zdrŽiava\ív predmete nájme s jeho súhlasom'

g) po ukončení pietneho aktu oJovzdať predmet nájmu prenajímateľovi v stave

v akom ho pľevzal'
4. Prenajímateľ práecháva Nájomcovi nebýové pľiestory v stave spôsobilom na účely

užívania.
5. Prenajímateľ vyhlasuj e, Že Nájomcu oboznámil so skutočn:ýĺn techniclcým stavom

predmetu naj^i,i.ru*ieur Žiadhgj-emu znáĺleskutočnosti a odovzdáva pľedmet nájmu

v stave spôsobitám na dohovoľe"e uyozĺu*ieĺ zmysle bodu 3' č1anku III' Zmluvy'

6,Prenajímateľvyhlasuje,žep'.d."tnájmujevprevádzkyschopnomstave
zodpovedajúcom jeho veku a rr.*í*oy, ktoľóby urtĺĺti3etro ľiadnemu užívaniu'

7. Prenajímateľ nezodpov edá za sr.oay Ňá:"mcu špôsobené kľádežou' ani inou nási1nou

činnosťou v pľiestoroch pľedmetu nájmu'

8. Prenajímateľ nezodpo vedél za*oJ", ktoľá vznik|-a Nájomcovi alebo tretím osobám na

majetkualeuozdravĺ,akškodanevzniklavdôsledkujehozavinenia.
9. Nájomca beľie na vedomieo z. ľlnujĺ.ateľ a-jeho spľostľedkovatelia spľacúvajú v

zmysle ,ra.ĺuĺ.nia Euľópskeho p*1u*änto a rudý 1Buĺ zoto 1679 z 27 ' apĺÍ],a 2076 o

ochĺane fyzických osôb pri.p'uĺu*iásobnýctrúäajov a o.vo1'nom pohybe takýchto

údajov, ktoľýrŕ '" 
Ás':ä ,**i* gšAens'(ršeobecné naľiadenie o ochľane údajov)

osobné údaje Nájomcu v ľozsahu stanovenom v tejto Zm\vu-e.za účelom plnenia

zĺĺkonných povirňostí ľrenajímaúa, ktoľe vyplývají z pteu'ádzkovania pohľebiska

podľa zžkoĺa č. t3ll20lO Z.z. o pohľebnícwe-v ,,"ni' neskoľších predpisov' po dobu

nevyhnutne potrebnú na zabezpeo'."i" p'ĺ" a povinností vyplývajúcich zo zmluvného

vďahu založeného na zéMade t"ji" zÄh'y á následne na účely aľchivácie po dobu

tľvania *"ľ'i'"ľ"": áoby v súläde so zákonom č' 39y21o2 Z'z' o archívoch a

ľegistľďuľach a o doplnení "i"ktoí.h 
zakonw v platnom zneĺí' Spracúvanie osobných

údajov Nájomcu je v súlade ' er. ä. oa'. 1 písm. c) všeobecného naĺiadenia o ochľane

údajovpotrebnénaplnenie"ĺl.o*lr.r'povinnostĺPrenajímateľapodľazákoĺač.
13|l2ol0 Z.z. opohľebníctv. u 

^*ĺ 
í.storsĺctr predpisov'-N.ujoP'1:aĺoveň vyhlasuje'

Že zaiňe|om uzavretia tejto zmruvy ŕ poskytnuií o'ób''y.h údajov Prenajímateľovi bol

dostatočne infoľmovaný o svo3ĺcir'i.'a''".n 'íplývajúcich 
zo spľacúvania jeho osobných

údajov, o poroin ,oJi osóbne,ĺá".i. i"'Ĺŕ'ĺľ u 
'íuĺío'ti 

so zákonn1ými a1ebo zmluvnými

požiadavkami, .L" 
"ĺ 

o ľĺsĺ.ľ, 
'"ievantných 

skutočnostiach obsiahnutých v dokumente

,,Podmienky ochľany súkľomiď., s ktorého obsďrom sa Nájomca pred podpísaním tejto

Zm1wyoboznámil. Nájomca uoi. nu vedomie že iďormáôie o spľacovávani osobných

údajov sú ao't"p"e na ivebovom sídle Pľenajímateľa: www'sala'sk'

čl. VIII.
Závercčné ustanovenia

ZmhlvanadobúdaplatnosťdňomjejpodpisulP1iv1enymĺzástupcamiobidvoch
zmluvných strán a ĺčinnosť dňom n*iáo3ĺ.i'n po 9iĺ:'t zverejnenia na webovom sídle

mesta Šaľa. ZmluvrrJ ,t *y súhlasia so Ĺvere3neĺm ôete; Zmluvy a osobných údajov

v ľozsahu mena 
" 

p;i"^iďä. Povinnosť zmlívu zverejniť vyplýva z ustanovenia $5a

zékoĺa é. 2lll210b z. ,. o slobodnom prístupe k iďórmáciám a o änene a doplnení

niektoých zákonov (zakon o slobode iďoľmácií) v platnom znení'
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2. Ak nie je v zmluve uvedené inak, riadia sa 1ájo1né vzťahy účastníkov zákonom č'

11611990 Zb. onájme a podnájme ;;Ĺŕ";ý"h pľiestoro"' óbčiunskym zakonníkom

a slovenským pľávnym poriadkom'

3. Kzmene dohodnutých ustanov.ni ,"3ro Zm.'uvy \ô?" dôjsť len po vzájomnej dohode

zmluvných ,t.1., ío*o., pĺro*y-JĹ "úĺ'l'1*ĺch 
doáatkov' podpísaných oboma

zmluvnými .t urrami alebo osobou ópľávnenou k tomuto úkonu.

4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že 'i Ĺ"o,i' poslgrtovať potľebnú súčinnosť pľi plnení

záväzkov ztejto Zm'uvy anavzájoÁ'á Ĺ"aĺ uouš irrfo'*oroať o všetkých skutočnostiach

potľebných pre ich spolupľacu p"jil;.j'" žm1uvy,najmä vzájomne si omamovať všetky

zmeny a dôležité okolnosti'

5. Ak niektoré ustanovenia tejto Zm|uvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôľ

stľatia účinnosť, nie je tým dotknutälútnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných

ustanovení ,";'";u'j" ĺrpruru,r.to'á, potiaľ je to' piay" možné, sa čo najviac približuje

zmyslu a účelu tejto Zmluvy, por.iui prí lžatváiaĺí tejto Zm1lsvy zm1uvné strany túto

otázkubľali do úvahy'
6. Táto Zmhlvu j" r.ypru"ovaná v tľoch (3) vyhotoven1ach, z ktorých Nájomca prevezme

jedno (1) vyhotová''i" u Pľenajímateľ pľevezm9.du:. (2) vyhotovenia'

7 . Zmiuvne.il;;'ĹT".u3ĺ, z. ;"1u* šiprečítali' ','ľ'iuii'' 
jej obsahom' poľozrrmeli mu,

vyhlasujú, z.äu'án".i. *úity,.iuŇ 
" "Äzumiteľný 

pľejav ich vôle aĺaznak súh1asu ju

podpisujú.

Šaľa, ..2,,.x....2022

Za Prenajímateľa :
Za Nójomcu

ĺr ooĺJoroaoooroor..-' -

lr rA,'.' \J .............1....
Mgr. JozeÍBeliclif

/primáto'v"
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