
uzatvoľená v zmysle $

Zmluva é.18tlz022
o kľátkodobom náj me nebytových pľiestorov

majetku obcív znení neskorších
9a ods. 9 písm. b) zákon č. 138/1991 Zb' o

vp latnom zĺtenl
a v zmYsle č.116/1991 o náimezákona

1. Prenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Ňä-sv' rľo3ic e.7 '927 
00 Šaľa 

,

Zastúpený: Mgľ' JozďBelickÝ' orimátoľ mesta

Bankové spojenie: šiäu'"'r'a 'po'it"ŕíá 
a's' pobočka Šaľa

IBAN: 
' 

šŕsz 0900 b000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
íČo, 00 306 185

E-mail: vinczeQva@sala'sk

(ďalej len,, prenaj ímateľ" )

2. Nájomca:
Naĺodený/á:
Rodné číslo :
Tľvale býom :

Tel.
e-mail:

čl. L
Zmluvné stľany

Ján Baňák

Budovateľ skŕt55517,927 OI Šaľa

čl. III.

ĺťľ,',í"l;:;!::r#;'r)"rv ďalšorn texte spoločne aj ako ,,zľnluyné strany")

1

čl. il.
UvoDNÉ USTANoVENIA

Pľenajímateľ je ý1učným vlastníkom nehnuteľnosti-u1' Hlavná v Šali' Dom smútku

evidovaný katastľá1ffioáuoro* ok'"#;ľ" 'ĺ'"ä" ' 
sái pľe katastrálne územie a obec

Šaľa v C ľegistľi ďäi;ä;; ;.?ó'5;p"stavená na pru.- o. 158619 na LV č' t (ďalej

liääľľ!#:#)'o kĺatkodobý pľenájo* l:Pľ'lÝch 
pľiestoľov: obľadnej siene'

chĺadiarenské zariadenie, miestnosľ nu npiu* (ďalej lón,,pľedmet náj mť')'

Kĺátkodoby r,ĺ:o*[oil'rĺruJ. s usĹ $ ľjäJ';äň á>txuahospodarenia s majetkom

mestp Šaľa v pruträä ;;rnscnvareňi.ň;ó'ľľ:'-''" š"'a' V zmysle uvedených

skutočností ,u z*irrurre ,o*v dohoáli_na uzatvoľení Át'r.y o kľátkodobom nájme

nebytových priesto'äu í' íuĺžozz (ďalej len 
"Zmluvď')'

)

J

1

)

PREDMET A ÚčEL ľÁĺľĺu

Prenajímateľ pľenajíma Nájomcovi pľedmet nájmu za účelom poslednej rozlúčky so

zosnul.ýľďoo u"r.nou i;;k;';- '"i"aä"ilä,'':gs;.1'gz+ 
'-zomrellla 8'3'2022

Náiomca sa zav.dlz.llje za vžĺvu1rr" pi.oäetu nájmu ^p1it't 
nájomné tak' ako je

_.ň"J".ne 
v članku IV' tejto Zmluvy'
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čl.Iv.
DoBA NÁJMU

Pľenaj ímateľ pľenaj íma predryeJ ľjT:
- 
"t'iuaiu'"nsŕé 

zariadenie : od 932022 do tl32022
- obradná sieň : 1I.3.2022 o 12:00 hod'

čl. v.
CENA ľÁĺľĺu A SLUŽI;'B'š ľÁľľĺoM sPoJENÝcrĺ

a) pľacovný deň..........."" "
v sobotu....

