
Zm]ruva č.. t79l2022

o kľátkodobom ná3 me nebytoťch pľiestoľov

uzatvorená v zmysle $ 9a ods. 9 písm. b) zákon č,.I38ĺL99I Zb' o majetku obcív znení neskoľších
v menlnebýoqých

a v zmysle zákoĺač. 116/1991 o nájme

1. Pľenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: ŇaÄ' s"' Tľojice 7 
'927 

00 Šaľa

Zast[peĺýz Mgĺ' JozďBelickÝ orimátoľ mesta

Bankové spojenie: ši8u""'r'ĺ spoľiteŕŕ; a's' pobočka Šaľa

IBAN: šrgz 0900 
-0000 

00512430 6282

BIC: GIBASKBX
IČo: 00 306 185

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

2. Nájomca:
Naľodený/á:
Rodné číslo :
Tľvale bytom :

Tel.
e-mail:

Erika Polláková

čl. I.
Zmluvné strany

čl. il.

čl. ilI.

ĺť;,',ľ"l;: rľ:!:#;")r, v ďalšoľn texte spoločne aj ako ,,zľnluvné stľany")
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WoDNÉ USTANoVENIA

Pľenajímateľ je ý1učným v1astníkom nehnuteľnosti-ul' Hlavná v Ša1i' Dom smútku

evidovaný katastráhyäÁáuoro* ok .J;ŕ;ä"J" " sĺi pľe katastľálne územie a obec

Šaľav Cregistľiď'.ä;;ä;; o.?ďz_I,p"stavenánap'*' o' 1586/9naLV č' 1 (ďalej

liä ;äľ"iŤ#ää)' o netto aobý pľenáj :1. i:P^Ľ:T:ľ.ľ"iT:1ä#ľľ 
siene'

ch'adiaľenské zaľiadenie, miestnorľ nu ĺi'u* (ďďej lén,,pľedmet nájmď')'

Kľátkodobý na.ĺo*Ĺoiu'rjtua. s ust. $ +'"ä''-ipĺ'm' a; zásaa hospodaľenia s majetkom

mesta Šaľa vplatnom zneníschváleňý |'ňĺtä'o* mesta Šaľa'_Vzmysle uvedených

skutočnostĺ ,u z*t"rruf ;r'.'y aonoáľ'* uzatvorení zmluvy o kĺátkodobom nájme

'.Ĺŕ"ú.n 
pĺiestorov Ó:' 179l2}22(ďa1ej len "Zmluvď')'

1

2

PREDMET A UčEL ľÁĺitĺu

PľenajímateľpľenajímaNájomcovipredmetnájmuTY::lo*poslednejľozlúčkyso
zosnulýďou Fľantiškom Kóvácso* "*Jä''y7äi 

zg'ĺo'tg +4' zomre14a: 832022

Náiomca sa zav.éauje za lŽív*ĺ" pÁáÁéto ,ra3-o zaplaltť nájomné tak' ako je

uyäedzené v članku IV' tejto Zmluvy'

1

t\



1

čl.Iv.
DoBA ľÁľľĺu

Pľenaj ímateľ pľenaj íma pľedmet ľiT:
- ;ĺŕJil"" rie runaď"nie : od 832022 ďo t0'3'2022

- oú'uJ"a sieň : 10.3'2022 o 14:00 hod'

čl. v.
CENA NÁJMU A SLUŽI]E'B'š ľÁ.ĺľĺoM sPoJEľŕcu

1. Cena zaĺájom(,'nájomné") je v stanovená podľa $ 12 Všeobecne záväzného naľiadenia č'

slzozo Prevádzkový poľiadok pohrebísk mesta Šaľav zneĺíneskorších zmien nasledovne:
75,- EUR

a) pracovný deň. O,- EUR
..............7,70 EUR

b)
c)

d)

dome smútku:

pnrý deň
zakažďý aj zaiatý ďalší deň

použitie miestnosti na úpľaw bez použitia chladiarenského zaríadenia " "'

dozoľ pĺi obrade ..

7,- EUR
10,. EUR

.....5,- EUR
......15,60 EUR

)e

2.

J

SPOLU : 120,30 EUR
iJ""ĺň' ĺednostodvadsat' eur a tľidsat' centov)

Uhľadu ce1kových nákladov Nájomca zap?atíjednorazovo v plnej výške 120'30 EUR

najneskôľ a.n p'"ä*)uoJ ím,lžívaĺď;'';á;.tu.'nájm1r, uto p"uodným pľíkazom

prostredníctvom peňažného ústavu ,ru ĺí'i ľrenajĺmä1eľa uvedeného v článku I' tejto

zmluvy s použitím;áĹi"ého symbolJizóo: , prĺpaan9 v hotovosti do pokladne MsU

- spľáva cintoľínov._ža denúhľady '" 
p"'"z"iá'o'ĺ pripísania úhľady nájomného na

bankový účet Pľenaj í;"rď;'Ý p"'pua", ak Nájomca neuhĺadí nájomné v stanovenom

t"".-ĺrr., Prenajímat"l''á právo odstúpiť od Zmluvy'

