Zm|uva č. t67l2022
o kľátkodobom nájme nebytových pľiestoľov

uzatvoľená v zmysle $ 9a ods. 9 písm. b) zžkonč.138/199i Zb. o majetku obcí v mení neskorších
pľedpisov a v zmysle zátkona é. 116/ I99 I o nájme nebýoých priestorov v platnom znenl

čl. L

Zmluvné stľany

L. Pľenajímatel': Mesto Šal'a

Nám. Sv. Trojice 7,927 00 Šaľa
Sídlo:
Zasttryeĺý: Mgľ. Jozef Belický, primátor mesta

Bankové spojenie: Slovenská spoľiteľňa a.s. pobočka Saľa
SK82 0900 0000 00512430 6282

IBAN:
BIC:
lČo:
E-mail:

GIBASKBX

Nájomca:

Monika Pirosková

00 306 185
vinczeova@sala.sk
(ďalej len,, prenaj ímateľ")

2.

Naĺodený/á:
Rodné číslo:
Trvale bytom
Tel.
e-mail:

:

(ďakj len,,nájomca")
(obidvaja účastnícizmluvy v ďalšom texte spoločne aj ako ,,zmluvné stľany")
čl. n.

ÚvooľÉUsTANovENIA
1

2.

J

Pľenajímateľje vylučným vlastníkom nehnuteľnosti ul. Beľnolákova v Šali- Veči, Dom
smútku evidovaný katastrálnym odborom okĺesnéhouľadu Šaľapre katastálne územie.
a obec Šaľav C ľegistri KN ako budova s. é. 6042,postavená na pľac. CKN č. 362512 na

LV č. 1 (ďalej len,,nehnuteľnosť").
Nájomca poŽíadal o kľátkodobý prenájom nebytoých priestorov: obradnej siene,

chladiaĺenskézaľiadenie, miestnosť na úpľaw(ďalej len,,predmet nájmu").
I3átkodobý nájom bolv súlade s ust. $ 4 ods. 2 písm. d) Zásadhospodáľenia s majetkom
mesta Šľáu ilut'o- zľrleĺíschválený pľimátóľom mesta Šaľa.V zmysle uvedených
skutočností sa Zmluvné stany dohodli na uzatvorení zmluvy o kĺátkodobom nájme
nebytoqich pľiestorov č,.1' 67 12022 (ďalej len,,Zmluvď').
čl. ilI.

PREDMEľ ĺ Účnr, ľÁĺnĺu
1

)

Prenajímatel' pľenajímaNájomcovi pľedmet nájmu za účelomposlednej ľozlúčkyso
zosnulým/ou Richaľdom Piľoskom naľodený/á:24.12.1986 - zomrel/Ia:28.2.2022
Nájomca sa zav'ázuje za užívanie predmetu nájmu zaplatiť nájomné tak, ako je
vymedzené v članku IV. tejto ZmLuvy.

čl. ry.

DoBA

ľÁĺnĺu

Pľenaj ímateľ prenaj íma predmet náj mu:
- obradná síeŕ'7.3.2022 o 14:00 hod.

1

čl. v.

CENA ľÁ.rivlu A sLUŽIEB s NÁJMoM

sPoJEľÝcrĺ

1. Cena zanájom (,,nájomné") je v stanovená podľa $ 12 Všeobecne záväzného nariadenia č.

sĺzozo Prevádzkoqý poriadok pohĺebískmesta Šaľav zneníneskoľšíchzmiennasledovne:

EUR
EUR
7,70 EUR

........75,-

v sobotu.
b) ozvučenie a reprodukovaná hudba......................
c) použitie chladiaľenskeho zariadenia v dome smútku:
pľvy deň...
_ zakaždý q začatýďalší deň
d) použitie miestnosti na úpravu bezpoužitia chladiaľenského zaľiadenia .....
e) dozor pri obľade
SPOLU : 98,30 EUR
(slovom: Devät'desiatosem eur a tľidsat' centov)

-

)

