
Zm|uva č.16612022
o krátkodobom nájme nebytoých pľiestoľov

uzatvorená v zmysle $ 9a ods. 9 písm. b) zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskoľších
pľedpisov a v zmysle zétkonaé. 116/199I o nájme nebytoých priestorov v platnom anení

čl. I.
Zmluvné stľany

1. Pľenajímatel': Mesto Šal'a
Sídlo: Nám. Sv. Trojice 7,927 o0 Šďa
Zasťípeĺý: Mgľ. Jozef Belický, pľimátoľ mesta
Bankové spojenie: Slovenská spoľiteľňa a.s. pobočka Saľa
IBAN: SK82 0900 0000 00sL 2430 6282
BIC: GIBASKBX
tČo: 00 306 l85
E-mail: vinczeova@sala.sk
(ďal ej l en,, pr e naj ímat e ľ " )

2. Nájomca: Máľia Mengyanová
Naľodený/á:
Rodné číslo :
Trvale bytom :

Tel.
e-mail:
(ďalej len ,,nájomca")
(obidvaja účastníci zmluvy v ďalšom texte spoločne aj ako ,,zmluvné strany")

čl. il.
ÚvooľÉ UsTANovENIA

1. Pľenajímatel' je výlučnym vlastníkom nehnutelhosti ul. Hlavná v Šaľ, Dom smútku
evidovaný katashálnym odboľom okresného uradu v Šali pre katastľálne územie a obec
Šaľa v C registri KN ako budova s. č. 6025, postavená napÍac. č. 1586/9 na LV č. 1 (ďalej
len,,nehnute1'nosť').

2. Nájomca požiadal o kľátkodobý pľenájom nebytoých priestorov: obradnej siene,
chladiaľenské zaľiadenie, miestnosť na úpľavu (ďalej len ,,pľedmet nájmť').

3. Kľátkodobý nájom bol v súlade s ust. $ 4 ods. 2 písm. d)Zásadhospodaľenia s majetkom
mesta Šaľa v platnom zĺeni schválený pľimátorom mesta Šďa. v zmysle uvedených
skutočností sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení zmluvy o kľátkodobom nájme
nebytoých priestoľov č. I 66 12022 (ďalej len,,Zmluvď').

čl. ilI.
PREDMEľ ĺ Účnl ľÁľnĺu

1. Pľenajímateľ pľenajíma Nájomcovi predmet nájmu za účelom poslednej ľozlúčky so
zosnulým/ou ondľejom Mengyanom naľodený/á: t2.6.t93t - zomteVla: t.3.2022

2. Nájomca sa zavänĺje za lžívanie predmetu nájmu zapIatiť nájomné tak, ako je
vymedzené v článku tV. tejto Zmhlvy.
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čl.Iv.
DoBA ľÁĺnĺu

Pľenaj ímateľ prenaj íma predmet náj mu:
- chladiarenské zariadenie : od 132022 do7.3.2022
- obradná sieŕ':7 .3.2022 o 1 1:30 hod.

čl. v.
CENA NÁJMU A SLUŽIEB s NÁJMoM sPoJEľŕcn

1. Cena zarĺájom (,,nájomné") je v stanovená podľa $ 12 Všeobecne zéxäzného naľiadenia č.

5l2O2O Pľevádzkoqý poriadok pohľebísk mesta Šaľa v znenineskorších zmien nasledovne:

a) pľacovný deň...............
v sobotu.... ...0,- EUR

.7,70 EURb) ozvučenie a reprodukovaná hudba.............
c) použitie chladiaľenského zariadenia v dome smútku:

7,. EUR
_ zakaždý aj začatý ďalší deň.

d) použitie miestnosti na úpravu bez pouŽitia chladiarenského zariadenia................5,- EUR
e) dozoľ pri obrade .15,60 EUR
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SPOLU : 140,30 EUR
(slovom: Jednostoštyridsat' eur a tľidsat' centov)

