
Zmluva č,. 18612022

o kľátkodobom nájme nebytových pľiestoľov
' b) zákon č. i3 8lr99r zb o majetku obcív zneníneskoľších

uzatvoľená v zmys le $ 9a ods. 9 písm

av zákonač.1I6IL99I o nájme v znenl

čl. L
Zmluvné stľany

1. Prenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Ná*' Sv' Trojice 7 '927 
00 Šaľa

Zast6peĺý: Mgĺ'JozefBelickíľrimá!1i:.'^1^,
g*käue 

'pojenie: 
Slävenská sporiteľňa a's' pobočka Saľa

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
lČo: 00 306 185

E-mail: vinczeova@'sala'sk
(ďalej ĺen,, prenaj ímateľ " )

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

Tel.
e-mail:

Máľia Baľanová

Bez ulice O,g27 01 Šaľa

1. Pľenajímďeľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti ul. Hlavná v Šali, Dom smútku

evidovaný katastrá'nym odboľom ókĺesného úľadu v Šali pre katastľálne územie a obec

Šaľav C ľegistľi KN ako budova '.;.?ó;, 
postavenánu p'ä'' č' 1586/9 na LV č' 1 (ďalej

len ,,nehnuteľnosť")'
z. Nájomca pozĺuauĺ'o kľátkodobý pľenájo* i:Pľ9:ých pľiestoľov: obradnej siene'

chladiaĺenské zaľiadenie, miestnostina úpľavu (ďa1ej len ,,pľedmet nájmď')'

3. Kľátkodobý nájom bol v súlad. 
' "'t._ĺ 

ťods' 2 písm' $ ZÁsadhospodaľenia s majetkom

mesta Šaľa vplataom zneĺĺschvá'eäý pľimátórom mesta Šaľa'_Vzmysle uvedených

skutočností sa Zm1uvné strany doľroóli- na uzatvorení zmluvy o kľátkodobom nájme

nebýových pľiestoľov é' I86lio22 (ďalej len "Zmluvď')'

(ďatej len ,,nójomca")
(obidvaja účastníci zmluvy v ďalšom texte spoločne aj ako ,,zrnluvné strany")

čl. II.
ÚvooľÉ UsTANovENIA

čl. ilI.

1

)

PREDMET AUčEL NÁJMU

Prenajímateľ pľenajírlra Nájorrrcovi pľedmet nájmu za ťrčelom poslednej ľozlúčky so

zosnul:ýĺnlou Tiboľom Baĺanom narodeĺýlét: zg.io..tgg2 'zomre|l1a:832022

Nájomca ,u ,ur'aor1" ii uzĺvanĺe pľédmetu nájmu zap|aliť nájomné tak' ako je

vymedzené v članku IV. tejto Zmluvy'
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čl.Iv.
DoBA ľÁnĺu

Prenaj ímateľ prenaj íma pľedmet 
"ajľ}-'

- chladiaľenské zariadenie : od 1'1'3'zO22 do |4'3'2022

- obradná sieň : 14.3.2022 o 15:00 hod'

čl. v.
CENA NÁJMU A SLUŽIEB s NÁJMoM sPoJEľÝcľr

1. Cena zaĺájom(,,nájomné") je v stanovená podľa $ 12 Všeobecĺe zélväzného nariadenia č'

s l zozoPľevádzkový poriadok pohľebísk mesta Šaľa v znen neskorších zmieĺ nas1edovne :

a) pľacovný deň............ "'75'_ EUR

v sobotu.... '0'- EUR

b) ozvučenie a repľodukovaná hudba"""""""" '7'70 EUR

cjpoužitie chladiaľenského zaľiadenia v dome smútku:

- prvy deň........... """'7'_ EUR

_ zakaždý aj zaéatý ďalší deň ""15'_ EUR

d) použitie miestnosti ía úpľavu bez použitia chladiaľenského zaiadenia """"""""5'_ EUR

e) dozoľpľi obrade """"15'60 EUR

SPOLU : 125,30 EUR
(slovom: Jednostodvadsat'pät' euľ a tľidsat' centov)

Úhĺadu celkoých nákladov Nájomca zap|atíjednorazovo v plnej 
"ýš\'.125'30 

EUR

najneskôľ deň pľed začatím uzĺvania iredmetu.nájmu, ato pľevodným pľíkazom

prostredníctvom peňažného ústavu na ú8et Pľenajímáteľa uvedeného v članku I']:j1?

zmluvy s použitím vaľiuuĺ'reno symbolu 2t2003, iľípadne v hotovosti do pokladne MsU

- spľáva cintorínov. Za deiĺľ''"ĺy sa považuj.e deň pripísania úhĺady nájomného na

bankoý účet Prenajímateľa. V prípade, ak Nájomca neuhľadí nájomné v stanovenom

teľmíne, Prenajímateľ má právo odstupiť od Zmluvy'