1.Cenazaĺájom(,,nájomné..)jevstanovenápodľa$12Všeobecĺezáxdzĺého
slzozoPrevádzkový poriadok pohľebísk mesta Šaľa v zsleĺíneskoľších zmien

prr^ý deň.
zakažďý aj zaéatý ďalší deň...

d) použitie miestnosti na úpľavu bez použitia chladiarenského

dozor pľi obrade

naľiadenia č.

nasledovne:
......75,- EUR

..........0,- EUR
.7,70 EUR

..7,- EUR

.10,- EUR

b) ozvučenie a ľeprodukovaná hudba""""""""
.í p""ziiĺ. chladiarenského zariaďeĺiav dome smútku:

)e
SPOLU : 120,30 EUR
(slovom: Jednostodvadsat' euľ a tridsatt centov)

2 Uhĺadu celkoqých nákladov Nájomca zaplatíjednorazovo v plnej výške 120'30 EUR

najneskôľ aeĺ pr"Jäĺatĺ* "zĺ"*i" 
pi.J.etu.nájm1l, aio prevodným pľíkazom

pĺostredníctvom peňažného ústaw nu ĺä"ip'""ajimäteľa uvedeného včlánku I' tejto

zmluvy s pouzitĺ*uaĺiaĹĺ1ného symboĺ"žizooz, pľípadne v hotovosti do pokladne MsU

_ spľáva ciĺtotíĺov. iadeň úhľady '" 
p""Á:á'dď pripísania úhrady nájomného na

banko\.ý účet Prenají'#i; íp'ĺ]p"a", ak Nájomca neuhľadí nájomné v stanovenom

i.Áĺn., Prenajímatóľ *e právo odstupiť od Zmluvy'

Ak nájomca riadne ; 
"č;;'n"ur.'ruĺĺ 

,rajomrrá zaprenájomnebýových priestoľov uvedené

v bode 1. tohto članku a za shňby "'.a."ĺ"'bode 
z. tohtó článku v lehote splatnosti

faktuľy a v stanovenej vyškea ^'9ž".pffi'n1eľ 
pľistupiť k vymahaniu dlžnej sumy

vľátane uľokov 
" 

o-.škul-'ia. Výška ĺľot o'o tl]ae vypočítanáv zmys|eNaľiadenia vlády

Slovenskej ľepubliky č. 87ltgg5 z. ).-,-utái^ šá 
"yto"ávají 

niektoľé ustanovenia

ótĺi*rt"t'o "uro*ĺk 
a v zĺeĺíneskoľších pľedpisov'

J

čl. vil.
PoDMIENKY NÁJMU

1. Nájomca pľebeľá predmet'nájmu v stave akom saĺachádza pri podpise tejto ZmIlvy'

2. Nájomca vyhlasuje, že bol ouo^,ĺ-"-ď stechnickým stavoň predmetu nájmu' o ktoľom

sa pľesvedčil k na mieste samotnom'

3. Nájomcaje povinný
a) lžívaťpr"ím"t nájmu len na účel a v ľozsahu dohodnutých touto Zmluvou'

íl dodržiävaťpľevádzkorný.poľiadok pohĺebiska'

c) odstraniinävtastne naHády všetky zíxaý'.7poškodenia' ktoľé

v užívaných priestoľoch sposoĹiiítu't"ooĺinnosťou' resp' činnosťou osôb' ktoré

Plnili jeho PĺíkazY,
d) udržiävať poriaaók a čistotu predmetu nájmu'
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e) pľi užívaní pľedmetu nájm9 pľi qýkone *:i:ijľosti dodľŽiavať všeobecne

záväzĺé platné pľávne predpisy., ,rorrny a smeľnice a pokyny Pľenajímateľa z

bezpečnosti a ocŕľany zdraviapĺ praci' óchĺany pĺed,požiarmi'

f) chľaniť pr.d;J;jŕ'" p.Ť p.oslŕJ.nĺ* a žnieenĺm' Bezodk'adne na vlastné

naklady odstraniť vletty "aparää"si;;_@1": 
k1oré v predmete nájmu spôsobí

vlastnou činnosťou, ľesp. činnoriJ" o.ot, ktoľé ptnili jeho pľ.kazy' resp' Sa

zďržiavaliv predmete nájme I 
jeho súhlasom'