Úhĺadu celkoých nákladov Nájomca zaplatijednorazovo v plnej výške 140'30 EUR
najneskôr deň pred začatím uživanía predmetu nájmu, a to pľevodným príkazom
prostredníctvom peňažného ústavu na účet Pľenajímateľa uvedeného v članku I. tejto
zmluvy s použitím vaľiabilného symbolu 212Oo3, pľípadne v hotovosti do pokladne MsÚ
_ správa cintoľínov. Za deí úhĺady sa povaŽuje deň pľipísania úhĺady nájomného na
bankový účet Pľenajímateľa. V pľípade, ak Nájomca neuhľadí nájomné v stanovenom
teľmíne, Pľenajímateľ má právo odstupiť od Zmluvy.
Aknájomcariadne avčas neuhľadí nájomné zaptenájomnebytovýchpľiestorov uvedené
v bode 1. tohto članku azaslllžby uvedené v bode 2. tohto članku v lehote splatnosti
faktúry a v stanovenej uýške, môŽe pľenajímatel'pristúpiť k vymĺáhaniu dlŽnej sumy
vrátane úrokov z omeškania. Výška urokov bude vypočítanáv zmysle Naľiadenia vlády
Slovenskej republiky č. 87lI995 Z. z., ktoqým sa vykonávajú niektoľé ustanovenia
občianskeho zákonníka v zĺení neskorších pľedpisov.

čl. vII.
PoDMIENIff NÁJMU

1. Nájomca preberá predmet nájmu v stave akom saĺachádza pri podpise tejto Zmluvy.
2. Nájomca vyhlasuje, že bol oboznámený s technickým stavom predmetu nájmu, o ktorom

sa pľesvedčil k na mieste samotnom.
3. Nájomcaje povinný :

a) lživať predmet nájmu len na účel a v rozsahu dohodnufých touto Zmluvou,
b) dodržiavaťpľevádzkoqýpoľiadokpohĺebiska,
c) odstrániť navlastné náklady všetky závadyapoškodenia, ktoľé

v užívarlých priestoľoch spôsobilvlastnou činnosťou, resp. činnosťou osôb, ktoré
plnili jeho pikazy,

d) udrŽiavať poriadok a čistotu predmetu nájmu,
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e) pri užívaní predmetu nájmu pri ýkone svojej činnosti dodržíavať všeobecne
záväzné platné právne pľedpisy, nonny a smeľnice a pokyny Prenajímateľa z
bezpečnosti a ochĺany zdtaviapľi práci, ochľany pred poŽiarmi,

D chraniť predmet nájmu pred poškodením a zničenim. Bezodkladne na vlastné
nĺáklady odstľániť všetky závaďy a poškodenia, ktoré v predmete nájmu spôsobí
vlastnou činnosťou, ľesp. činnosťou osôbo ktoľé plnili jeho pnkazy, ľesp. sa
zfužiavali v predmete nájme s jeho súhlasom,

g) po ukončení pietneho aktu odovzdať predmet nájmu prenajímatel'ovi v stave

v akom ho prevzal.
4. Pľenajímateľ prenecháva Nájomcovi nebytové priestory v stave spôsobilom na účely

užívarlia.
5. Prenajímateľ vyhlasuj e, že Nájomcu oboznámil so skutočným technic\fm stavom

pľedmetu nájmu, nezamlčal Žiadne jemu znĺĺme skutočnosti a odovzdáva predmet nájmu
v stave spôsobilom na dohovoľené využívanie v zmysle bodu 3. članku III. Zmluvy.

6. Prenajímateľ vyhlasuje, že predmet nájmu je v prevádzkyschopnom stave
zodpovedajúcom jeho veku a nemá vady, ktoré by bľĺĺnili jeho riadnemu užívaniu.

7. Pľenajímateľ nezodpovedá za škody Nájomcu spôsobené kľádežou, ani inou násilnou
činnosťou v pľiestoroch pľedmetu nájmu.

8. Prenajímateľ nezodpovedä za škodu, ktoľá vznikla Nájomcovi alebo tľetím osobám na
majetku alebo zdraví, ak škoda nevznikla v dôsledku jeho zavinenia.

9. Nájomca berie na vedomie, Že Pľenajímateľ a jeho _spľostľedkovatelia spracúvajú v
zĺrlysle naľiadenia Euľópskeho paľlamentu a rudy (EU) 20161679 z 27. aprtIa 2076 o
ochľane fyzických osôb pľi spľacúvaní osobných údajov a o volhom pohybe takýchto
údajov, ktoým sa zrušuje smernica 95l46lBs (všeobecné naľiadenie o ochľane údajov)
osobné údaje Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto Zmluve za účelom plnenia
zákonrlých povinností Pľenajímateľa, ktoľé vyplývajú z prevádzkovania pohľebiska
podľa zákona č. l3ll2010 Z.z. o pohľebníctve v zneni neskorších predpisov, po dobu
nevyhnutne potľebnú ĺa zabezpečenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného
vďahll za|oŽeného na zél<lade tejto Zmluvy a následne na účely aľchivácie po dobu
trvania aľchivačnej doby v súlade so zákonom č. 39512002 Z.z. o aľchívoch a
registratuľach a o doplnení niektoqých zákonov v platnom zneni. Spracúvanie osobných
údajov Nájomcu je v súlade s č1. 6. ods. 1 písm. c) všeobecného naľiadenia o ochľane
údajov potľebné na plnenie zakonných povinností Pľenajímateľa podľa zékona č.

