Zmluva č,. t69l2022
o kľátkodobom nájme nebytoqých pľiestoľov

Zb. o majetku obcí v zneĺineskorších
uzatvorená v zmysle'$ 9a ods. 9 písm. b) zŕlkoné.I38II99L
Ä|eÍLl
v
ne
pľedpisov a v zmysle zátkonač,. LI6/L 991 o nájme

čl. L

Zmluvné stľany

1. Pľenajímatel': Mesto Šal'a

Nám. Sv. Trojice 7,927 00 Šaľa
Sídlo:
Zastípeĺý: Mgľ. Jozef Belický, pľimátor T:'q

..

Bankóvé spojenie: Slovenská spoľiteľňa a's' pobočka Sďa
SK82 0900 0000 00512430 6282

IBAN:
BIC:
IČo:
E-mail:

GIBASKBX
00 306 185

vinczeova@'sala.sk
(ďalej len,, pr enaj ímateľ ")

2.

Nájomca:

Tiboľ Vaľsanyi

Naĺodený/á:
Rodné číslo:
Trvale bytom :
Tel.
e-mail:
(ďalej len,,nójomca")
zmluvy v ďalšom texte spoĺočneaj ako ,,zmluvné strany")
iobidvaja iĺoštrĺrĺ
čl. il.

UvoDNÉ USTANoVENIA

1.

Dom smútku
Prenajímateľ je ýlučným vlastníkom nehnutel'nosti ul. Hlavná v Šali,
pre kaJ1!ďne uzemíe a obec
evidovaný katastľálnyrľodboľom okľesnéhouradu v Šĺi
(ďalej
ako budova s. č. 6025, postavenána prac. č. 15s6/9 na LV č. 1

š;ňil.gi.tĺ rľ

2.
3.

len

',nehnuteľnosť").
Nájomca poŽiadal o kľátkodobý prenájo* ry9ľ9"ých priestoľov: obľadnej siene,

chladiaľenšké zaiaderue, miestnosf na úpľaw(ďalej len ,,predmet nájmď).
s majetkom
Kľátkodobý nájom bo1v súlade s ust. $ {ods. 2 písm. d) Zásadhospodáľenia
*_.ďš;iá u pht o- znení schváleňý primátóľom mesta Šaľa.V zmysle uvedených
nájme
skutočností sa Zmluvné strany dohodli-na uzatvoľenízmluvy o kľátkodobom
nebytoých pľiestoľovč. ĺ6912022 (ďalej len,,Zmluvď')'
čl.

ilL

PREDMEľ.q. Účnl ľÁĺnĺu
1

2.

so
Prenajímateľ pľenajímaNájomcovi pľedmet nájmu za účelomposlednej '91ryčLy
Ť.ré"iou Vaľsanyiovou_naľodený l tt l0 .3 .t929' zomreyIa: 3 .3 .2022
"á'Ňyĺ"usa zaväzaj, ,u užíraniepredmeiu nájmu zaplathť nájomné tak, ako je
Nájomca
vymedzené v članku IV. tejto Zmluvy.

1

ĺ
,1

čl.Iv.
DoBA NÁJMU
Prenaj ímateľ pľenajíma predmet nájmu:

1

chladiaľenské zaľiadenie : od 4.3.2022 do7 32022
_ obradná steŕ' : 7 .3.2022 o 13:00 hod.

_

CENA NÁJMU

čl. v.

A SLUŽIEB s NÁJMOM SPoJENŕCH

12 Všeobecne záĺv'dz.ného naľiadenia č'
1. Cena zaĺájom(,,nájomné") je v stanovená podľa $
zmien nasledovne:
sĺzozoPľevádzkoý poriadok pohĺebískmesta Šaľav zneníneskoľších

deň............
sobotu....
u."|.oáumvanáhudba

a) pľacovný
v
b) onručeni.
cj použitie chladiaľenského zaľiadenia v dome smútku:

] p* deň...........

"'75'- EUR
'0'- EUR

""""""""'7'70 EUR

EUR
""15'- EUR
_ ,uŔuzag aj začatýďatší deň
zariaderua....."""""'5,- EUR
d) použitie míesinosti na úpravu bez použitia chladiarenského
""""15'60 EUR
.j áo"o, pľi obrade
SPOLU : 125'30 EUR
.......7'-

(slovom: Jednostodvadsat'pät' euľ a tridsat' centov)

2.

3.

