Zm|uva č,. t7112022
nebytových pľiestoľov znení neskoľších
o kľátkodobom nájme
v
I38ľr99I Zb. o majetku obcí

uaať,ĺoÍenávzmysle
a

v

$

č
9a ods. 9 písm' b) zákon '

zmys 1e

v

zákonač.11 6l|99I o nájme

zÍrenl

čl. L

Zmluvné stľany

Šal'a
1. Pľenajímatel': Mesto
Tľoji99 7

Sídlo:

Zastupený:

Ňá-' Ň'

Mg'' lo1'f

^-

0'0

Šaľa

u*ľ\t#ľ{;Ĺäis"'"
'927

'

g*käue'pojenie:"' Slovenská sp9ľ^11e
š'ŕgíógoobooo OOst 2430 6282

IBA1'{:
BIC:
íČó,

GIBASKBX

00 306 185
vinczeova@sala'sk

E-mail:

"
(ďalej len,, pľenaj ímat eľ )

Nájomca:

2.

Naĺodený/á:
Rodné číslo:
Trvale bYtom

DanielBoháč

:

Te1.

e-mail:
(ďalej len
aj a ko ,,zmluyné strany")
v ďalšom texte spoločne
úč";;;;'itu'y
(obidvaja

,,nójomca")

čl. il.

ÚvouľÉUSTANovENIA
Hlavná v Šali'Dom smútku
nehnuteľnosti-ul'
vlastníkom
obec
Pľenajímateľje výlučným
säi pľe tatastrane územie a(ďalej
ä;il
1
č'
'
rsao t9 ĺaLY
evidovaný t atastľarĺľ#;dň;ôĹd;ľ"
I.?oäs, p"stavenánap.*. J.
ľegistri
C
Šaľav
obľadnej siene'
prenéjom
krátkodobý
liä;äľ'll?läĺ')'o miestnosľ
'i:lĽ?ľľľ'.,oriestorov:
iää;íiJ' "pi'a*et nájmď1' s majetkom
zaľiadenie,
chĺadiaĺenské
'",íiu*
ai'iii,r^ahospoááľenia
s u9!. $
ili;'Ji"d.
nájom
zmysle uvedených
I.átkodobý
,.n"ál..ýil;lfu::stašaľa"v
vptatoä
okĺátkodobom nájme
mesta Šaľa
watvoľeĺ
aonoóĺ'na
skutočností." Z*il;"é'ro*y
len
nebýových pĺ"'to'äu e ' ííiĺíozz(ďalej "Zmluvď')'

1

ď,.il;;;ä;

2

Á.J

J

äffi';il

á""y

čl' ilI'

PREDMEľ ĺ ÚČnl NÁJMU
1

.)

pľedmet
Pľenajímateľprenajím"rĺj:ľ.:vi

so
ĺŕ$mlz}-účelomposlednej r91lúčkľ

je
jnrďouoauĺĹtouBoňáčov"','*;ä;iÄ|ji]i'ĺ'gse'zomre.'l|a:7'3'2022
nájomné tak' ako
nájmu
ä#;*
za.o1uT.
";pí;Íiť
Nájomca sa zavú,l1e
Zmluvy'
tejto
IV'
článku
.l'il'"ä"."e v
zosnu'

t

,

čl. Iv.

DoBA
1

ľÁĺľĺu

nájmy-'

Prenajímateľ prenajíma predmet
: oĺ s':'žo22 do t0'3'2022
_ chladiaren.te
"uĺuá*i"
-ob.;Ň sieň : 10'3'2022 o 12:00 hod'
čl. v.

cENA NÁJMU A sLUŽi;ďš

sPoJEľĺÝcn
ľĺĺľĺoM

1.Cenazaĺájom(',nájomné..)jevstanovenápodľa$12Všeobecĺezétväznéhonaľiadeniač.
zneĺíneskoľšíchzĺieĺnasledovne:
poľiadok pohĺebísk*.rtu Šaľav
EUR
slzozoPrevádzkový
a) pľacovný
v

deň""""""
sobotu.."
b) ozwčeni'";;;;á"k;"*ĺĺ"auu
v dome smútku:
zariadenia
c) použitie .hl"di';;'k ihl,o

