Zm|ava č,. t50ĺ2022
o kľátkodobom nájme nebytových pľiestoľovv meníneskoľších
obcí
ods. 9 písm. b) zákoĺlé.I38ĺI99I Zb. o majetku

uza.\torenĹv zmYsle $ 9a

pľiestoľovv platnom frLent

pľedpisov a v zmysle zátkonač. 116/1 991 o nájme

čl. L

Zmluvné stľany

1. Pľenajímatel': Mesto Šal'a
^^ X ĺl
Ňá*. Sv' Tľojice 7,927 00 Šďa
Sídlo:
Zastípený: Mgr. Jozef Belický, primátor
T:'q, ,,g*käue .pojenie: Slóvenská sporiteľňa a's' pobočka Saľa
SK82 0900 0000 00512430 6282
IBAN:

BIC:
IČo:
E-mail:

GIBASKBX

Nájomca:

Darina Kaľasová

00 306 185

vinczeova@sala'sk
eľ ")
íĺnat
prenaj
(ďakj l en,,

2.

Naľodený/á:
Rodné číslo:
Tľvale býom :
Tel.
e-mail:
(ďalej
,
ako ,,zmluvné strany")
(obidvaja *ĺastiícizmluvy v ďalšom texte spoločne aj

len,,nójoĺnca")

.

čl. il.

UVODNE USTANOVENIA

1.
2.
3.

_
u1. Beľnolákova v Šali Veči' Dom
Pĺenajímateľje výlučným vlastníkom nehnuteľnosti
uľadu Šaľapre katastľá1ne územie
smútku evidovaný katastľálnym odboróm okľesného
pľac. CKN č' 362512 ĺa
ffi;;--Š"*v C registľi K]r{ ako budova s. é. 6O42,postavená na
LV č. 1 (ďalej len,,nehnuteľnosť")'
pľiestorov: obradnej siene'
Nájomca poziuaĺ o kľátkodobý pľenájo- rypľ9"ych
(ďalej len ,,pľedmet nájmť)'
chladiarenské zaĺiadenie, miestnósf na úiľavu
s majetkom
súlade sust. $ {ods. 2 písm. d)Zétsadhospodaľenia
Kľátkodoby
'aJá*bolv
mesta'Šaľa'V zmysle uvedených
mesta Šuľuuiiut"om zneĺ schváleňý pľimátôľom
zmluvy o kĺátkodobom nájme
skutočností sa Zmluvné strany dohoáli-na uzatvorení
nebytových pľiestoľov č'.l5Ol2O22 (ďalej len "Zmluvďo)'

čl. ilI.

PREDMEľ.q. ÚčnL
1

2.

ľÁĺnĺu

za účelomposlednej _rozlúčkyso
Pľenajímateľprenajíma Nájomcovi pľedmet nájmu
zomre|lla: 3'3'2022
zosnul1im/ou Zoltanom Káľäsom naľódený/á : za.q
je
ĺzĺvaniepľeámefu nájmu zap1atĺť nájomné tak' ako
Nájomca sa zav154u1e
vymedzené v članku IV. tejto Zml'avy'

Á

lgíĺ'

1

čl.Iv.
DoBA ľÁĺľĺu

ýjTľ

Pľenaj ímateľ prenaj íma pľedmet
- chladiaľensŕézaľiadenie : od 3'3'2022 do 5'3'2022
- obľadná sieň : 5.3.2022 o 11:00 hod'

1

čl. v.

CENANÁJMUASLUŽIEBsNÁJMoMSPoJENÝCH
1.

zéĺv'azstéhonaľiadenia č.
Cena zaĺé|om(,,nájomné..)je v stanovená podľa $ 12 Všeobecne
v nleĺíneskoršíchzmieĺnasledovne:
slzozoPľevádzkový poriadok pohrebísk mesta Šal'a
"'0'- EUR
a) pracovný deň............
"""""""'120'- EUR
v sobotu....

b) ozvučenie a reprodukovaná

hudba

""""""""'7

'70

EUR

cjpoužitie chladiaľenského zariadenia v dome smútku:
"""'7 '- EUR
- pľvy deň ...........
""10'_ EUR
_ zakaždý ajzaéatýďalší deň
chladiaľenského zarĺadeĺia""""""""5'- EUR
d) použitie,rrĺ.rt*riĺía úpraw u." po"zitĺa
""""15'60 EUR
e) dozorpľi obrade

SPOLU : 165'30 EUR

eur a tridsat' centov)
|.io_oo-, Jednostošesťdesiat'pät'

,)

