
Zmluva č,. t71l2022

o kľátkodobom náj me nebytových pľiestoľov
majetku obcív znení neskoľších

uzatvorená v zmysle $ 9a ods. 9 písm. b) zákon č,' ĺ38ĺĺ99| Zb. o
vplatnom znení

a v zmYsle zátkoĺač. 116/1991 o nájme nebytoqých

čl. L
Zmluvné stľany

L. Prenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Ň** sv' Tľojice 7'927 0o Šaľa 
,

Zastupený: Mgr' Jozef BelickÝ_ orimátor mesta

Bankové spojenie: šiäu"n'u spoĺt'ŕŕä a's' pobočka Šaľa

IBA].{: 
- 

šŕsz 0900 b000 0O5t 2430 6282

BIC: GIBASKBX
IČo: 00 306 185

E-mail: vinczeova@sala'sk
(ďatej len,, prenaj ímat eľ " )

2. Nájomca:
Naľodený/á:
Rodné číslo :
Trvale býom :

Tel.
e-mail:

MVDr. Attila Szatmŕry
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ĺťľ,,,ľrjÍľ;!ľ,r,íľi":,)*, v ďalšom texte spoločne aj ako ,,zmluvné strany")

čt. u.

čl. III.
PREDMEľ ĺ Účnl NÁJMU

Pľenajímateľ pľenajíma Nájomcovi predmet nájmu za.účelom poslednej ľozlúčky so

zosnul:ŕľďou Evou šä;á'ň;" nuioa.iy7ĺ. i ä. r r . r q 40 - zomreLlla: 4 '3 '2022

Nájomca ,u ,uroí1"'ri'ĺzya2ĺe pľeámetu nájmu zaplatĺť nájomné tak' ako je

ffiedzené v člankutV' tejto Zm'ruvy'

Úvouľn USTANovENIA

Pľenajímateľ je vý1učným vlastníkom nehnuteľnosti-ul' Hlavná v Šali' Dom smútku

evidovaný katastľálnym odboľom gL::#ilä"J" ' sĺi pľe katastľá|ĺe Ínemie a obec

Šaľa v C ľegistľi ďäil Ĺodo.,ou ,. o. ooál, postavená na pľac' č' 1586/9 na LV č' 1 (ďalej

liä;ľfľ"l:'Jäää)'onettoaobýprenáj:i'i:P^Ľ?ľľľ^ľ*ľľ,äJľ'jsiene'
chladiaľenské zaľiadenie, miestnosť nu,ó'u* 1cate3 lón 

"pľedmet 
nájmť')'

Kľátkodobý nájomi"i' 'ĺi"ae 
s ust. $ ilil. 

';ň-.al 
ťxuahospodaĺenia s majetkom

mesta Šaľa v platnoä ;;rrschvfleňý.ffia,äľ ľ': Šaľa'_V zmysle uvedených

skutočností ,u zrĺ"uurrä_ro*v dohoáli-na watvoľení zĺĺrlu'vy o laátkodobom nájme

nebytoých p.ĺ.rtoiou i' n užozz (ďalej len "Zmluvď')'
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1. Cena zaĺétjom (,,nájomné") je

s l zozo Prevádzkoqý poriadok

a) pľacovný deň""""""

b)

čl.Iv.
DoBA ľÁĺľĺu

v stanovená podľa $ 12 Všeobecĺe zálv'azného naľiadenia č'

pohĺebísk mesta Šaľa v zneĺíneskoľších zmieĺ nasledovne :

.............75,- EUR
.0,- EUR

čl. vil.

Pľenaj ímateľ pľenaj íma pľedmet ľiT:
-c,lläáil;rŕe "uĺJ"nie 

: od  szuzz do9'3'2022

- áú'áJ"a sieň: 9.3'2O22 o 15:00 hod'

čl. v.
cENA NÁJMU A sLUŽI;B š ľÁĺrrĺoM sPoJENŕCH

)c

d)
e)

1

J.