- pľvy deň """""'
_ zakaždý ajzaéatýďalšídeň

"'75''0'-

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

"""'7'' EUR

EUR
EUR
.niuaĺu.."'r.Jt'" "*ĺadenia """"""""5'_ EUR
b""
ĺp'u*
ň;itiä
d) použitie .i"riíätiíu
""""15'60
e) dozor pľi

""10'_

obľade

SPOLU : 120,30 EUR
(slovom:

ĺ'jň'toaoadsat'

eur a tridsat' centov)

príkazom
2.Uhĺaducelkovýchnakl{oyNájom1zarlatljednoľazovovplnejvýške120,30EUR
pľedmetu..nájmu' ato prevodným
rzii*r^
,^":t:
pľed
najneskôľ deň
p."*:ĺáät"ra uvedeného v članku I' tejt9
pľostľedníctvorn'peňažnéh"'ĺru"*lä"ĺíJ
hotovosti do pokladne MsU

.ňbJ" 212003 , r]'io"á"' '
zmluvy s použitímvaľiabilnéh"
pĺpísaniaúhĺadynájomného na
d.ň
v stanovenom
- správa "##;;.
a15ä1omca neuhĺadínájomné
u.iiild",
Prenajímateľa'
účet
bankový

ä

ďJ#äilí6lä'á."ĺ

3.ffiäĺ#ilľľ#::lä:ľ.ffi91'#.ľ;il:í$3íáomnebýovýchpľiestorovuvedené
,o'uoĺJá.lot'tó čhnku1 lehote splatnosti
,ruzäv
v bode 1. tohto članku u "u
":u.á.ne
k vymahaniu d'Žnej sumy
rnýške,
stanovenej
v
a
Naľiadenia uládJ
faktury
u.ro. ďoäe],ä"e v zmysle
v^fiŕ",ii;ŕou
omeškani"
z
ustanovenra
vľátane úľokov
z., ktoým. sá "yt<onavajú niektoré
č,.87nď;i--Z.
republiky
Slovenskej
pľedpisov'
obiianskeh"-äeľ"*'r' a v zneníneskorších

äii'.;;ňl#"ň;*úpiť

čl. vIL

PoDMIENIC NÁJMU

1.
2.

3.

pri podpise tejto Zmllĺvy'
v stave akom sa nachádza
Nájomca pľebeľá predmet nijmu
p_redňetu nájmu' o ktoľom
t"'t"'ĺ't'ý*
ouo"ná*Jf'
bol
že
vyhlasuje,
'iuno*
Nájomca
samotnom'
sa pľesvedčilk na mieste
touto Zmluvou'
1ľ účela v rozsďtu dohodnutých

äd"TljhTľ.'äľ"ľ_á'jT*

ľ

b)
c)

dodľžiav'Jpi'"-áa'ľ"w.poľiadokpohĺebiska'

d)

uĺrzianJfo'il'dóĹ

ktoľé
zŕtvady
odstran]jinJuiurtne "aĹräav'"í.*y
-apoškodenia, činnosťouosôb' ktoré
v užívanýchpľiestoľoch .pár;Ĺjill*tno,,oĺňo'iáo' "'p'
plnili jeho príkazy,
a čistotu predmetu nájmu'
2

\

výkone
pri uŽívanípľedmetu nájm9 pľi

*:i:ijľsti

dodrŽiavať všeobecne

e) ',a*uoeprď,"ľp,ä{ij:ĺľľľ;;#Ĺĺ.ľ*'':ľ'ľ'':*uľ*"'u"
na vlastné
"ľäľľiľrÍ
lij,t
spôsobí
:Ĺ"ffi:ľ"'xlr*'
{:1iľ#"jť-;ľľ;*#5l3ff
t'torj_v pľedmete

f)

