Zm|uva č,. 1,4912022
o kľátkodobom nájme nebytovýc h pľiestoľov
v znení neskoľších

Zb. o majetku obcí
uzatvoľená v zmysle $ 9a ods. 9 písm' b) zákon é.I38lI991'
v platnom ärenl
a v zmysle zákonač.11 6ĺ199I o nájme

čl. L

Zmluvné stľany
1.

Pľenajímatel': Mesto Šal'a

Ňá*. Sv. Trojice 7,927 00 Šaľa
Sídlo:
Zastiryeĺý: Mgr. Jozef Belický, primátor
T:'1, ,,
pobočka Saľa
Bankóvé spojenie: Slovenská sporiteľňa a's'
SK82 0900 0000 00512430 6282

IBAI.{:
BIC:
tČo:
E-mail:

GIBASKBX

00 306 185
vinczeova@sala'sk

(ďalej len,, prenaj ímat eľ ")
Ing. ElenaUhlaľová
2. Nájomca:
Naľodený/á:
Rodné číslo:
Trvďe bytom :
Tel.
e-mail:
(ďalej len,,nójomca")
aj ako ,,zmluvné strany")
iii1iroio iĺoštrĺrrr^lrry v ďalšom texte spoločne

čl. il.

WODIYE USTANOVENIA

ul' Hlavná v Šďi' Dom smútku
Pľenajímateľje výlučným vlastníkom nehnuteľnosti
Šaľpľe katastrálne územie a obec
evidovaný katastrálnym odborom okľesnéhouľadu v
na pľac. č. 1586/9 na LV č' 1 (ďalej
Šaľav C ľegisti xľ ako budova s. č. 6025, postavená

1

)
J

len ,,nehnuteľnosť").
poŽiada: o kľátkodobý

pľenájo* n9!ľ9ych priestoľov: obĺadnej siene'
(ďalej len ,,predmet nájmď)'
chladiarenské zaľiadenie, miestnósť na úiravu
qZ^ýhospodarenias majetkom
Kĺátkodobýnájombolv súlade s ust. $ a ods.2písm.
Šaľa'V zmysle'uvedených
;-.äš;i;uóiuĺ'o* zneĺíschváleňý pľimátóľom m9sta
zmluvy o kľátkodobom nájme
skutočnostĺsa zmtuvne strany dohoóľ'na uzatvorení
oeĹpo'y.ľ' priestoľov é. 1 49 l2O22 (ďďej len,,Zmluvď')'

Ňaň;

čl. uI.

PREDMET A ÚčEL ľÁĺttĺu

1'
2.

účelomposlednej rozlúčkyso
Pľenajímateľprenajíma Nájomcovi predmet_nájT::u
já"o* Uň*o* CŠc.naľod eĺýlá: 3 1 . 10.1949 - zomtevla: 27 '2'2022
zosnu1ýďo" I"gnájomné tak, ako je
Nájomca sa zav'anlje za vžívanie predmetu nájmu zap\atíť
vymedzené v članku IV. tejto Zrnluvy'

L

\

čl. Iv.
DoBA NÁJMU

ľľ

Pľenaj ímateľ prenaj íma pľedmet ^n
-"j
: od 282'2022 do
"*iud"nie
- "r'iuai*"nrŕé
obradná sieŕ- 4.3.2022 o 14:00 hod'

1

432022

čl. v.

CENANÁJMUASLUŽIE-BsNÁJMOMsPoJENÝcľr
1.

Všeobecĺezétväz-néhonaľiadenia č'
Cena zaĺájom(,,nájomné") je v stanovená podľa $ 12
v zneníneskoršíchzmien nasledovne:
slzozoPľevádzkový poľiadok pohľebísk mesta Šaľa
EUR

deň............
sobotu....
b) ozwčenieaľeprodukovanáhudb1"""""""'
smútku:

a) pľacovný
v

"'75''0'- EUR

'7'70EUR

.l p""ziti" chladiaľenského zaľiadenia v dome

"""'7o- EUR
pľvy
""20'' EUR
_ zakaždý aj začatýďalší
chladiarenského zatĺaderua............."'5,_ EUR
d) použitie miestnosti ía úpravu u." poJĺtia
""""15'60 EUR
e) dozorpľi
SPOLU : 130'30 EUR
(slovom: Jednostotridsat' euľ a tridsat' centov)
130'30 EUR
v plnej
Uhĺadu celkoých nákladov Nájomca zaplatljednorazovo
"ýš\"
nájmu, a to prevodným pľíkazom
najneskôr deň pred zaéatim uŽívania predmetu
uvedeného v članku I' j-"j1?
prostredníctvom peňaŽného ústÁ na ú8et Prenajímáteľa

deň...........

-

deň

obľade

2.