PoDMIENKY NÁJMU

1. Nájomca pľebeľá pľedmet nájmu v stave akom sa nachádza pľi podpise tejto Zmluvy'

2. Nájomca vyhlazuje, Že bol ouo"nj**y s iechnickým stavoň piedmetu nájmu' o ktorom

sa pľesvedčil k na mieste samotnom'

3' 
ä'"T1#'Tľ.'H; n.j1u len na účel a v rozsahu dohodnutých touto Zmluvou,

ul ĺooľziavaiprevádzkový.poľiadokpohľebiska'
c) oort ,ĺoii"í;i"'t"é "alr"av "s 

etky z6vaý-a poškodenia' ktoré

v uŽívaných priestoroch.pár"Ĺi|írastnoučinno'ľou' ľesp' činnosťou osôb' ktoľé

Plnilijeho PikazY,
d) uďrziäviť poriaaók a čistotu predmetu nájmu'
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4.

e) pri uŽívaní predmetu nájm9 pľi výkone *:i:ijľsti dodrŽiavať všeobecne

zävdzĺéplatnépľávnepľedpisy.,,,o,,nyasmerniceapokynyPrenajímateľaz
bezpečnosti a ochĺany zdtaviapľi praci, óchĺany pred poŽiaľmi,

f) chrániť pr"d;J';j'í'" pr.ĺ'p"ľŕä;''í"'"í Ĺ^ĺ"^Á. Bezodkladne na v'astné

naklady oostraniľ lose*y zĺvady ffiol-qq", kpré v pľedmete nájmu spôsobí

vlastnou činnosťou, resp. činno'iJu á.ou, ktoľé plnili jeho pikazy' resp' sa

zďrŽíava|iv pľedmete nájme I 
jeho súhlasom'

g) po ukončení pĺ"i'.ľ'" ďt, odóvzJ"l;;il"ĺ nájmu pľenajímateľovi v stave

,r"'"r',*;Jľ lľäľá}; Nájomcovi nebýové priestory v stave spôsobilom na účely

5. $1lä'ä",eľ vyhlasuje, z9'Jĺ1jomcu oboznámil so skutočným tecbnickým stavom

pľedmetu nájmu, nezam'čalŽi"d* j;'";á*;skutočrl_osti a oáovzdávapľedmet nájmu

v stave spôsobilám na dohovor"rrJ íyuzĺuanie.v zmys,le bodu 3' članku III' Zmluvy'

6. Prenajímateľ vyhlasuje, Že p'Ja*., nájmu je v pľevádzkyschopnom stave

zodpovedajúcom jeho veku a '.ŕ;;ďm'ä 
uy u'äĺrĺ :ei' {adnemu 

užívaniu'

7. Prenajímateľ nezädpov eďá za"ä;-Ňä;Á"u sposot "ie 
waď"zou' ani inou nasilnou

činnosťou v priestoľoch pľedmetu nájmu'

8. Pľenajímateľ nezodpovďa 
"u 

sr.ääi: t<toľĺ Y^.'kJ: 
Nájomcovi alebo tretím osobám na

majetku "1.b";;"ú, 
uľ *oau n"'""ir.r" v dôsledku ieho zavinenia'

9. Nájomca bJ;; vedomie, u. 
'í.lä** ".:.ľ sprostľedkovatelia spľacúvajú v

zmysle n*iua"r,iu Európskeh" ói''"ä* a ľaď ĺBui zoro 1679 z 27 ' apti|a 2016 o

ochľane fyzických osôb pľi ,prufiäĺ-á'ou"y"t' úa;jov a o.voľnom pohybe takýchto

údajov, ktoľým sa zrušuje ,*.*iäôíl+átesi's'oú'""e naľiadenie o ochĺane údajov)

osobnéúdajeNájomcuvľozsahustanovenomvtejtoZmluu2.zaúčelomplnenia
zakonných p""i"ir"riĺ ľr"n4ĺňiJľu'' ttore vyplývajú ' ?'":?1'k*ania 

pohľebiska

podľa zĺkoĺu ĺ.1stnot1 Zz."-ľ"ý'u"1'wŇ ""'iJ 
neskoľších predpisov' po dobu

nevyhnutne potrebnú ĺa zabezpečenie pľáv a povinnostĺ vyplývajúcich zo zmluvného

vzťahu za.oieĺéhona základe ä;Ž'íň' á'ari.á''. ná^ĺoerý aľchivácie po dobu

trvania aľchivačnej doby v .ĺiäa' 'o "ákono ^--ĺ' 
lgslzO12 Z'z' o archívoch a

registľatuľach a o dop1,,ení_rrĺ.rtoä'ľ';ákŕ;'" ľr."t'"* zneĺí' Spľacúvanie osobných

údajov Nájomcu je v súlade , či^ä';J'' t pĺ'n'_'j vseouecneho naľiadenia o ochľane

údajov potľebné na plnenie "ĺt"*y'r' ľ^9yi*oítĺ Prenajímateľa podľa zákoĺa é'

l3tl2o1o Z.z. opohĺebníctv" ' ä.nií"rt*sĺ.t' p"ápňou' Ň.a]opc1zaľoveň vyhlasuje'