fjmu
ä"|ost'od"nĺu'
jeho pikazy' ľesp' sa
náklady odstľániť vletky "auuoy
plnili
ktoré
činnoJJ";''ôb'
vlastnou činnosťou,ľesp.
jeho súhlasom'
v stave
z&žiavaliv pľedmete nájme I
nájmu pľenajímateľovi
odovz#;;ffii
aktu
pietneho
oo ukončení
spôsobilom na úóely
nebýové pľiestory v stave
Nájomcovi
ľ.ä".ľ;}a
technickým stavom
uŽívania.
oboznámil so skutočným
ž9
vyhlasuje'
predmet nájmu
Pľenajímateľ
'J'{ijomcu
skutočnosti a oáovzdĺ'oa
Žiadne
3.rnu"äa*.
oredmetu nájmu, ,r."',,ičul
bodu 3' č'anku III' Zmluvy'
n7Áy'r"
áor,ouor*e
'
stave
v stave spôsobilom-nu
'y"jĺfrň"
j"... y oľevádzkyschopnom
;;
r11ívaniu'
Prenajímate, "rň'ärňä*
úy u''ĺĺtĺi"i'o riadnemu
u
inou nasilnou
ani
zodpovedajúcom
"*ia-""ďr.r"'ä Jpää;tkrádežou,
edžl
nezodpov
Pĺenajímateľ

o\

*.'rl;[ľľ

4
5

_ddä;*lĺj.u

jti.Ĺo

6.
7.

zai\"g",íä:ä

:"#}.'ä:ľ:x;äĺ1tľ;úĺvzsik'aNájomcovialebotľetímosobámna
i|*näľffi
jeho zavinenia'
,ar,íiĺ,uvs\oo1neyniiJá u ao't.aru

8.

majetku alebo

Ň;j;."u.ĺ.,,J'n.ooÁ,ie,že'"''äil"ľiäľlíiiýľ;tľľ"ľ;fiil";ó''ž:
pot'yt. takýchto
úä"jó" ; ;";;iil'"
:ffiT'iľ'ľälH";;;"*'
mxjľľĺľ:ĺ
nariadenie
_Ž'nt''u" o ochĺane údajov)
gšň'ĺEi"ĺršeobjcné

9.

údajov, ktoľým ," "ňs':ä_il'.*i."
v ľozsahrr..;"*;;.
osobné údaje Nájomcu

zakonných

u

t"jto

za účelomplnenia

o""i,,i'ä.ii},"*:ĺ-*"ľ1"]*ä1ž-yY::ľŕJŕ""Jľĺi"Jil':"ľ:ľ"''.:ĺí

T"':"1'ffi:'ä:,;ľ:jň:l"'"*l'*eho
archivácie po dobu
ĺľĺĺ?**"í;2ó;";"ľ:ľ"Tff
a
ĺa zŕk|adet"3to''žäti'y*ffi;_bd* "u^ĺeerý
vďahu za'ožeĺiho

tľvania aľchivačnej doby u.

Z'z'.

o

aľchívoch

Spľacúvanieosobných

v platnoir
á^äpirr*ĺĺ.r.19ry.t ;ák;"" '.l
^"^' naľiadenia o ochľane
ys;obecného
o.'äáJ'i'ĺ'.
ĺr.
,
j.l
,ĺr"a.
Najomcu
podľa zákona č'

registľatuľa.ľ, u
údajov

:ú1u9";_;ák"* ^

ĺ' ióilz}oz

vyhlazuje'
;ffiä"";áo;'irh
pr.apiron. Ňa3o*"u
':ľľ"ĺlľ'"*3ĺ*ut"ľa
"u'oveň
t3tl20t0 Z.z. opohľebníctv ", ^"^-ieskorších

údajov pot.''JJI'""

žeza,6če|o.*ľ;ä;ääž'11\ňäxľ'i*#äfi:ľ#l:ľľľ"'*:ľľH'iJ'l

v dokumente
ĺĺ'J:T:T:ffi:,lää*'lľfi};^;;ň'*';ií"r{"{'";ďňý'"iĺiuozmluvnými
skutočnostiach obsiahnutých
poŽiadavkamĺ, .iä'äi""ääisĺ..t-..i."'ir'y.r'
pľed podpísaním tejto
súkľomiď', ttoiJt'o obsahom 'u_Ňájo*'a
o.ľr.*y
osobných
,,Podmienky
"
u.aorni. z" ĺnĺormeóieo spracovávaní
u..ĺ.äJ
Ná3o*.u
Zm'uvyobo"nĺmĺl.
rĺjte ľ'.nu3ímateľa:www'sala'sk'
údajov rĺ oo.topää;ň;Ĺ;;"'"
čl. v[I.