Aknájomcaľiadne;;il ireuhĺadí najo*e zaprenäjomnebytovýchpriestoľov uvedené

v bode 1. tohto článku a za sIuŽby "";d;';'b 
oač z' tohtó ebnku v lehote splatnosti

faktúry a v stanovenej výške, -ľ.?ž",p'."ä3ĺ'"{eľ 
pľistupiť k vymáhaniu dlžnej sumy

vľátane úľokov 
" 

orrr.škurria. Výška ĺ'otoŕu"oe vypočítaná v zmysle Nariadenia vlády

S1ovenskej ľepubliky č,. 87l|995 z. ,.',-utái^ sá vytonéĺvají niektoré ustanovenia

óuoiurrrt .t o zakonníka v zĺeĺíneskorších predpisov'

čl. vIL
PoDMIENIG NÁJMU

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

2. Nájomca vyhlasuje, že bol ouo"r'e*áfs iechnickým stavom predmetu nájmu' o ktoľom

sa pľesvedčil k na mieste samotnom'

3. Nájomca je povinný
a)užívaťp,"a-,',.tnájmulennaúčelavrozsahudohodnutýchtoutoZmluvou,
ŕl do&žiaiaťpľevádzkový.poľiadokpohĺebiska'
c) odstľánitin;;i"',"é r,afuäay všetky závady''apoškodenia, ktoré

v užívaných pľiestoro.tr rporoĹiiítu't"ooeinnosťou' ľesp' činnosťou osôb' ktoré

plnili jeho pľikazy,
d) udľžiäv|ať poľiaaót< a čistotu predmetu nájmu'
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e)priuŽívanípľedmetunájmupľiqikonesvojejčinnostidodtžiavaťvšeobecne
záväzĺép1atné právne predpisy, n9Ty a smeľnice apokyny Pľenajímatelťa z

be'peenoiii u o.t'r*y rá, uriä píí pr á9i,ôchrany pľed požiarmi,

Í) chĺániť pľedmet _nál-ľ p."J poú.oderrím. a.zničením' Bezodkladne na vlastné

naklady odstľániť všetky ";;d; 
;;r'oť*i": ktoľé v predmete.1ájmu spôsobí

vlastnou činnosťou, ..rp. ĺi*ásijo" osou' ktoré plnili jeho prikazy' ľesp' Sa

zdržíavalív pľedmete nájme s jeho súhlasom'

g) po ukončení pietneho ur.t" ojJu"Juľ pľ"am"i nájmu pľenajímateľovi v stave

4. .."'u],*ľ# ľ.ä"ň''x; Nájomcovi nebýové priestory v stave spôsobilom na účely

5. $urllli'ä",eľ vyhtasuje, ž9 ].{1jomcu 
oboznámil so skutočným technickým stavom

pľedmetu ^ái^'i,;;r.*i9ĺ 
Žiad""'emu zr.aÍ:eskutočnosti a oáovzdáva pľedmet nájmu

v stave spôsobi1ám na dohovoľene íyužívanie.y zmysle bodu 3' č1anku III' Zmluvy'

6. Pľenajímateľ vyhlasuje, že ;'JdÁ "á]ľ"' j. 
v pľevádzkyschopnom stave

zodpovedajúcom jeho veku a 
'.''i';"dy'ktoľé 

by bránili jeho ladnemu 
užívaniu'

7. Pľenajímateľ nezôdpov edét za sr."ay Ňá:óÁ"" 
'po'obené 

kľádežou' ani inou násilnou

činnosťou v priestoľoch predmetu nájmu'

8. Pľenajímateľ nezodpov edá z2šk;;_k;' éĺ uz2ík!9Nájomcovi alebo tľetím osobám na

majetku a"ao'rariiĺ' ak škoda nevznikla v dôsledku ieho zavinenia'

9. Nájomca beľle na vedomie, u. 
''.*.ii*ate1' 

a.jehä.sp1o_s11",g!:vaĽľ spľacúvajú v

zmys'e ,ruriuá"rriu Európskeho p*rá-ä"r" a rady .'uĺ zoro 1679 z 27 ' apríIa 201'6 o

ochĺane fyzických osôb pľi ,pr'J."*i osobnýc}r údajov a o.voľnom pohybe takýchto

údajov, ktorým sa zrušuji ,,,,"*i.uôiĺa66S (všeobáné naľiadenie o ochĺane údajov)

osobnéúdajeNájomcuvľozsahustanovenomvtejtoZm\uy1.zaúčelomplnenia
zakonných poroi*ortĺ ľr"rru3ĺ-u:i.ľi ŕtore vyplývají z yreu.'7lzkovania pohĺebiska

podľa zákoĺa č. 13112010 Z.z. o pohľebníctve v ,n"ní neskoľších pľedpisov' po dobu

nevyhnutne potrebnú ĺa zabezpeo".íi" p'á' a povinností vyplývajúcich zo zmluvného

vzťahu zalo;eĺého ĺa zŕk;ade 
"i;ŽÄ,bw 

á následne nä_ĺeety aľchivácie po dobu

trvania archivačnej doby v sĺtäde so zákonom č' 39512002 Z'z' o aľchívoch a

ľegistratúrach a o dop1není-nĺ.rioiJ.r' "ar9""1v 
platnom zĺeĺí' Spracúvanie osobných

údajov Nájomcu je v súlade ' 
ei_ä. "a'. 