3.

zmluvyspoužitímvariabilnéhosymbolu2t20O3,pľípadnevhotovostidopokladneMsU
na
_ spľáva cintoľínov.Za ďeí úh."dy sa po]azule_dáň pľipísTi" Ýľ"q nájomného
bankorrýúčetPľenajímateľa.Vpľípade,akNájomcaneuhradínájomnévstanovenom
teľmíne,Prenajímatóľ *a pľávo odstupiť od Zmluvy.'
nebýových pľiestoľov uvedené
Ak nájomcu.ĺáJrr" a včas i'."t'uaĺ n a1onĺe 7a2'"ná.1o*
v bode 2. tohto članku v lehote splatnosti
v bode 1. tohto članku u ru
"Irzii "u.a""e
pľenajímateľpľistupiťk vymahaniu dlžnej sumy
faktury a v stanovenej ýške,
^ôž"
vrátaneuľokovzomeškania.výška.,,ot.ouu.'aevypočítanávzmysleNaľiadeniavlády
vykonávajú niektoľéustanovenia
Slovenskej republiky č,. 87l!gg5 Z.z., ktoým sa
v zneĺíneskoľšíchpľedpisov.
občianského
"uko*íku
čl. vII.

PoDMIENKY NÁJMU

1.
2.
3.

pri podpise tejto Zmluvy'
Nájomca preberá pľedmet nájmu v stave akom sa nachádza
stavom pľedmetu nájmu' o ktorom
Nájomca vyhlasuje, že bol oboznámený s technickým
sa presvedčil k na mieste samotnom'
Nájomcaje povinný :
Zmluvou,
,lžívaťp..J*.t nájmu len na účela v rozsahu dohodnutých touto

a)
bi
"ĺ

d)

dodľžiávaťpľevádzkovýpoľiadokpohrebiska'
všetky zálvady-apoškodenia, ktoľé
odstranii nä vbstné
"'ĺ.ráay
ľesp. činnosťouosôb, ktoľé
v uzĺvanycľr pľiestoroch spôsobilvlastnorrčinnosťou,
plnili jeho PrikazY,
u&Žíávať poriadok a čistotu predmetu nájmu'

z

h

e)
o

4.
5.
6.
7.
8.
9.

dodľžiavaťvšeobecne
pľi uŽívanípredmetu nájmu pľi výkone svojej činnosti
a smernice apokyny Pľenajímateľaz
závazné p1atné pľávne predpisy, ''9Ty
pľed požiaľmi'"'
u""peorroiii u á'r''*y'd'aviä píípr aci' 9chĺany
Bezodkladne na vlastné
a.zničeďm.
chĺaniťpľedmet nájmy pr.J posioderrím.

ktoré v pľedmete nájmu spôsobí
všetky ,ár;i;
naklady odstrániť
-činnosťou,
"po*o^q"n1u,
jeho pľíkazy' resp' sa
,"šp. činnäsťouosôb, ktoľéplnili
vlastnou
zdržiavariv pľedmete nájme s jeho súhlasom'
g) po ukončenípietneho ut tu oJou"dať pľedmet nájmu prenajímateloovi v stave
v akom ho pľevzal'
priestory v stave spôsobilom na účely
Prenajímateľ pľenecháva Nájomcovi nebýové
:užívaľĺa.

so skutočn:ým technickým stavom
Pľenajímateľvyhlasuj e, že Nájomcu oboznámil
a odovzdáva predmet nájmu
predmetu ,a:mi,ĺezu.iour zĺ"oi'.:.*" známeskutočnosti
zmysle bodu 3' článku III' Zmluvy'
v stave spôsobilom na dohovorené využív*i"'Y
je v pľevádzkyschopnom stave
Prenajímateľ vyhlasuje, Že pľedryet. nájľu'
ktoré by uľanĺtijeho riadnemu užívaniu'
zodpovedajúcom jeho veku a
''..áuuoy,
kľádežou' ani inou násilnou
Pľenajímateľnezodpov edél za sr."oy Ňá:omcu špôsobene

činnosťouv priestoroch predmetu nájmu'
Nájomcovi ďebo tretím osobám na
Pľenajímateľnezodpo vedá za stoJu, ktorá vznik1a
jeho zavin9ľu'
..
majettu aIúo zdraii, ak škoda nevznikla v dôsledku
spracúvajúv
a_jehó
Pľenajímateľ
že
Nájomca berie na vedomie,
'spľostľedk9vat9l]a
2016 o
aprí.la
(EU) 2ot6l679 z 27 '
zmysle naľiadenia Euľópskeho p*tu'nä''to a rady
osobnýctL údajov a o _voľnom pohybe takýchto
ochľane fyzických osôb pri
'p.u"ĺu*ĺ
naľiadenie o ochľane údajov)
údajov, ktorým sa zrušuje ,*.-i.u 95l46lBS'(všeobeiné
tejto Zmbly1.za účelomplnenia
osobné údaje Nájomcu v rozsahu stanovenom v
prevádzkovania pohľebiska
zakonných povinnostĺ ľrenaiĺmaieľittore vyplývají
predpisov' po dobu
podľa zákoĺa č,. 13ll20l1 Z.z. o pohľebníctve-v ,,n"k neskorších
zabezpeá"ĺ. p'ĺu a povinností vyplývajúcich zo zmluvného
nevyhnutne potľebnú
na účelyaĺchivácie po dobu
vzťahu za1oŽeĺéhona zátJade t..ii" z'i'r"w á následne
3g5l20}2 Z'z' o aľchívoch a
trvania aľúivaenej doby v sfläde so zákonom
platnom :zrreru' Spracúvanie osobných
ľegistratuľach a o doplnení niektoých zákono.v v
c) všeobecného nariadenia o ochľane
údajov Nájomcu je v súlade s or. ä. ods. 1 pĺsm.
p'ovinností Prenajímateľa podľa zákona č'