125'30 EUR
Uhĺadu celkoých nákladov Nájomca zaplatíjednorazovo v plnej "ýš\'
pľíkazom
najneskôr deň pred zaéatim llživaĺiapredmetu nájmu, a to' pľwodným
I'
prästľedníctvompeňažnéhoústavu na ú8et Prenajímateľa uvedeného v članku ]::ly'
MsU
pokladne
zmluvy s použitímvaľiabilnéhosymbolu 2l20o3, prípadne v hotovosti do
_ správa cintorínov . Za deŕ_ úhľadysa povaŽuj.e deň pripísaniu úh'ud{ nájomného na
v stanovenom
banko\.ý účetPľenajímateľa.V pľípade,ak Nájomca neuhĺadínájomné
teľmíne,Prenajímatel'má právo odstupiť od Zmluvy'
priestoľov uvedené
Ak nájomca riádne a včas neuhĺadí nájomné zapreĺájomnebýových
v bode 1. tohto članku a za shlŽby uvedené v bode 2. tohto članku v lehote splatnosti
pľenajím1teľpristupiť k vymáh11u dlŽnej sumy
faktury a v stanovenej výške,
^6z"
Naľiadenia vlády
vrátane urokov o-"šk*ia. Výška urokov bude vypočítanáv zmysle
"
ustanovenia
niektoľé
Slovenskej republiky č. 87lIď95 Z. z., ktoým sa vykonávajú
pľedpisov'
občianskeho zákonník a v zĺeĺíneskoľších
čl. vil.

PoDMIENKY NÁJMU

1.
2,.
3.

Zmluvy'
Nájomca preberá pľedmet nájmu v stave akom saĺachádza pri podpise tejto
nájmu, o ktorom
Nájomca vyhlasuje, že bol oboznámený s technickým stavom pľedmetu
sa presvedčil k na mieste samotnom.
Nájomcaje povinný :
užívadpľedmetnájmu len na účela v ľozsahu dohodnutých touto Zmluvou'
dodržiavaťpľevádzkoý poriadokpohľebiska,
odstľaniť ná vlastné naklady všetky závady a poškodeniao ktoľé
v uživaných priestoroch spósobil vlastnoučinnosťou, ľesp. činnosťouosôb, ktoré
plnili jeho ptíkazy,
udrŽiavať poriadok a čistotu predmetu nájmu,

a)
b)
.ĺ

d)

2

,

4
5

6.
7.
8.
9,

pľi qikone svojej činnosti dofuŽiavať všeobecne
a pokyny Prenajímateľa z
záväzné pl"t"é ;;iln" p.edpi'y, no'',,y a smeľnice

e)

pri

f)

pĺed'poŽiaľmi,..
bezpečnosti u o"iouny zôraviäpii pľáci, ochľany
Bezodk1adne na v1astné
ž.'ič'''í*'
u
poškodením
chľaniťpľedmei nájmu pred
v predmete .1ájmu spôsobí
náklady oort ,ĺrrii rri etky zavidy a poškodenia, ktoľé

vŽívaní predmetu nájmu

plnili jeho príkazy, ľesp. sa
vlastnou činĺosťou,ľesp. činnósťóu osôb, ktoré
zdtŽíava|iv pľedmete nájme s jeho súhlasom,
g) po ukončenípietneho akiu odovzdať pľedmet nájmu pľenajímateľoviv stave
v akom ho Prevzal.
v stave spôsobilom na účely
Prenajímateľ p..n."hároa Nájomcovi nebytové priestory
užívania.
techniclqým stavom
ŕr.nujĺ1nuteľvyhlasuj e, Že Nájomcu oboznrĺmil so skutočným
a odovzdáva pľedmet nájmu
pľedmetu nájmu, n"r|i^lčulžiadnejemu zĺétmeskutočnosti
'v
bodu 3' članku III' Zmluvy'
stave sposóbilom na dohovoľené využívanie v zmysle
p.*ujĺ-ut.ľ vyhlasuje, že predmet nájmu je ^ ] pľevádzkyschopnom stave
veku a nemá vady, ktore by branili jeho riadnemu užívaniu'
krádežou' aniinou násilnou
'offi"aujúcomleho
Prenajímateľ n""odpou"dáza škody Ň{o-"u špôsobené
činnosťou v pľiestoľoch predmetu nájmu'
alebo tretím osobám na
Pľenajímat.l' n""oĺfo*äa za škodu, kÍoľá vznikla Nájomcovi
;"j.tĹ" alebo zdraii,ak škoda nevznikla v dôsledku jeho zavinenia'
spľacúvajúv
Nájomca beľie na vedomie, že Prenajímatel' a.jeho ,spľostredkovatelia
aptíIa20t6 o
naľiadenia Európskeho parlamäntu arudy (EU) 20161679 z27'
takýchto
pohybe
volhom
o
a
"-yste
o.tr*. fyzických osôďpľi spľácúvaníosobnýctr údajov
naľiadenie o ochĺane údajov)
údajov, ktoľým sa zrušujäsmeľnica 95l46lES (všeobecné
plnenia
údď. Nájomcu v ľozsahu stanovenom v tejto Zm\ĺve za účelom
pohľebiska
zákonných pouĺňo'tĺPľenajímateľa, ktoľévyplyvajú z ptevádrkouTiu
Z.z. o pohĺebníctve-v zĺeni neskorších predpisov, po dobu