J

.0,-

..0,- EUR
..0,- EUR
.....0,- EUR
.15,60 EUR

Uhĺadu celkových nákladov Nájomca zaplatijednoľazovo vplnej výške 98'30 EUR
najneskôr deň pred zaéatim uživarua predmetu nájmu, a to pľevodným pľíkazom
pľostredníctvom peňažnéhoústavu na účetPrenajímateľa uvedeného v člĺánkuI. tejto
zmluvy s použitímvaľiabilného symbolu 212003, prípadne v hotovosti do pokladne MsU
_ správa cintorínov. Za deťl úbĺadysa povaŽuje deň pľipísaniaúhľadynájomného na
bankový účetPrenajímateľa. V pľípade,ak Nájomca neuhradí nájomné v stanovenom
teľmíne' Prenajímateľmá právo odstupiť od Zmluvy.
Ak nájomca ľiadne a včas neuhĺadí nájomné zaptenájomnebytových pľiestoľov uvedené
v bode 1. tohto članku azas\vžby uvedené v bode 2. tohto článku v lehote splatnosti
faktúry a v stanovenej qýške, môže pľenajímateľpľistupiť k vymĺĺhaniudlžnej srrmy
vrátaĺe urokov z omeškania. Výška uľokov bude vypočítarláv zmysle Nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 8711995 Z. z., ktoým sa vykonávajú niektoľéustanovenia
občianskeho zákonník a v zĺeníneskorších pľedpisov.
čl. vII.

PoDMIENKY NÁJMU

1.
2.
3.

Nájomca pľeberá pľedmet nájmu v stave akom sa nachádza pľi podpise tejto Zmluvy.
Nájomca vyhlasuje, že bol oboznámený s technickým stavom pľedmetu nájmu, o ktorom
sa pľesvedčilk na mieste samotnom.
Nájomcaje povinný :
:uŽívať pľedmet nájmu len na účela v ľozsahu dohodnutých touto Zmluvou'
dodtžiavaťpľevádzkoýporiadokpohľebiska,
odstľaniť na vlastné náklady všetky zéxady a poškodenia, ktoľé
v úívaýchpriestoľoch spôsobil vlastnou činnosťou, resp. činnosťouosôb, ktoľé
plnili jeho pikazy,
udržiavať poriadok a čistotu pľedmetu nájmu,

a)
b)
c)

d)

2

o)
f)
g)

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

pľi užívanípľedmetu nájmu pri qýkone svojej činnosti dodľžiavaťvšeobecne
záväzĺeplatné pľávne pľedpisy, nonny a smernice a pokyny Pľenajímateľaz

bezpečnosti a ochľany zdraviapri práci, ochľany pred požiaľmi,
chľániť pľedmet nájmu pľed poškodením a zničenim. Bezodkladne na vlastné
náklady odstrániť všetky závady a poškodenia, ktoré v predmete nájmu spôsobí
v|astnou činnosťou,resp. činnosťouosôb, ktoľéplnili jeho prtkazy, resp. sa
zdržiavali v predmete nájme s jeho súhlasom,
po ukončení pietneho aktu odovzdať pľedmet nájmu pľenajímateľoviv stave

v akom ho prevzal.
Pľenajímatel' pľenecháva Nájomcovi nebýové pľiestory v stave spôsobilom na účely
užívania.
Pľenajímatel' vyhlasuj e, že Nájomcu oboznrámil so skutočným technickým stavom
predmetu nájmu, nezamlčal Žiadne jemu znátme skutočnosti a odovzdáva pľedmet nájmu
v stave spôsobilom na dohovoľené využívanie v zmysle bodu 3. članku III. Zmluvy.
v prevádzkyschopnom stave
predmet nájmu
Prenajímateľ vyhlasuje,
jeho
ľiadnemu uŽívaniu.
jeho
ktoré
by
bľánili
vady,
veku a nemá
zodpovedajúcom
Prenajímateľ nezodpovedá za škody Nájomcu spôsobené kĺádežou,ani inou násilnou
činnosťou v pľiestoroch predmetu nájmu.
Prenajímateľnezodpovedá za škodu, ktoľá vznikla Nájomcovi alebo tľetímosobám na
majetku alebo zdtaví, ak škoda nevznikla v dôsledku jeho zavinenia.
Nájomca berie na vedomie, že Pľenajímateľa jeho.spľostľedkovatelia spľacúvajúv
zmysle nariadenia Euľópskeho paľlamôntu a ruý (EU) 20161679 z 27. apnla 2016 o
ochľane fyzických osôb pri spracúvaníosobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smemica 95l46lBs (všeobecné naľiadenie o ochĺane údajov)
osobné údaje Nájomcu v ľozsahu stanovenom v tejto Zm\vve za účelomplnenia
zákoĺlných povinností Prenajímateľa, ktoľévyplývajú z prevádzkovania pohĺebiska
podľa zékona é. l31l20l0 Z.z. o pohľebníctvev znení neskoľšíchpredpisov, po dobu
nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie pľáv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného
vďahll zaIoženéhona zál<Lade tejto Zmluvy a následne na účelyaľchivácie po dobu
trvania aľchivačnej doby v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o aĺchívocha
registraturach a o doplnení niektoých zákonov v platnom zneĺí.Spľacúvanieosobných
údajov Nájomcu je v súlade s čl. 6. ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochľane
údajov potrebné na plnenie zákonných povinností Pľenajímateľapodľa zákona č.
13 I l 20 I O Z.z. o pohľebníctve v zneni neskorších predpisov. Náj omca zfu ov ei vyhlasuj e,
žezaÍňe|om uzavľetiatejto Zmluvypri pos$rtnutí osobných údajov Pľenajímatel'ovi bol
dostatočne infoľmovaný o svojich právach vyplývajúcichzo spracúvania jeho osobných
údajov, o povinnosti osobné údaje poskytnúť v súvislosti so zákonn;imi alebo zmluvnými
požiadavkami, ako aj o ďalších relevantných skutočnostiach obsiahnutých v dokumente
,,Podmienky ochľany súkĺomiď', s ktorého obsahom sa Nájomca pred podpísaním tejto
Zm|uvy oboznámil. Nájomca berie na vedomie že infoľmácie o spracováxani osobných
údajov sú dostupné na webovom sídle Pľenajímateľa:www.sala.sk.

