
Zmluva č: t98l2022
o kľátkodobom nájme nebytových pľiestoľov

uzatvorená v zmysle $ 9a ods. 9 písm. b) zákon č. 1 38lÍ99I Zb. o majetku obcív znení neskoľších

zĺlkonač. 1t6/1991 o nájme ne v platnom zneĺl
predpisov a v zmysle

1. Pľenajímatel': Mesto šal'a
Sídlo: Ňá*. Sv. Tľojice 7,g27 00 Šaľa

Zast6peĺý: Mgľ. Jozef Belický, primátoľ T:'1, ,
guokäue 

'pojenie: 
Slóvenská spoľiteľňa a's' pobočka Saľa

IBAIr{: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
tČo: 00 306 185

E-mail: vinczeova@sala'sk
(ďalej len,, pr enaj ímat eľ " )

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

Tel.
e-mail:

čl. I.
Zmluvné stľany

Jan Čepan

M.M.Hodžu 9o2ll2,927 O| Šaľa

1. Pľenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti u1. Hlavná v Šďi, Dom smútku

evidovaný katastrálnym odborom okľesného uľadu v Šaľ pľe kaJ9!álne územie a obec

Šaľa v C ľegistľi KN ako budova ,. l. oozs, postavená na prac. č. 1586/9 na LV č. 1 (ďalej

len ,,nehnuteľnosť").
2. Nájomca poziÁd" o kĺátkodobý pľenájo* ryPľ9Yých 

pľiestoľov: obľadnej siene'

chladiaĺensk é zaiadeĺĺe, miestnosf na ĺpraw (ďalej len ,predmet nájmď')

3. Kľátkodobý nájombolv súlade s ust. $ {o{s. 2 písm' ď)Zisaďhospodaľenia s majetkom

mesta Šuľu .,o-iiuáom znení schváleňý primátórom mesta Šaľa' V zmysle uvedených

skutočností sa Zmluvné strany dohoáli_na uzatvoľení zmluvy o kĺátkodobom nájme

nebytových pľiestoľov č. t98l2o22 (ďalej len "Zmluvď')'

(ďalej len,,nájomca")
(obidvaja účastníci zĺnluvy v ďalšom texte spoločne aj ako ,,zĺnl'uvné stľany")

čl. il.
Úvooľn UsTANovENIA

čl. ilL
PREDMEľ ĺ Účnl ľÁĺľĺu

Pľenajímateľ prenajíma Nájomcovi pľedmet nájmu za účelom poslednej ľozlúčky so

;;;;1ýď"u Katarinou Čepanovou naľodený/ á: 26.3.19 49 - zomreyla 1'0.3 .2022

Nájomca sa zaväzvje za vžívanie predmetu nájmu zaplatiť nájomné tak' ako je

vymedzené v članku tV. tejto Zmluvy'
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čl.Iv.
DoBA ľÁĺnĺu

Prenaj ímateľ pľenaj íma pľedmet nájm1l-:

- chladiaĺensŕé zariadenie : od lo32022 do t532022
- obradná sieň : 15.3.2022 o 15:00 hod'

čl. v.
CENANÁJMUASLUŽIEBSNÁJMoMSPoJENŕCH

1. Cena zaĺájom(,,nájomné") je v stanovená podl'a $ 12 Všeobecĺe zálväzného naľiadenia č'

sĺzozoPľevádzkový poriadok pohľebísk mesta Šaľa v zneníneskoľších zmíeĺnasledovne:

a) pracovný deň............ "'75'- EUR

v sobotu.... '0'- EUR

b) ozwčerri. u."p.oáutovanáhudba """"""""'7'70 EUR

cj použitie chladiaĺenského zaľiadenia v dome smútku:

- prvy deň........... """'7'- EUR
_ zakaŽdý aj zač,atý ďalší deň "'25'- EUR

d) použitie miestnosti na úpravu bezpouŽitia chladiaľenského zariadeĺia """"""""5,_ EUR

e) dozoľpri obľade """"15'60 EUR

SPOLU : 135'30 EUR
(slovom: Jednostotľidsat'pät' eur a tľidsat' centov)

2. Uhradu celkoqých nákladov Nájomca zaplatijednorazovo v plnej 
"ýš!" 

135'30 EUR

najneskôľ deň pred zaéatím uŽivania iľedmetu nájmu, a to- prevodným pľíkazom

pľostľedníctvom peňažného ústavu na ú8et Prenajímáteľa uvedeného v članku I']:jl?
zm1uvy s použitíÁ vaľiabilného symbolu 2l20O3, prípadne v hotovosti do pokladne'MsU

_ správa cintorínov. Za deí'úhľady sa považuj.e-der pripísania úhĺady. nájomného na

bankový účet Prenajímateľa. V prípad9,_ ak Nájomca neuhradí nájomné v stanovenom

teľmíng Pľenajímateľ má pľávo odstupiť od Zmluvy".