t3Il20I0 Z.z. o pohľebníctve v znení neskorších predpisov. Nájomca zároveň'vyhlasuje,
že zaiéelom uzavľetia tejto Zmluvy pri poskýnutí osobných údajov Prenajímateľovi bol
dostatočne infoľmovaný o svojich pľávach vyplývajúcich zo spľacúvania jeho osobných
údajov, o povinnosti osobné údaje poskytnúť v súvislosti so zakonn;ými alebo zmluvnými
požiadavkami, ako aj o ďalších relevantn;ých skutočnostiach obsiahnutých v dokumente

,,Podmienky ochĺany súkĺomiď', s ktorého obsahom sa Nájomca pred podpísaním tejto
Zmlvvy oboznĺámil. Nájomca berie na vedomie že informétcie o spracovávaní osobných
údajov sú dostupné na webovom sídle Prenajímateľa: www.sala.sk.

čl. vlil.
Záveľečné ustanovenia

Zm|uva nadobúda platnosť dňom jej podpisu opľávnenými zástupcami obidvoch
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na webovom sídle
mesta Šaľa. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením celej Zm|uvy a osobných údajov
v rozsahu mena a priezviska. Povinnosť zmluvu zveľejniť vyplýva z ustanovenia $5a
zékona č. 21112000 Z. z. o slobodnom prístupe k iďoľmáciám a o zÍnene a doplnení
niektoých zákonov (zákono slobode informácií) v platnom zneni.
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2. Ak nie je v zmluve uvedené inak, ľiadia sa nájomné vďahy účastníkov zákonom č'

t|6lt990 Zb. onájme a podnájmá nĹĹytouy.r' 
"priestorov, občianskym zákonníkom

a slovenským pľávnym poľiadkom'

3. Kzmene dohodnutých ustanov.ni ,..1,o Zmluvy \ô?" dôjsť len po vzájomnej dohode

zmluvných strán formo., pĺro*yóh očíslovaných doáatkov, podpísaných oboma

zmluvnými stľanami alebo oiobou oprávnenou k tomuto úkonu.

4. Zmluvné ,t urry sa zaväzujtl, že.i b.raĺ pos$rtovať potrebnú súčjnnosť pľi plnení

záväzkov ztejto Zm|wy anavzájoÁsa budú včaš inľo''''buať o všetk.ých skutočnostiach

potrebných pľe ich spoluprácu poJi'u t..;to Zmhlvy,najmä vzátjomne si oznamovať všetky

Zmeny a dôIežité okolnosti'
5. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôľ

stľatia účinnosť, nie je ty* áott rrria píutno'ľ ostatn;ých ustanovení' Namiesto neúčinných

ustanovení ,u_poJť. íJpruru,r.to'á, por.ĺaľ je to piaľ' možné, sa čo najviac pľibližuje

zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiai pri oža,*žlĺaĺí tejto Zm1uvy zmluvné strany túto

otázku bľali do úvahy.

6. Táto Zm|wa je vypiacovaná v troch (3) vyhotoveniach, z ktoých Nájomca pľevezme

j.áno (1) vyhotovóni" u Prenajímateľ pľevezmg.du:. (2) vyhotovenia'

7. Zmlwĺé't *;;'il..'r,-,3ú, z. l-r"* ši prečítali, súlriaiias jej obsahom' porozrrm9li mu'

vyhlasujú, že obsahuje uľčitý, j"*y arioru^iteiný pľejav ich vôle aĺazĺak súhlasu ju

podpisujú.

Šaľa, .Ť..ä_:. 2022

Za Prenajímateľa :
Za Nójomcu

t/ --'\:2"' --...............t..

ý|gr. Jozef Beliclcý/

ýfimĺtor mesta S7ľa

ĺ/

4