že

je

čl. VIII.
Záverečné ustanovenia
I

jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch
po dni jej zverejnenia na webovom sídle
nasledujúcim
dňom
zmluvných stľán a účinnosť
mesta Šaľa.Zmluvné stľany súhlasia so zveľejnením celej ZmLuvy a osobných údajov
v rozsahu mena a priezviska. Povinnosť zmluvu zverejniť vyplýva z ustanovenia $5a
zékona č,. 2ltl2000 Z. z. o slobodnom pľísfupe k infoľmáciám a o zlnene a doplnení
niektoých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom zneni.
Zmluva nadobúda platnosť dňom

3

\

účastníkovzákonom č'
zákonníkom

vzťahy
"pľiestorov'
v zmluve uvedené inak, ľiadia sa nájomné
óuĺianslrym
n.uyto'oý"n
11611990 Zb. onájme a podnájme

Ak nie je

2

a slovenshým právnym poriadkom'

môi:e dôjsť len po vzájomnej dohode
Kzmene dohodnuĺých ustanovení tejto Zmlu:ly
doäatkov' podpísaných oboma
zmluvných ,t á" ŕ;;; pĺro-r,yó1 "o'.r"í*ych úkonu'

J

tomuto

4

k
zmluvn1ými st arramĺ al"uo osobou ópľávnenou
potľebnú súčinnosťpri p1není
pás$rto1ať
uuäí
Zmlwĺéstľany sa zaväzu1,., že
Ĺudĺ veaš irrfo.*ouať o všetkých skutočnostiach
záväzkov ztejto Zmiuvy aĺavzé$omsa
oznamovať všetky
päaľ"t";á im1u,y,najmävzéýonrne si
potrebných pre ich

'ĺ

;;ňff;

ĺÍíIerLya dôležitéokolnosti'

5

AkniektoréustanoveniatejtoZmhlvyniesúcelkomalebosčastiúčinnéaleboneskôľ
píut*.ľostatn;ých ustanovení. Namiesto neúčinných
stľatia účinnorľ, j.ly. ä"ir.""t"
je to piávne možné'sa čo najviac pribliŽuje
'i.
ustanovení sa pouŽije úprava, ktorá, pokiaľ
stľany túto
pokiaŕ ir{"žx'ai^í tejto Zm1'lvy zmluvné
zmyslu a účelu
otévf<ubľalido úvahy.
pľevezme
(3) vyhotov.Ľl:h, z ktoých Nájomca
Táto Zmhlvu:" .ĺp'.u"ovaná v troch
dve (2) vyhotovenia'
jedno (1) vyhotov"äi" á p'"najímateľ p'óu'"*"
jej obsahom' poľozumeli mu'
Zmiuvĺéstľanyvyhlasujú,Žemiluu'ip..eĺ,ĺĺ'-s'r1rĺasiasi"ĺ
aĺaznak súhlasu ju
pľejav
jasny
vyhlasujú, Že obsahuj. *úiqĺ,
''ot"
"irriÁĺt"ľný
podpisujú.

t.ŕi-ň'"y,

6.

7.

3.
Šaľa, t

2022

Za Prenajímateľa

ZaNójomcu:
.i
ĺ

,!

i

tl

4

b

