Zmluva č,. t70l2022
h pľiestoľov
o krátkodobom nájme nebytovýc majetku obcí v znení neskoľších
Zb. o

gzatvorenáv zmysle

av

$

I38ĺ199I
9a ods. 9 písm. b) zákon č'
me
o
116/1991
le zŕtkoĺač'

v latnom znení

čl. L

Zmluvné strany
1

Prenajímatel': Mesto Šal'a

Ňá*. Ň' Ťľojice 'g27 00 Šaľa
Sídlo:
BelickĹ primátoľ mesta
žulňp.ný' Mgr' Jozef sporiteŤň;
a's' pobočka Šďa
si3"'^'ľa
Bankové
- spojenie:
LJ
sĹsz 0900_0000 00512430 6282
IBŇ,
GIBASKBX
BIC:
00 306 185
tČo:
vinczeova@sala'sk
E-mail:
7

(ďalej len,, prenaj ímateľ ")

Helena Tóthová

2. Nájomca:
Narodený/á:
Rodné číslo:
Trvale bYtom
Tel.
e-mail:

:

ĺťľ!el;:x:n"')r",

strany")
v ďalšom texte spoločne aj ako ,,zn'úĺtvné
čl. il.

UvoDNÉ USTANoVENIA

1.
2.
3.

nehnuteľnosti
Pľenajímateľje výlučnýmvlastníkom

_
ul' Beľnolákova v Šaľ Veči' Dom

smútkuevidovanýkatastľálnymodboromokĺesnéhouraduŠďaprekatastľálneúzemie
na pľac' cKN č' 362512 ĺa
ako budova s' č' 6O42'postavená
a obec Šďa v C registri KN

Lv

č. 1 (ďalej len,,nehnuteľnosť")'

siene'

prenájo* n9Pľ9pch priestorov': obradnej
$átk9dobý
(ďl.j lón,,predmet náj mď')'
chladiaľenské zaľiadenie, miestnost';;úi;"* písm.
majetkom
2
$iäsalhospodáľenia s
+
Kĺátkodoby nájombol v súlad. r;.-$ "q'.
uvedených
Šaľa._Vzmysle
pľimátóľom
mesta Šaľavplatnom znení ,.nuat.ň1'
'''..tu
olĺľátkodobom nájme
dohoáľ_na uzatvorení zmluvy
skutočností sa Zmluvné stľany

Nájomca požiadď

nebýových

o

ň;;;;'

é'I7oDó22 (ďalej len "Zmluvď')'
čl. uL

PREDMEľ.q' Účnl ľÁĺnĺu
1.PľenajímateľpľenajímaNájomcovipľedmety1T:.:^účelomposlednejrozlúčkyso
La: 5'3'2022
;;ä'' : zĺ .i .ĺg'l s' zomĺe|l
je
zosnul;imlo ĺ žuruórTóthovou
zaplatiť nájomné tak' ako
nájmu
za
zaväzuje

2.

Nájomca

sa

"ul#ň*;;Ĺd*;*
vymedz"ne v članku IV' tejto Zmluvy'

1

čl.Iv.
DoBA NÁJMU
Pľenaj ímateľ prenaj íma pľedmet

1.

:

ľ1T: do

;hi;äň."ské"aľiudenie : od 5 '3 '2022

hod'
- obľadná sieť- : 7 .3.2022 o 12:00

CENA NÁJMU

7 '3

'2022

čt. v.

SPoJEľÝcrr
A sLUŽiE'B'š ľÁĺľĺoM
č'

naľiadenia
je v stanovená podľa $ 12 Všeobecne závazného
1. Cena zaĺájom(,,nájomné")
zmieĺ nasledovne :
mesta Šaľav zneĺíneskoľších
slzozoPľevádzkoý poľiadok pohrebísk
75,- EUR

a) pľacovný deň....."""'
........0,-EUR
v sobotu.
7,70 EUR
repľodukovanáhudba"'
a
b) ozvučenie
v dome smútku:
c) použitie chladiarenského zaľiadenia
......7,- EUR
pľrný deň...
.10,- EUR
zakaždý aj začatý ďalší deň..
...........5,- EUR
bez pouŽitia chladiaľenského zaĺiraderua "'
d) použitie miestnosti na úpľavu
15,60 EUR
pri
obrade.....
dozor
e)
SPOL U : 120,30 EUR
(slovom: Jednostodvadsat' euľ a tľidsat'centov)
120,30 EUR
zapLatí j ednoľazovo vplnej výške
Uhĺadu celkových nákladov Nájomca
pľevodným príkazom
lŽív anĺa predmetu nájmu, ato
naJ neskôr deň pred zaéatim
I. tejto
Pľenajímateľa uvedeného včlanku
pľostredníctvom peňaŽného ústavu na účet
MsU
212003 , pľípadnev hotovosti do Pokladne
zmluvy s použitímvariabilného symbolu
pripísania úhÍadynájomného na
deť- úhrady sa povaŽuje deň
Za
cintorínov
spľáva
v stanovenom
pade, ak Nájomca neuhľadí náj omné
bankový účetPľenajímateľa. V pľí
od ZmluvY.
teľmíne,Pľenajímateľmá právo odstupiť
zapteĺétjomnebýoqých pľiestoľov uvedené
Aknáj omcaľiadne avčas neuhľadínáj omné
v bode 2. tohto č1anku v lehote sPlatnosti
v bode 1. tohto članku a za slvžby uvedené
dlžnej sumy
prenaj ímateľpristupiť k wmahaniu
faktury a v stanovenej výške, môže
vlády
bude vypoiítaĺáv zmysle Naľiadenia
úľokov
Výška
omeškania.
z
urokov
vrátane
z., ktoým sa vykonávajú niektoľéustanovenra
Slovenskej rePublikY č,, 87l|995 Z.
predpisov'
občianskeho zákonníka v zsleĺíneskorších