;JĹ"j

Áínol1
pooľu žĺ*oÄuĺ.
'n.úľ'"ut"e potľebnĺ na zabezpeĺenie ptélv a povinností vyplývajúciŤ.'9 zmluvného
po dobu
vztahu založeĺéhona zéklade tejto Zm|uvy á následne na účelyaľchivácie
a
aľchívoch
o
Z'z'
trvania aľchivačnej Joby v sĺňde so zdkonom č. 39512002
Spracúvanie osobných
registraturach a o ďopi".ĺ niektoých zákonov v platnom zneni.
o ochľane
ĺoäjovNájomcu je v sú1ade s č1. 6. ods. 1 písm. c) všeobecného naľiadenia
podľa' zákona č'
údajov potľebné-na plnenie zakonných p_ovinností .Pľenajímatel'a
Nájomca zároveivyhlasuje,
1,31'l2ol0 Z.z. opohľeĹníctv e v zneĺineskoisĺcľ'pľedpisov.
Pľenajímateľovibol
že za]účelomuzavretia tejto Zmluvy pľi poskytnúĺosóbnich údajov
osobných
dostatočne infoľmovaný ä svojich i'rĺvá"n vyplývajúcich zo spľacúvani1leho
zmluvnými
a1ebo
údajov, o povinoosiĺ o'äuno úáaje poskytnď í sívištostiso zákonn:ými
v dokumente
obsiahnut'ých
p"zi"aá"ŕ"-i, ako aj o ďalších ľeievantnych skutočnostiach
sa Nájomca pľed podpísaním tejto
,,Podmienky o.ľ'.*ísúkľomiď', s ktorého obsahom
osobných
Ž^lrrry obóznámil. Náio*"u berie na vedomie že iďoľmácie o spľacovávaní
údajovsúdostupné na íebovom sídle Pľenajímateľa:www.sala.sk.

vlil.

čl.
Zánereéné ustanovenia
I

obidvoch
Zmhlva nadobúda platnosť dňom jej podpisu opľávnenymi zástupcami
sídle
webovom
jei
na
zveľejnenia
po dni
zmluvných stľán a účinnosťdňom
''u't.d.'.iĺ.im
*.'l"š"ľ". Ž*ru'"J stľany súhlasia so žverejnením ce1ej Zm1uvy a osobných údajov
z ustanovenia $5a
v ľozsahu mena a pľiezvisŕa. Povinnosť zmluvu zveľejniť vyplýva
o znene a doplnení
zákoĺa č. 2tllzOOO Z. z. o slobodnom prístupe k infoľmáciám a
zneni.
platnom
niektoých zákonov (zákoĺo slobode infoľmácií) v
3

)
J

4

5

6.

7.

vďahv účastníkovzákonom č'
nájomné
sa
riadia
inak,
uvedené
je
zmluve
"priestorov'
v
Ak nie
óuĺĺanstym zákonníkom
116l|990 Zb. onájme a podnájme n"Ĺytouy"t'
a slovenským pľávnym poriadkom.' .
mô1e dôjsť len po vzájomnej dohode
K zmene dohodnutýJ ustanovení tejto Zmluvy
;čí.1";*'chdoáatkov' podpísaných oboma
zmluvných r"á" ľ;ä:"Jäi;*"ňl
k tomuto úkonu'
zmluvnými ,t **ĺ ur'uo o'ouo'' óprávnenou
potľebnú súčinnosťpri plnení
p"skytovať
Zmluvné stľany sa zaväzují, že rĺ uuäí
skutočnostiach
budú včašinfo'*ouať o všetk'ých
zŕxäzkov ztejto Zmh,xy aĺavzélomsa
všetky
oznamovať
si
iml'y, ĺajmävzájomne
potľebných pre ich spolupľacu podľa tejio
neskôr
sú celkom alebo sčasti účinnéalebo
neúčinných
platnosť ostatqých ustanovení' Namiesto
stľatia účinnosť,nie je tým dotknutá
približuje
poĹiuľ je to piávne možné'sa čo najviac
ustanovení sa použije úprava, kto11, 'ii{"žátiai^"í
túto
strany
tejto Zmhlvy zmluvné
zmys1u a účelut":i'" /*r"vy, pokiaŕ
otiĺzkll bľali do úvahy.
Nájomca pľevezme
v troch (3) vyhotoveniach' z ktoých
Táto Zmluv" j"
"il'';"ovaná
dve (2) vyhotovenia'
jedno (1) vyhotovJi"; P;ajímateľ p'óu'"*"
jej obsahom' porozumeli mu'
Zmluvné stľany vyhlasujú, že zm|uvu.lii.eĺ'"rrasúhiasias ic-h vôle aĺa znak súhlasu ju
prejav
jasný
vyhlasujú, z" ourfi.r3. urúĺtý'
^'r{"r"Áĺteíný
podpisujú.

"#'ľĹŕr:ľJŤľľľJlľjt:.
Zmluvynie

Šuľu,..7.J,..2022
ZaNójomcu

Za Prenajímateľa :

f

.........r.t..'t'

''

'

--

/Mgľ. JozeÍBelr/lcľ
jprimátor mestaSal'a

Ĺ

4

,