Zátv er eénéustan ov enia

1

Zmlw a nadobúda'
"j. ľ:lpi'' :|lľľľ#iŕ*:T"'ffiJľľ:'T':
"nťjľjĺ:Ťľĺ*ľ*ľ::fi
platno

v ľozsahu mena

sť dňom

l

*?ľ::"llľäjľJ'ľľ]'ii';;1;;;;;'Ť1ichúdajov
n,nrľu z ustanovenia $5a
zveľejnii'

Povinnosť zmlúvu
;;i;irŕ".
Ĺ
"

zmene
;:T;Ĺil""ľ n'^'** v platnom
'1'n'aa;í*,"o
zner'ĺ'

zékoĺač,. 2t1,t2o'ľž.
niektoých

"uLorroJ(",ĺLon

a doplnení

o slobode iďoľmácií)

3

)

I

2.
3.
4.
5.

6.
7.

vďahy účastníkovzákonorn č'
zmluve uvedené inak, ľiadia sa _nájo1né
priestorov' občianskym zákonníkom
116l|990 Zb. onájme a podnájmá ".Ĺŕ"'y"h
a slovenským pľávnym poriadkom'
dôjsť len po vzájomnej dohode
Kzmene dohodnutých ustanov"ni',"1,o Zm\,yvy \ô?"
doáatkov' podpísanych oboma
zmluvných stran ioľmo., pĺrorrrrry-JĹ "úi'r"'1*ych
k tomuto úkonu'
zmluvnými stranami alebo oiobou oprávnenou
pos1qrtovať potľebnú súčinnosťpľi plnení
Zmhsvĺe strany sa zaväzuju, že ,i u,'oĺ
o všet(ých skutočnostiach
vĺašĺnĺo'-ä.'oať
záväzkov ztejto Zm|uvy aĺavzájomsa Ĺudĺ
si oznamovať všetky
potľebných p."1"r, spolupracu póji;;;jt" ZmIuvy,ĺajmävzájonrne
zmeny a dôleŽité okolnosti'
alebo sčasti účinnéalebo neskôľ
Ak niektoľéustanovenia tejto Zm|uvy nie sú celkom
ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných
stľatia účinnosť,nie je tým dotknuápŕ"t*'ľ
je to. piáľ' moŽĺé'sa čo najviac pľibližuje
ustanovení ,";'"_'Ž;ij. ĺrpruru,tto'á, poĹĺaľ
tejto Zm1ĺvy zmluvné strany túto
zmyslu a úče1utejto Zm1uvy, pokiai pri užatvétraĺí
otázktlbľali do úvahy'
z ktoých Nájomca prevezme
Táúo Zmluvu j" ,.yp.u.ovaná v tľoch (3) vyhotoveniach,
j.ano (1) vyhotovó"ĺ. u Prenajímateľ prevezm9.du:. (2) vyhotovenia'
jej obsahom' porozumeli mu,
Zmhyĺe'il;;'ň;r,r1ĺ,z.l*r'"o äi pľečítali,.súhiasias
prejav ich vôle aĺaznak súhlasu ju
vyhlasujú, ze ĺusat.rj" urúiĺy,j"*y azionxriteiný

Ak nie je

v

podpisujú.

u,
Šuľ
Za Nájomcu:

I

v..

.'.1!?. :.:!.

:. 2022

Za Prenajímateľa

Mgľ. Jozef Beliclcý ''
pľimátoľ mesta Salna

4