2.

3.

čl. vII.

PODMIENKY NÁJMU

1.
2.
J

Zmluvy'
akom sa nachádza pri podpise tejto
Nájomca pľebeľá pľedmet_nájmu v stave
o ktoľom
siechnickým stavom piedmetu nájmu'
Nájomca vyhlasuje, že bo1 ouo^6.*ý
sa presvedčil k na mieste samotnom'
Nájomcaje povinný :
dohodnutých touto Zmluvou,
ĺžívaťpr.a*"inájmu len na ĺýeJ a v ľozsahu
pohĺebiska' ...
ááa'ziáuuľ prevádzkový poľiadok
zttvady.apoškodenia' ktoré
vs$ý
odstľániť
oĺn"osťou' resp' činnosťouosôb' ktoľé
"" "i;;aĺLräay
v užívanýchpri"J"-.r' spósobi1úurt"o"
plnili jeho ptíkazy,
iarziärut poľiaaót a čistotu predmetu nájmu'

a)
bi
c)

d)

2

,

e)
o
g)
4.

dodtžiavať všeobecne
pri užívanípľedmefu nájmu pľi ýkone svojej činnosti
a smeľnice apokyny Pľenajímateľaz
závazné p1atné právne predpisy, n9Ty
ochľany pred požiaľmi,
be"peorroliiu o.r''*y ráruriipií pľáci,
a.zničením'Bezodkladne na vlastné
chĺaniťpredmet nájmy pr.J post oderrím.
kÍoľévpľedmete1ájmu spôsobí
náklady odstľaniť všetky ,ár;d; ^poskď*iu,
plnili jeho ptíkazy' resp' sa
činnosťou,ľesp. einoásťou osôb' ktoľé

vlastnou
jeho súhlasom'
zdrŽiava\iv pľedmete nájme s
pľedmet nájmu pľenajímateľoviv stave
po ut orre"ĺii.tn9t'o ĺ.iu oJou"Jať

v akom ho Prevzal'
priestory v stave spôsobilom na účely
Pľenajímateľpľenecháva Nájomcovi nebytové
vŽivania-

5.Pľenajímateľvyhlasuje,ž9].{1jomcuoboznámilsoskutočnýmtechnickýmstavom
a oáovzdáva pľedmet nájmu
pľedmetu na:^i,*ru*iĺur ži"d'ilj.-' ,"Ť"skutočnosti
3' článku III' Zmluvy'

6.
7.
8.
9.

zmysle bodu
v stave spôsobilóm na dohovorené využívanie.v
v pľevádzkyschopnom stave
n'"o*" n1jľu' jeho
Pľenajímateľvyhlasuje,
riadnemu uŽívaniu'
ktoľjby bľanili
zodpovedajúcom jeho veku a ".''i';;áy'
špo'obene kĺádežou' ani inou násilnou
Pľenajímateľnezôdpov eďá za sňy Ňá.ĺ"Á'"
činnosťouv priestoľoch pľedmetu nájmu'
na
vzn-ikp Nájomcovi alebo tľetímosobám
Prenajímateľ nezodpo vedá zašk;il, Ĺtoľa
jeho zavinenia'
ak škoda nevznikla v dôsledku
majetku ur.uo
"J'*ĺ,
u.i.nä sprostredkovate'ia spracúvajúv
Nájomca berie_ na vedomie, z"-i7*ai|^ut"ľ
a radý (puĺ zoro 1679 z 27 ' api1a 20t6 o
zmysle ,r*iua"'ĺu Euľópskeho p*iňĹ"t"
orotny"t' úäajóv a o.voľnom pohybe takýchto
ochľane fyzických osôb pri ,prufiuäni
nariadenie o ochĺane údajov)
údajov, ktoqýĺn sa zrušujä,-..ni.uóšlq6ns'(ršeobecné
v tejto Zm\uy1.za účelomplnenia
osobné údaje Nájomcu v ľozsahu stanovenom
vyplývají z pteuádrkovania pohľebiska
zakonných povinnostĺ ľľenajĺmo]Ňit to'e

j'