3. Ak nájomca ľiädne a včas neuhľadí nájoĺnné zap'renájomnebýových pľiestoľov uvedené

v bode 1. tohto článku azashlŽby uvedené v bode 2. tohto čtánku v lehote splatnosti

fakttlry a v stanovenej ýške, ̂ ôž" 
prenajim{el' pristupiť k vymáhaniu dlfuej sumy

vrátane urokov 
" 

o-"šk*ia. Výška urokov bude vypočítaná v zmysle Nariadenia vlády

Slovenskej republiky č,. 87ló95 Z.z., ktoým sa vykonávajú niektoré ustanovenia

občianského iakonník a v zneĺi neskoľších predpisov'

čl. vII.
PoDMIENIff NÁJMU

1. Nájomca prebeľá predmet nájmu v stave akom saĺachádza pľi podpise tejto Zmlwy'

2. Nájomca vyhlasuje, že bol oboznámený s technickým stavom pľedmetu nájmu, o ktorom

sa pľesvedčil k na mieste samotnom'

3. Nájomcaje povinný :

a) užívaťpľed..t ''ei-.' 
len na účel a v rozsahu dohodnutých touto Zmluvou,

ul dodržiávaťpľevádzkoqýpoľiadokpohĺebiska,
.j odstrániť nä v1astné naklády všetky zélvady 7poškodenia, 

ktoľé

v uzĺvanych priestoľoch spósobil vlastnoučiňosťou, ľesp. činnosťou osôb, kÍoľé

plnili jeho príkazy,
d) v&žiavať poľiadok a čistotu pľedmetu nájmu,
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4.

5.

e) pri uŽívaní predmetu nájmu pľi ýkone svojej 
-_č'1rnosti 

dodľžiavať všeobecne

zétväzné prut"e p'aurre p.edpi.y' nonny a smeľnice a poky1y Prenajímateľa z

Ĺ""peenorti u ó"ľ''*y ,i'a'ĺäpii práci, ochĺany pĺed'požiaľmi' ' '
0 chľaniť predmet nájmu pr"a posiodením a žiíĺeĺĺm' Bezodkladne na vlastné

naklady odstrániť všetky závaďy a poškoden|a, k1oľé v pľ9{mete 1ájmu 
spôsobí

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

zdržiava|iv pľedmete nájme s jeho súhlasom'

g)poukončenípietnehoa]auodovzdaťpľedmetnájmupľenajímateľovivstave
v akom ho pľevzal.

Pľenajímat"ľ p."'r""há.ra Nájomcovi nebýové pľiestory v stave spôsobilom na účely

:užívania.
i..'áJĺáut ľ vyhlasuj e, že Nájomcu oboznámil so skutočným technickým stavom

pľedmetunájmu, n"riÁtčuIŽiadne jemu zĺámeskutočnosti aodovzdávapredmetnájmu

v stave spôsobilom na dohovoľené vyuŽívanie v zmysle bodu 3' článku III' Zmluvy'

ľrerrajĺmateľ vyhlasuje, že p..d'n.t nájmu je 
'. ]ý 

prevádzkyscho9nom stave

"oáporr.aujĺcomleho 
v"ku a nemá vady, ktoróby !'áĺ1i jeho riadnemu užívaniu'

Pľenajímat"ľ ,re"odpovedá za škody Ňá;o-".' špôsobené kľádežou, ani inou násilnou

činnosťou v pľiestoroch predmetu nájmu'

Prenajímateľ ne"odpoičaaruškodu, ktoľávznik1aNájomcovi a1ebo tretím osobám na

;j"tĹ" alebo z&aii,ak škoda nevznikla v dôs1edku jeho zavinenia'