že zailče|om uzávľetia tejto 
'*r""' 

oiiporr.ytn 'iĺ 9'äu'y.r, 
údajov Pľenajímateľovi bol

dostatočne informovaný o ,rro3iň'i.ä;J"h Yiplý"d;i"il 
zo spräcúva=a jeho osobných

údajov, o pouio"or'i áräune ĺá":" í"'ŕľ'ĺľí.í'iJĹ',i '""'ĺľoo"ý-i 
alebo zmluvnými

požiadavkami, ako aj o ďa1ších?Ĺ"äa"y"r'_skutočnostiach obsiahnutých v dokumente

,,Podmienky ochrany sĺkľomiď',;-k*éd" "u'uľ'o'n 'u 
Ňa3o*"u pľed podpísaním tejto

Zmlvvyoboznámil. Nájomca úĹ;; vedomie Že iďoľmáóie o spľacovávaní osobných

údajov sú dostupné na webovo* 
'iar. 

Pľenajímďeľa: www.sala'sk'

čl. vI[.
Zátv er eóné ust anovenia

Zmi,lvanadobúda platnosť dňom jej podpisu 9ľ1ivpn;ĺmi 
zástupcami obidvoch

zmluvných strán a ĺJĺ*"rľ dňom nu.i.ä.rí,iJ"Á'po 9i'i 
j"i zvórejnenia na webovom síd'e

mesta Šaľa. Zmluvné stľany súhlasia ;-i;ä;';ää1"j Zm1uvy a osobných údajov

v rozsahu mena a priezviska. Povinnosť zmluvu zverejniť vyplýva z ustanovenia $5a

zŕkoĺa é, 2ttl20[b z. '. o slobodno* 
'a_',"'. 

r< iďóľmaci-'ĺn- a o zÍnene a doplnení

niektoľých"ul.o,,ov1"ut.onoslobodeinfoľmácií)vplatnomzneÍ,j;.
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2 Ak nie je v zmluve uvedené inak, ľiadia sa nájomné vďahv účastníkov zákonom č'

||6l|990 Zb. onájme a podnájme *Ĺytouý"n 
"priestoľov, óueianskym zákonníkoq'

a slovenským pľávnym poľiadkom'

Kzmene dohodnutých ustanovení tejto Zmluvy môi'e dôjsť ten po vzájomnej dohode

zmluvných ,t á" ŕ;;;; pĺrorr,rryó1 Jĺ.r"í*l'ch doäatkov, podpísaných oboma

zmluvn;fĺni ,t *u*ĺ utebo osobou ópľávnenou k tomuto úkonu'

Zm1uvne stľany sa zavän$1l, že 'ĺ uuäí poslqrto1ať potľebnú súčinnosť pľi plnení

záväzkov ztejto Zmhlvy aĺnvzá$omru Ĺuaĺ uĺuš ĺnľo'-ôuať o všethŕch skutočnostiach

potrebných pre ich spolupľácu podľatejto-im1u'y,najmä vzájomĺe si oznamovať všetky

zÍneny a dôleŽité okolnosti'
AkniektoréustanoveniatejtoZmiuvyniesúcelkomalebosčastiúčinnéaleboneskôĺ
stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatn;ých ustanovení. Namiesto neúčinných

ustanovení sa pouŽije úpľava, ktorá, pokiaľ je to pľávne mož-ĺé' sa čo najviac pribliŽuje

zmys1u a účelu t.j;;Žä1""y, pokiaŕ pi""ut':ĺo^í tejto Zmluvy zm1uvné stľany túto

otázku brali do úvahy.
Táto Zm1uv":" 

"yp''".ovaná 
v tľoch (3) vyhotoveniach, z ktoých Nájomca prevezme

jedno (1) vyhotovJ;; Pňajímateľ p'&'"*' dve (2) vyhotovenia'

Zm1uvné strany vyhlasujú, že zmluvu 'iii.'"rĺ, 
súhiasias jej obsahom' porozume1i m*

vyhlasujú, z. oururr.rj" *úit.ý, jasný 
^iirr*,ĺteíný 

prejav icĹ vô1e aĺaznak súhlasu ju

podpisujú.
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6.

7.

Šaľa, .?.,J',....2022

Za Prenajímateľa :
Za Nájomcu

A+ i'i'i
il
",1;, t ..

I

!

!

ťĺ 'r.S-

Mgľ. Jozef Beliclcý
primátor mesta Sal'a
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