Ak nájomca ľiadne a včas neuhĺadí nájomné zapreĺŕ$omnebýových priestorov uvedené

v bode 1. tohto članku a za shňby uvedené v bode z. tohto članku v lehote splatnosti

faktury a v stanovenej qýške, môže pľenajímateľ pristupiť k vymahanlu.dlžnej sumy

vrátaneurokov 
" 

o..škunia. Výška urokov bude vypočítaná v zmysle Naľiadenia vlády

Slovenskej ľepubliky Ó. 87llgg5 Z.z., ktoľým šá vykonĺvajú niektoľé ustanovenia

občianskeho žakonníka v zĺeni neskorších pľedpisov'

2.

J

čl. vII.
PoDMIENKY NÁJMU

1. Nájomca prebeľá predmet nájmu v stave akom saĺachádza pri podpise tejto Zmluvy'

2. Nájomca r.yrĺurq", že bol oboznámený s technickým stavom predmetu nájmu' o ktorom

3

sa presvedčil k na mieste samotnom.
Nájomcaje povinný :

uj" užíiati predmet nájmu len na úče] a v rozsahu dohodnutých touto Zmluvou,

bi dodľžicvaťpľevádzkoýporiacĺokpohľebiska, ..

"j odstrániť ná vlastné nĺtĺáay všetky závady apoškodenia, ktoľé

v lžívaýcľ' p.i".to.och spósobilvlastnoučinnosťou, ľesp' činnosťou osôb' ktoľé

plnili jeho ptíkazy,
d) udržiávať poľiadok a čistotu pľedmetu nájmu,
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e) pri užívaní pľedmetu nájmu pri ýkone svojej činnosti dodržiavať všeobecne

zélväzĺé platné pľávne pľedpisy, noľÍny a smeľnice a pokyny Pľenajímateľa z

bezpeeno^sti u o.hr*y zdtaviäpí pľáci, ochrany pred požiarmi,.. 
.

o chraniť pľedmet nájmu prea poskoderrím_ a.zničením' Bezodkladne na vlastné

náklady odstrániť všetky zaviay a poškodenia, ktoľé v predmete nájmu spôsobí

vlastnou činnosťou, resp. einnósťou osôb, ktoré plnili jeho príkazy' resp' sa

zdrŽiava\iv predmete nájme s jeho súhlasom'

g) po ukonJeď pietneho akiu odovzdať predmet nájmu pľenajímateľovi v stave

v akom ho Prevzal'
4. Pľenajímateľ pľenecháva Nájomcovi nebytové priestory v stave spôsobilom na účely

užívanía.
5. Prenajímateľ vyhlasuj e, Že Nájomcu oboznĺĺmil so skutočným technickým stavom

predmetu ĺájmi,ĺsz'oiout Žiadne jemu ználme skutočnosti aoďovzďáva pľedmet nájmu

v stave spôsobilom na dohovorené využív*i".Y zmysle bodu 3' članku III' Zmluvy'

6. Prenajímateľ vyhlasuje, Že predmet_ n1jľu. je v prevádzkyschopnom stavo

zodpovedajúcom jeho veku a nemá vady, ktoľé by bľanili jeho riadnemu užívaniu'

7. Pľenajímateľ nezodpovedá za sr<oay Ňá;o,,,.u spôsobené krádežou, ani inou násilnou

činnosťou v pľiestoľoch predmetu nájmu'

8. Pľenajímateľ nezodpov edá za škodu, ktoľá vznikla Nájomcovi alebo tľetím osobám na

ma.ieiku alebo zdraii'ak škoda nevznikla v dôsledku jeho zavinenia'

9. Nájomca berie na vedomie, že Prenajímateľ a' jehó .sprostredk9vatglja 
spracúvajú v

zmysle naľiadenia Euľópskeho parlamäntu a rady (EUi 20161679 z 27 ' apríIa 2076 o

ochĺane ĺyzicr.y"Ĺ osôb pri 
'p.á.,ĺu*ĺ 

osobnýc}r údajov a o.voľnom pohybe takýchto

údajov, ktoým sa zrušuje ,."*i.u 95/a6lEsivšeobecné naľiadenie o ochĺane údajov)

osobné údaje Nájomcu v ľozsahu stanovenom v tejto Zmluue -za 
účelom plnenia

zakonných povirrností Pľenajímaúa, ktoré vyplývají z preuádzkovania pohľebiska

podľa zŕkoĺa č,. l3Il20IO Z.z. o pohĺebníctve-v 1n"iĺ neskorších predpisov, po dobu

nevyhnutne potľebnú ĺa zabezpeŕenie pľáv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného

vďahu za|oŽeĺého na záMade tqto z'''l,'r.y á následne na účely archivácie po dobu

trvania aľchivačnej doby v sfláde so zákonom č. 39512002 Z'z' o aľchívoch a

ľegistľatuľach a o doplnení niektoľých zĺĺkonov v platnom znen. Spracúvanie osobných