J

EUR
v plnej
-165'30
Úhĺadu cetkoých nĺĺkladovNájomca zaplatíjednorazovo
"ýš\"
ato pľevodným pľíkazom
najneskôr deň preJ zaéatim izívania predmetu-nájmrr,
uvedeného v članku I']-"j1?
pľostľedníctvompeňafuého ústavu na ú8et Prenajímáteľa
v hotovosti do pokladne MsU
zmluvy s použitímvaľiutĺneno symbolu 2l2ol3, irípadne
na
_ správa cintoľínov.Za deíúhľadysa považuj_e_deň pľipísaniaúhÍadynájomného
nájomné v stanovenom
bankoý účetPrenajímateľa. v pľípade,ak Nájomca neuhľadí
teľmínq Pľenajímatéľmá pľávo odstupiť od Zmluvy'
pľiestorov uvedené
Ak nájomca riadne u uÚu, neuhľadí nájomné zapteĺé$omnebýoých
tohto članku v lehote splatnosti
v bode 1. tohto članku a za slúby uvedené v bode z.
pristupiť k vymahaniu dlžnej sumy
faktury a v stanovenej výške, môže pľenajíma1eľ
vypočítanáv zmysle Nariadenia vlády
vľátane úľokovz omeškania. Výška uľokov bude
vykonávajú niektoľéustanovenia
Slovenskej republiky č,. 87llgg5 Z.z., ktoým šä
občianskóho iuko*íku v zneni neskorších predpisov'
čl. vil.

PoDMIENIľ NÁJMU
1.
')

J,

pľi podpise tejto Zmluvy'
Nájomca preberá predmet nájmu v stave akom sa nachádza
stavom pľedmetu nájmu' o ktoľom
Nájomca vyhlasuje, že bol oboznámený s technickým
sa presvedčil k na mieste samotnom'
Nájomcaje povinný :
touto Zmluvou'
užívaŕpredmeinájmu len na ĺľJu v ľozsahu dohodnutých
dodrŽiávať prevádzkový poľiadok pohĺebiska' ...
ktoré
odstraniť ná vlastné natĺáay všetky závady 7poškodenia,
činnosťouosôb, kÍoľé
ľesp.
v užívanýchp.ĺ"rio'o.t'spósobilvlasĺroueiňosťou,
plnili jeho PikazY,
udržiävaťporiadok a čistotu predmetu nájmu'

;'"
bi
;;

d)

2

h

e)
o

dodržiavať všeobecne
pľi uŽívanípredmetu nájmu pri ýkone svojej činnosti
Pľenajímateľaz
platné pľávne predpisy, n9Ty a smernice apokyny
zéĺvazné

pľed požiaľmi'--

.
b""peonolti u áci"*y
9chľanľ
'i'a'iipiĺpráci'
Bezodkladne na vlastné
a.zničením'
odení1
post
pr"J
nájmy
predmet
chĺaniť
uposkod*iu, ktoľév predmete ýjmu spôsobí
naklady odstľániť všetky
"ňti
ktoľéplnili jeho pľíkazy' resp' sa
vlastnou činnosťou,ľesp. činnósťou osôb,
z&žiavaliv predmete nájme s jeho súhlasom'

g)poukončenípietnehoaktuodovzdaťpľedmetnájmuprenajímateľovivstave

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

v akom ho Prevzal'
pľiestory v stave spôsobilom na účely
Pľenajímateľpľenecháva Nájomcovi nebytové
uživanía.
so skutočným techniclqým stavom
Pľenajímateľ vyhlasuj e, Že Nájomcu oboznámil
a odovzdáva pľedmet nájmu
pľedmetu ĺaimi,ier'oieĺ žiadi'"-jemu znitmeskutočnosti
zmysle bodu 3' članku III' Zmluvy'
v stave spôsobilom na dohovoľené vyuŽív*i"_Y
v pľevádzkyschopnom stave
p'.d*"t_ náj1u'
Pľenajímateľvyhlasuje,
tľanĺtĺ.;eľroriadnemu užívaniu'
zodpovedajúcom jeho veku a n *!nudy, ktoľóby
kĺádežou,ani inou násilnou
Pľenajímateľnezodpov edá za šk;dy Ňájomcu špôsobené
činnosťouv pľiestoroch predmetu nájmu'
Nájomcovi alebo tľetímosobám na
Prenajímateľnezodpo vedét zasr.oJ", ktorá vznikla
jeho zavineľu'
..
.uj.tĹr, alebo z&aií,ak škoda nevzniklav dôsledku
sprostľedkovatelia spľacúvajúv
Nájomca berie na vedomie, že Pľenajímateľa_jeho
(pu) zoto 1679 z 27 ' apn|a 201'6 o
zmysle naľiaáenia Euľópskeho p*tu-ä''tu a rady
osobnýctr úäajova o.voľnom pohybe takýchto
ochrane fyzických osôb pri
'p'u.ĺu*ĺ
gs4ensivšeobeiné naľiadenie o ochľane údajov)
údajov, ktorým sa zrušuje ,-.*i.u