že

podľazákoĺaé,t3tl2[tlZ.z.opohĺebníctvev1ĺeĺtlnes^koršíchpredpisov,podobu
vyplývajúcich zo zmluvného

p*"

a povinností
á následn. nä_ĺč"lyarchivácie po dobu
č' 395l2OO2 Z'z' o aľchívoch a
"ň'Žňil.'y
tľvania archivačnej doby v sĺňde ,o "ákonom
v platnom zneĺĺ'Spracúvanie osobných
ľegistľatuľacha o dop1není'ni.r,*""ĺ.r'?":i":
;J;. 1 pĺsm. c) všeobecného naľiadenia o ochľane
údajov Nájomcu je v súlade č1._á.
č'
'
p'ovinností Prenajímateľa podľa zákoĺa
údajov potrebné na plnenie "áĹ"*y"t'
Ňqop'1'aľoveň vyhlasuje'
l3llzĺlloZ.z. opohĺebníctv ", Ä"^ň.,to'sĺ'ľ'pľedpisov' úáajov Prenajímateľovi bol
oräb''y.h
že zaiňe.om uzavľetia tejto Z''ň"ň;iport ytnuiĺ
zo spľacúvania jeho osobných
dostatočne infoľmovaný o rrroiĺäi'"í"Jď1íľ1ývajúcich
v síviĺostiso zakonnými alebo zmluvnými
údajov,o pouin',oJĺ oräbrréĺa":" ä"'ŕyt"tľ
obsiahnutých v dokumente
o ďďších"ňĺ.í*tny.t'skutočnostiach
poŽiadavkami, .r."
"ĺ
olsaho1 sa Nájomca pred podpísanímtejto
,,Podmienky ochĺany súkĺomiď',;
že informáôie o spracovávaní osobných
Zmlĺvyoboznámil. Nájomca b.'i" ;;.Jomie
údajovsúdostupnénawebovomsídlePľenajímateľa:www.sala.sk.

nevyhnutne potľebnú nu rub"rp|"e""":ĺ.
zákiade
vďahu za|oieného

ĺa

k;;Á

čl. vln.
Záverečné ustanovenia
1

jej podpisu !ľ1iv1enými zástupcami obidvoch
ZmĹuva nadobúda platnosť dňom
giĺ:ei zvérejnenia na webovom sídle
zmluvných strán a ĺe'iňori dňom *'i.ä'il.il-po
cáej ZmÍuvy a osobných údajov
mesta Šaľa.Zmluvné stľany súhlasia ';;;;;;j'i.ním
zvercjĺiťvyp1ýva z ustanovenia $5a
v ľozsahu mona u p.i""nirŕa. Povinno}
a doplnení
,. o slobodno; p'ilt'p' k infoľmáciáll ao "'nene
zál<ona é. 2l;l21oď
v platnom znení'
niektoľých záuoĺov (iákon o slobode infoľmácií)

i.

"*ň*

3

"pľiestorov'
Akniejevzmluveuvedenéinak,riadiasanájomnévďahvúčastníkovzákonomč.
óboianst<ym zákonníkom
n"Ĺŕouý"r'
podnájme
a
onájme
Zb.
1|6lL99O

2

a slovenským právnym poriadkom'

J

4.

dôjsť len po vzájomnej dohode

mô-že
K zmene dohodnutých ustanovení tejto ZmIuvy
doáatkov' podpísaných oboma
zm1uvných ,,rar, ŕoÄo., pĺ*-"yó1 "ĺĺĺ"í""ych
k tomuto úkonu'
zmluvn1ými ,t **iuňo osobou óprávnenou
potľebnú súčinnosťpľi plnení
Zm1uvĺéstľany sa zaväzujtĺ, Že 'i u"Jípos1qrto1ať
Ĺudĺ vĺaširrfo.^ouať o všetk;ich skutočnostiach
záväzkov ztejto Zm'uvy aĺavzájomsa
ŽÁl*y,najmävzájomne si oznamovať všetky
potľebných pľe ich;;ii'ň; päaiut".it"
zmeny a ďôIežité okolnosti'

5

6
7

celkom alebo sčasti účinnéalebo neskôr
Ak niektoľéustanovenia tejto Zmivvy nie sú
neúčinných
píut ro'ľ ostatqých ustanovení' Namiesto
stľatia účinnorľ,,'";Jffiäoim.rrĺ
pľibližuje
pokiaľ je to piávne možĺé'sa čo najviac
ustanovení sa pouŽije úpľava,ktoľá,
ai^í tejto ZmIuvy zmluvné strany túto
pi
zmyslu a účelut.ŕ;Žilb"y, pokiaŕ
"žut
otŕvkvbľali do úvahy.
pÍovezme
(3) vyhotoveniach' z ktorých Nájomca
Táto Zmluvu;. ,"ň'rä"ovaná v troch
dve (2) vyhotovenia'
jedno (1) vyhotov"äĺ" u p'""ajímateľ pióu""rn"
jej obsahom' porozumoli mu'
Zmluvnestrany vyhlasujú, že zmluvu 'ii'.ĺ"ri,.'qľ'r"'i" '
ju
pľejav ich vô1e ana z'nak súhlasu
vyhlasujú, z. ou.ut uj. *úĺty,jasný J{rr'*,^,eľný
podpisujú.

Šuľu,.])..?.:...2022
Za Nájomcu:

Za Prenajímateľa :

4