údajov Najomcu je v sĺlade s č1. ä. ods. l písm. c) všeobecného naĺiadenia o ochrane

údajov potrebné na plnenie zákonrĺých pävinností Pľenajímateľa podľa zákoĺa č'

t3tlzOIO Z.z. opohĺebníctv ev zĺeĺín.st o'sĺch pľedpisov. Nájopc1zaľoveň vyhlasuje'

že za iňe1om uzävľetia tej to Zmhxy pri po skytnuiĺ o sôbnych údaj ov Pľenaj ímateľovi bo 1

dostatočne infoÁovaný ä svojich'pia, i"ĺvyplývajúc ich zo spracúvania jeho osobných

údajov, o povinnosti osôbne rĺáaje óoskymĺľ ísí"ĺštosti so zákonn;ými alebo zm1uvnými

poŽiadavkami, ako aj o ďalších ľeievantqých skutočnostiach obsiahnutých v dokumente

,,Podmienky ochĺany súkľomiď" s ktorého obsahom sa Nájomca pľed podpísaním tejto

Zm1uvyoboznámil. Nájomca berie na vedomie že infoľmácie o spracovétvaĺi osobných

údajovsú dostupné na iebovom sídle Prenajímateľa: www'sa1a'sk'

čl. VIII.
Záxereéné ustanovenia

7mluya nadobúda platnosť dňom jej podpisu !P|1v1enými zástupcami obidvoch

zm1uvných strán a ĺdinnosť dňom ,ru'i.au;ĺ.i* po anĺ 3ei zveľe1nenia na webovtlľr sĺúlc

ffi;;_šďb . iÁiri"e stľany súhlasia so zu"'e3''ením ôelej Zmluvy a osobných údajov

v ľozsahu mena a priezvisŕa. Povinnosť zmluvu zveľejniť vyplyva z ustanovenia $5a

zákoĺa é. 2ltl201O Z. z. o slobodnom pľístupe k infóľmácíiĺrl ao zmene a doplnení

niektoých zákonov (zákono slobode infoľmácií) v platnom zĺeĺi.
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2. Ak nie je v zmluve uvedené inak, riadia sa nájoĺnné vzťahy účastníkov zákonom č'

t|6l|g90 Zb. onájme apodna.;Áe '.Ĺň"y"h 
"priestorou' óbčiu'"kym zákonníkom

a slovenským právnym poľiadkom'

3. Kzmene dohodnuých ustanov"r,i',.;,o zmlyw \ô?" dôjsť len po vzájomnej dohode

zmluvných .t * ío*o,, pĺroräyJĹ "úĺ'r"1*ĺch 
doáatkov' podpísaných oboma

zmluvnýmĺ .ti*"'iurebo osobou ópĺávnenou k tomuto úkonu'

4. Zm1wĺe strany sa zaväzllji, že ri t.roĺ poslqrtovat' potrebnú súčinnosť pľi plnení

záväzkov ,,:iž žäĺ"r#ri";'äň* 'á 
Ĺ'aĺ uouš infoľmävať o všetk;ých skutočnostiach

potľebných pĺe ich spolupracu poJiu t";to Zmhxy,najmä vzájomne si oznamovať všetky

5. ffi"ľĹŕ,::JŤffľJľäT",,o ,*,,r,., nie sú celkom a'ebo sčasti účinné a'ebo neskôľ

stľatia účinnosť, nie je tým dotkn;tňĹtn*ľ.o'tut''ych ustanovení. Namiesto neúčinných

ustanovení sa použije úpľava, r.,".á, p"tiaľ je to pia1' možné' sa čo najviac pľibližuje

zmyslu a účelu tejto Zmluvy, páňäí-piĺ ržut ĺouní tejto Zm\wy zmluvné stľany túto

otázkubrali do úvahy'
6.TátoZmIuvajevypľacovanávtľoch(3)vyhotoveniach,zktoýchNájomcapľevezme

jedno (1) vyhJtovóni. u Prenajímď"ľ pr"uežm9.du:. (2) vyhotovenia.

7 . Zmhxĺéstrany vyhlasujú, z" r#o*šipľečíta1i,_'"ľ'iÁiu . jej obsahom' poľozrrmeli mu'

vyhlasujú, ze óbsahuje určitý, :uÄiv-u-,äz-umiteiný pľejaviďt"'ot' aĺaznak súh1asu ju

podpisujú.

Šaľa, ../.ĺ.,,i..zozz

Za Prenajímateľa :
Za Nájomcu:

...1),
."t7""""""
ľĺg.. Jozef Belický

primátoľ mesta S&l'a
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