g) po ukončení piä"il utiu oaou";"ť;';J*"ĺ nájmu prenajímateľovi v stave

í."o],*ľ;p i:"ffiľ#a Nájomcovi nebýové pľiestory v stave spôsobi'om na účely

$u,llxľ,ä",eľ vyhlasuje, z9'Jĺ1joT'' "!_"::ľi,1':"'"*ľ:':Íľ':T*"*äľ 
stavom

pľedmetu nájmu, *Ä^lĺáĺ Ž\adĺejemu_známe skutočnosti a oáovzdáva predmet nájmu

v stave spôsobilom r'u áonouor"'é 'yu;;;ilu "*yĺ" 
bodu 3' článku III' Zmluvy'

Prenajímateľ "ril^ň;,* 
ž" p'.aÁ.t- ,ra;*u 

- 
j"... : pľevádzkyschopnom stave

zodpovedajĺ.o.n:Jľ'o ueku a nemá uuáy, no'e by brániľ jeho riadnemu uŽívanru'

Prenajímateľ nezodpov edá zafudl Ňá:äň"" sposobent kĺádežou' ani inou násilnou

,äuľ:;ľffi :"ffľ"'ä':ľ:ääÍlTäŕĺvznklaNájomcovialebotľetímosobámna
majetku alebo ,dr,iiĺ,ak škoda nevznikla v dôsledku jeho zavinenia'

Nájomca berie na ''"ĺorni., z. ľr.rr}ĺrrrater a.jeý-spľostľedkovatelia spracúvajú v

zmysle naľiadeniJ iló-'-Ĺ.h" p*1;ä; a rudy (EU' 2016 1679 z 27 ' apríIa 2076 o

ochľane fyzických osôbpri ,pru.úuuJ;;;b''rh úäajóv a o voľnom pohybe takýchto

údajov, ktoľým ," "ňs":ä 
,*"*i"u gšĺieips'('šeobecné naľiadenie o ochĺane údajov)

osobné údaje Nájomcu v rozsahu ',*";ilm 
v tejto Zmhlve za účelom plnenia

zákonných povinností Prenajímat.ľ;'ä"';";ň w 
z prevádzkovania pohľebiska

podľa ztlkoĺa č,. |3tlz1|O Z.z.o pohĺebníctve v zĺeĺinestorších pľedpisov' po dobu

nevyhnutne poo.Ĺrrĺ ,, u ,ub"rp"é"ni piĺ" u povinností vyplývajúcich. zo zmluvného

vzťahu za|oženého ĺa zŕk1aďet"it"'ž'ilňďJ náďedne "á''ĺĺetý 
aľchivácie po dobu

trvaniaarchivačnejdobyvsúla{e*-"uto',o.ĺ.3g5l2}o2Z.z.oaĺchívocha
ľegistľatuľa.ľ, u 

"^.i'offií-niektoľých "ukorrou 
v platnom zĺeĺi. Spľacúvanie osobných

údajov Nájomcu je v súlade , čl. 6.'ij;^i pĺ""'^") všeobecného naľiadenia o ochĺane

údajov potrebné'ira pr.r"'i. "ák"*i;i 
^ľ*ĺ"""'1ĺ 

.Pľenajímateľa 
podľa zákoĺa i'

t3Ll2O1O Z.z. opohĺebníctv. u 
"rr.fi'LrĹo'rsrct, 

predpisov' Ňá3o-"u zŕroveiĺvyhlasuje'

že za.6éeĺo- *ul*",ia tejto Zmĺuvy;'t d;Ĺŕl'riĺ osôbnych údajov nl^T"Jlľ*"ľovi bol

dostatočne infoľmovaný o svojich p':á"Äili|tyou3ĺ"ĺ.ľ' zo spräcúvania jeho osobných

údajov, o poui*orti oräu're úáaje il;iň;i';1í"ĺ'1"'ti'o "ato""ý'ni 
alebo zmluvnými

požiadavkami, .il";ňááisĺ"rr r"i.;;''ý.h skutočnostiach obsiahnutých v dokumente

,,Podmienky ochľany súkľomiď',.. il;Jh" obsahom sa Nájomca pľed podpísaním tejto

Zm|uvyoboznámil. Nájomca u.ri" äJ "ao'i" 
z' i"ľoÁáäi' o 

'i'u'ouánaní 
osobných

údaj ov sĺ aosffi ;;;;Ĺ;;"- sídle Pľenaj ímateľa: www'sala'sk'

6.