1 písm._c) všeobecného naĺiadenia o ochĺane

údajov potrebné na plneni. 'ál"*y.r' 
p'ovinností Pľenajímateľa podľa zžkoĺa ó'

|3tl2010 Z.z. opohĺebníctv ", 
Ä"iĺnest'oisĺcľ' predpisov' N.ujoľ'ľaľoveň vyhlasuje'

Že za.Úče.om uzavretia tejto z,nrur.y prĺ poskymul oräbrry"h úáajoy Prenajímateľovi bol

dostatočne infoľmovaný o *uo;iÄ-iä;;ďd'p1ývajúcich zo spľácúvania jeho osobných

údajov, o p*ir,rroJi osäbné ĺá"i. í"'ľĺ'ĺľ u 'í"ĺšŇi 
so zákonn;imi alebo zmluvnými

požiadavkami,ät" "ĺ 
o ľĺsĺ"t "..ĺ.u*t"y.ľ' skutočnostiach obsiahnutých v dokumente

,,Podmienky ochľany sukľomiďi; ŕ*éh" obsahom sa Nájomca pľed podpísaním tejto

Zm'uvyoboznámil. Nájomca b..Ĺ ;;;.domie že iďormďcie o spľacovávaĺĺ osobných

údajovsúdostupnénawebovomsídlePľenajímateľa:www.sala.sk.

čl. VIII.
Záľ'.ereóné ustanovenia

ZmĹĺlva nadobúda platnosť dňom jej podpisu lP|iv1enými 
zástupcami obidvoch

zmluvných strán a ĺJi*orľ dňom *'tä"fiňi-po 9iĺ:ei zvárejnenia na webovom sídle

mesta Šaľa. Zmluvné stľany súhlasia ."ä'i"ji*''" l'".t9j Zm|vvy a osobných údajov

v rozsahu mena a priezvisŕa. Povinno; "-ň zverejĺíť vyplýva z ustanovenia $5a

zákona č,. 2ltlz[Oď i. ,. o slobodno; Ň_"* k informáciélm ao zĺnene a doplnení

niektoých ,xono, 1rtxon o slobode infoľmácií) v platnomzĺení'
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Ak nie je v zmluve uvedené inak, ľiadia sa nájomné vďahy účastníkov zákonom č'

l|6ltg91 Zb. onájme a podnájme ,'.Ĺytouý'ľ' 
'pľiestorov' óuĺianst<ym zákonníkorn

t'ffľ;kj,#ľJÍňľä ffiä*:ľ' t9jjo Zm|vvy môi:edôjsť len po vzájomnej dohode

zmluvných ,t á" ŕ;;; pĺrorn,yóh' ililil'ch doäatkov' podpísaných oboma

zmluvn]ŕmi stľanamialebo o'ouou ópľávnenou k tomuto úkonu'

Zmhlvĺé strany sa zaväzují, Že rĺ u"äí-pásr'4o1aľ potrebnú súčinnosť pri plnení

závazkov ztejtoZmluvy anavzé$omru Ĺ,raĺ uouš infoľmovať o všetk.ých skutočnostiach

potrebných pĺe ich spoluprácu poaľut"1to ž.luuy, ĺajmävzŕ$oÍnne si oznamovať všetky

"#'lĹŕ,::JŤľ:ľľJľľjbto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr

stľatia účinnosť, nie je tým dotknute ptatnosť ostatn;ich ustanovení' Namiesto neúčinných

ustanovení sa použije úpľava, ktoĽ, po[ú je to piávne možĺé' sa čo najviac pľibližuje

zmyslu a účelu 
":iäŽi'ú'y, 

pokiaÍ ;;ruilňí tejto Zm|uvy zmluvné stľany túto

otázku bľali do úvahy'
Táto Zm1vvu:" ,.yp"ru.ovaná v tĺoch (3) vyhotoveniach' z ktoých Nájomca pľevezÍne

jedno (1) vyhotovJíä;;ňímateľ p'óu'"*' dve (2) vyhotovenia'

Zmiuvĺéstľany vyhlasujú, že zmluvu 
jp"ĺĺ"rĺ' súhiasias jej obsahom' porozumeli mu'

vyhlasujú, z. oururrq"-uiúiry, jasny 
^'ri"'iÁĺt"ľný 

prejav ich vôle aĺa znak súhlasu ju
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6.

7.

podpisujú.

Ša'ta, .(8...(.:.2022

Za Prenajímateľa :
Za Nójomcu

....,.' Mgľ. Jozef Beliclľý
pľimátoľ mesta Sal'a
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