že

je

osobnéúdajeNájomcuvľozsahustanovenomvtejtoZmlvue.zaúčelomplnenia
z ptevádzkovania pohĺebiska
zĺákonných povirrností ľrenajímaúa,ktoré vyplývají

pľedpisov' po dobu
podľa zékoĺač,. 1'3]l2olO Z.z. o pohĺebníctve-v ,n"ni' neskoľších
povinností vyplývajúcich zo zmluvného
nevyhnutne potrebnú ĺa zabezpeáni" p'eu a
aľchivácie po dobu
vďahu za1oŽeného ĺa zéklade t..ĺi" zÄr"'y á následne na účelyZ'z' o aľchívoch a
trvania *"hi;;č'.j doby v sĺlädeso zákonom č' 3g5lz112
platnom zneni' Spľacúvanieosobných
ľegistľatuľacha o doplnení niektoďch zákonov v
c) všeobecného nariadenia o ochľane
údajov Nájomcu je v súlade s or. ä. ods. 1 písm.
podľa zákoĺa é'
údajov potrebné na plnenie zákonných pävinnostíPľenajímateľa
Nájo1c1zaľoveň vyhlasuje'
l3Iĺ20lO Z.z. opohľebníctve v znení ňeskoľsĺcĺpredpisov.
Pľenajímateľovibol
žeza,íée|omu"äroľetiatejtoZm1uvypľi poskytnúĺosôbnychúdajov
spľacúvania jeho osobných
dostatočne inio-ľmovunyä suoji"h í'ä'".r'výplývajúcichzo
so zakonnými alebo zmluvnými
údajov, o pouiÁorti osobné ĺá"ĺ"óo'Ĺľ.ĺľísíviíosti
v dokumente
požiadavkami;'k" aj o ďa1šíchi"í.u*t"ýchskutočnostiach obsiahnutých
tejto
podpísaním
olsahoľ_n sa Nájomca pľed
,,Podmienky ochľany súkĺomiď', ' rco.oľ'o
o spracovéĺvaniosobných
Zmi,lvyoboznámil. Nájomca beľie na vedomie že iďoľmáôie
www'sala'sk'
údajovsúdostupné na íebovom sídle Prenajímateľa:
čl. vlu.
Záxerečné ustanovenia

1

zásfupcami obidvoch
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu !P|1v1enými
zverejnenia na webovom sídle
zmluvných strán a účinnosťdňom nuriáu3ĺ'"i* po airi3ei
óďej Zmluvy a osobných údajov
mesta Šaľa.ZmluvnJstľany súhlasia so Ĺveľ"jneĺm
vyplýva z ustanovenia $5a
v rozsahu mona a priezvisŕa. Povinnosť zmlívu zverejniť
iďóľmáciám a o zlnene a doplnení
zékona č,. 2lLl2OO0 Z. z. o slobodnom pľístupe k
zneĺí.
niektoých zákonov (zákon o slobode infoľmácií) v platnom
3

vďahy účastníkovzákonom č'

é
"priestorov'
v zmluve uvedené inak, riadia sa nájomn
óuĺĺanstym zákonníkom
n.Ĺňouý'n
116lĺ990 Zb. onájme a podnájme

2

Ak nie je

3.

môle dôjsť len po vzájomnej
t'lľ:ijYäľJÍf;ľ"Ti:,'ä:!!ľ'tejto Zmluvy
;i;ň;;'"t aoäutt ov, podpísaných oboma
zmluvných .t ,ĺ., ľoäoupĺro-ny{

dohode

4

5

ópľávnenou k tomuto úkonu'
zmluvnými ,t unu-iut'uo osobou
pľi plnení
párkyto1uľ potľebnú súčinnosť
u"äí
rĺ
Že
zaväzujú,
sa
Zmluvné stľany
uĺuširrfo.,.ouať o všetk.ých skutočnostiach
-žÁl"y,ĺajmävzájoĺnne
závťizkov ztejto Zmluvy aĺavzájomruĹ'Jĺ
si oznamovať všetky
tejto
podľa
pľe
spolupľácu
ich
ootľebných
účinnéalebo neskôr
Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti
putňi ostatn:ých ustanovení' Namiesto neúčinných
stľatia účinnosť,nie je tým dotknuta
je to piávne moŽĺé'sa čo najviac pľibližuje
ustanovení sa pouŽije úpľava,kto11, por<iaľ
tejto Zm|uvy zmluvné strany túto
zmys'u a účelut"ŕ;ä'ú"y,pokial
otánkubrali do úvahy'

"#'ľĹŕ.::JŤľľľJlľiito

il;ilá";í

6
,7

TátoZmIuvajevypracovanávtľoch(3)vyhotov.T::!iktoľýchNájomcapľevezÍne

p'"najímateľ p'án'''n' dve (2) vyhotovenia'
jedno (1) vyhotov.'ii'u
jp'.o'"rr'
obsahom' poľozumeli mu'
zmluvu
že
vyhlasujú,
ju
Zm1uvĺestrany
'uniÁi''iej
pľejav iJt' uot" aĺaznak súhlasu
jasný
J{r"iÁĺeľný
írúity,
ourfi'j"
vyh'asujú, z.
podpisujú.

Šaľa,í:.L.....2022
Za Prenajímateľa :

ZaNójomcu

ĺ

ĺ

""""'

ú'r. Jozď Belictd

fnatorĽy

4