7.

8.

9.

čl. VIII.
Zátv er ečné u stan ov enia

1 Zmluva nadobúda platnosť dňom l"j. ľ:1pi* :|1ľl:""mi 
zástupcami obidvoch

zmluvných strán a ĺoi"""ľ dňom nu.i"äujĺ"im po dni jej zvórejnenia nä webovom sídle

mesta Šaľa. Zmluvné strany súhlasia ;-i;;;j'äi- Ĺ"19l Zm\uvy a osobných údajov

v ľozsahu mena u pr1."uirŕa. povinnŇ_;d; zverejniť vyplýva z ustanovenia $5a

zikoĺa é. ,|L;'OO.;';:; 'tobodnoň 
p1^i.t"p. k informaci'ďm a o zmene a doplnení

niektoých,ĺxono,1,ĺxonoslobodeinformácií)vplatnomzneru.
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2 Ak nie je v zmluve uvedené inak, riadia sa nájomné vďahy účastníkov zákonom č'

11611990 Zb. o'ájr"" ;p;dú-á ,'"uytouych pľiestorou, óbčiun'kym zakonníkorn

a slovenským právnym poriadkom'
K zmene dohodnuých ustanovení tejto Zmluvy mô-ze dôjsť len po vzájomnej dohode

zmluvných stľán fo|*oo pĺ'o-"yó1 Jĺ'rou*ych doáatkov, podpísaných oboma

zmluvqými stľanami alebo osobou oprávnenou k tomuto úkonu'

Zmiuvĺé stľany sa zaväzujú, že sĺ tuäĺ poslqytovať potľebnú súčinnosť pri plnení

záväzkov ztejto Zmluvy anavzä$omsa budú včaš irrfo.-oroať o všetkých skutočnostiach

potrebných pre ich*;ňfi; pooľut.jto im1rlry,najmä vzájomne si oznamovať všetky

znrreÍLy a dôleŽité okolnosti.
Ak niektoré ustanovenia tejto Zm|uvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr

stľatiaúčinnorľ, rri" j"Jý-äoim"tĺpĺutnosť ostďnýchustanovení' Namiesto neúčinných

ustanovení sa pouŽije úprava, ktorá, pokiaľ je to piávne moŽné, sa čo najviac pľibližuje

zmyslu a úče1u t.ŕ;'fu"'y, pokiaŕ prĺ,lrawtra"í tejto Zmhlvy zmluvné strany tuto

otivktlbľali do úvahy.
Táto Zmluvu j. ,.ňíu.ovaná v tľoch (3) vyhotoveniach, 7 

ktoľých Nájomca pľeveäne

3.áno (1) vyhótovóäĺ" 
" 

Pľenajímateľ prevezme dve (2) vyhotovenia'

Zmlu.mé strany vyhlasujú, že zmluw siprečítali, suľriasias3ej obsahom' porozumeli m*

vyhlasujú, že obsahuje uľčity, jasný a ionrĺitďny prejav ich vôle aĺa znak súhlasu ju

J

4.

5

6.

7.

podpisujú.

Šuľu, ./ť,.3.'...2022

Za Prenajímateľa
Za Nájomcu:

ft
!
I

I

i
I

x
,l

Ý

....f ............ /..í....}..
Ndgľ. Jozef BeligfÍ

py'imátor testa.Sal'a
ľL

/
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