z

ĺa

č'

údajov potrebné na plnenie zakonných
Najo1c1zaľoveň vyhlasuje'
l3tl2011 Z.z. opohĺebníctvev znení ,restoisĺct' pľedpisov.
Prenajímateľovi bol
že zaúčeiomuzalvľetia tejto zmt.'vy pri poskytnutí o'ób''y.h údajoy
zo spracúvania jeho osobných
dostatočne ĺnio*ou*y ä svojich ŕ,äuu.t' výplýv{.lcich
so zárkonnými ďebo zmluvn1ými
údajov, o pouin rorti osôbné ĺá"ĺ.ri"'Ĺľ"'ľv sívislosti
skutočnostiach obsiahnutých v dokumente
požiadavkami;a; u3 o cutsĺrľ,
'"i"n*t"ých
olsaho1 sa Nájomca pred podpísaním tejto
,,Podmienky ochľany súkĺomiď" ' ľto'eľ'o
o spľacovétvaĺiosobných
Zm1uvyoboznámil. Nájomca bsľie na vedomie že infoľmáóie
údajovsúdostupné na iebovom sídle Prenajímateľa: www.sala'sk'
čl. VIIL
Záľ,erečnéustanovenia

1

zástupcami obidvoch
Zmlwa nadobúda platnosť dňom jej podpisu lP|1vnenými
zveľejnenia na webovom sídle
zmluvných striĺn a úč]nnosťdňom ,ru.iáo3ĺ.ĺ,.n po aiĺ 3ei
ôelej Zmluvy a osobných údajov
;;il š;1'" . iÁn ie strany súhlasia ,o žu"'.;''.ním
vyplýva z ustanovenia $5a
v rozsahu mena a pľiezvisŕa. Povinnosť zmluvu zverejďť
a doplnení
k iďóľmáciám a o
zékona é. 2l|l2100 Z. z. o slobodnom pľístupe
"'nene
ni.tto"y"t zákonov (zakon o slobode infoľmácií) v platnom zneĺí'
3

2.
3.
4.
5.

6.
7

.

v

zmluve uvedené inak, riadia sa nájomné vzťahy účastníkovzákonom č.
Zb. onájme apodnájme nebytových pľiestoľov, občianskym zákonníkom
a slovenským pľávnym poriadkom.
Kzmene dohodnutých ustanovení tejto Zm\uvy môže dôjsť len po vzájomnej dohode
zmluvných stľán foľmou písomných očíslovanýchdodatkov, podpísaných oboma
zmluvnými stranami alebo osobou oprávnenou k tomuto úkonu.
Zm|uvné strany sa zaväzuji, že si budú poslgrtovať potrebnú súčinnosťpľi plnení
záväzkov ztqto Zmluvy anavzájom sa budú včas infoľmovať o všetkých skutočnostiach
potrebných pre ich spoluprácu podľa tej to Zmluvy, najmä v zájomne si oznamovat' všetky
zmeny a dôležite okolnosti.
Ak niektoľéustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinnéalebo neskôr
stľatia účinnosť,nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných
ustanovení sa pouŽije úpľava,ktorá, pokiaľ je to právne možné,sa čo najviac pľibližuje
zmyslu a účelutejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy zmluvné stľany túto
otázkllbľali do úvahy.
Táto Zmluva je vypracovaná v tľoch (3) vyhotoveniach, zlďoých Nájomca pľevezme
jedno (1) vyhotovenie a Pľenajímateľ pľevezme dve (2) vyhotovenia.
Zm|uvne stľany vyhlasujú, že z-rriuvu si pľečítali,súhlasia s jej obsahom' porozumeli mu,
vyhlasujú, Že obsahuje určitý, jasny azĺozumiteľnýpľejav ich vôle anaznak súhlasu ju
podpisujú.
nie je
11611990

Ak

Šuľu,..ĺ.:.!.:..2022
Za Nójomcu:

Za Prenajímateľa

"'

il;ffi;;f-ä}nľky

7rĺmĺtotmestaFal'a

4

1