Nájomca berie na vedomie, že Prenajímateľ a.jeho spľostľedkovatelia spracúvajú v

"mysle 
naľiadenia Európskeho paĺlaméntu a rady (EU) 20161679 z 27 ' aprí|a 2076 o

ochľane fyzíckýchosôb pľi spľacúvaní osobnýctr údajov a o voľnom pohybe takýchto

údajov, ktorým ,u Ás,'ji smernica 95l46lBs (všeobecné naľiadenie o ochĺane údajov)

osobné údaje Nájomcď v ľozsahu stanovenom v tejto Zmhlve za účelom plnenia

zékoĺlrlých pouin roriĺ Prenajímateľa, ktoľé vyplývajú z prevádzkovania pohľebiska

p"áľ" žĺ*oÄuĺ. liiĺzol1 Z.z. o pohrebníctve-v zĺeĺí neskorších pľedpisov, po dobu

i"úr'""t"e potrebnú na zabezpeĺenie ptáx a povinností vyplývajúcic]r. z9 zmluvného

vzt6;ul za1ožeĺého ĺa zék,ade tejto Zmluvy á následne na účely aľchivácie po dobu

trvania archivačnej á"by v súláde so zákonom č. 39512002 Z'z' o archívoch a

registratuľacľ, u o d'opirr"áĺ ,rĺ.t to.ych zákonov v platnom zneĺí. Spľacúvanie osobných

úďajov Nájomcu je v súlade s č1. 6. ods. 1 písm. c) všeobecného naľiadenia o ochĺane

údajov pótrebné-na plnenie zakonných pbvinností.Prenajímateľa podľa.zákoĺa č'

I3Il20lO Z.z. opohľebníctve v znení neskoisĺch pľedpisov. Nájomca zaľoveň vyhlasuje,

že zaiĺčeiom uzavretia tejto Zm\uvypľi poskýnúí osôbnych údajov Pľeĺajímateľovi bol

dostatočne informovanýä svojich pi,ĺ"á.n výplývajúcichzo spľacúvani1leho osobných

údajov, o poroinnostĺ á'äu"e úäaje poskytnď v sívišlosti so zákonnými a1ebo zmluvnými

pozLaá"r.u-i, aká aj o ľutsĺ.t'ieievantných skutočnostiach obsiahnutých v dokumente

,,Podmienky o"ľ,'*y súkĺomiď" s ktoľého obsahom sa Nájomca pred podpísaním tejto

ZmIuvy oboznámii. Ná3orrr.u berie na vedomie že iďoľmácie o spľacovávaní osobných

údajovsú dostupné na webovom sídle Prenajímateľa: www.sala'sk'

6.

7.

8.

9.

1

čl. VIII.
Záľľereóné ustanovenia

Zmiuva nadobúda platnosť dňom jej podpisu opráv1enymi zástupcami obidvoch

zmluvných strán a účinnosť dňom 
'ru'i.oqĺ.im 

po oni 3ei zverejnenia na webovom sídle

*.'i"_š"ľ". ŽÄr""'e stľany súhlasia so žverejnením celej Zmluvy a osobných údajov

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

zékoĺa č. 2i-tl20o} Z. z. o slobodnom prístupe k infoľmáciám ao zmene a doplnení

niektoých zákonov (zakon o slobode iďormácií) v platnom zneĺí.
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2. Ak nie je v zmluve uvedené inak, riadia sa 1ájo1ne 
vzťahy účastníkov zákonom č'

tl6l|9go Zb. onájme a podna;ĺne ".Ĺŕouý.r' 
"pľiestoľov, óueiansľym zákonníkom

3. t1ffľ;Tf,ľä;"äľ#ilffi:1:ľ',:J1" Z:Y:ô:"dôjsť len po v'zájomnej dohode

zmluvných ,t * íor*ou pĺroräi-Jt'- Jĺ'r"1*ĺch doáatkov' podpísaných oboma

zmluvn;imĺ ,tňu*ĺ alebo osobou ópľávnenou k tomuto úkonu'

4. ZmĹvvne strany sa zav'ázuj'd' ž; 'i u"aĺ poskytovď potľebnú súčinnosť pľi plnení

záväzkov ztejto Zmiĺvy uĺurrajomru Ĺ.rĺĺ uou, ĺnľo.-äuať o všethŕch skutočnostiach

potľebných pre ich spolupracu poJiá t.ito Zm1uvy,"uj-a vzájomne si oznamovať všetky

5. "#'ľĹŕ,:lJŤľľľJľäl!,o ,*,,ruy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôľ

stľatiaúčinnosť, nie je tým dotkn;tňúrn*ľ.o.,u,ných ustanovení. Namiesto neúčinných

ustanovení sa použije úprava, r.,á'ä,"p"-tln je to piávne možné, sa čo najviac pľibližuje

zmyslu a účelu tejto Zmluvy, ó_ň;l|;;i 'žut'to^í 
tejto Zm1uvy zmluvné stľany túto

otázku brali do úvahy'

6. Táto Zmluva je vypracovaná v troch (3) vyhotoveniach' z ktoých Nájomca pľevezme

jedno (1) vyľr;továni" u Pľenajímat"ľ pióu.i*:.du:. (2) vyhotovenia'

7 . Zm|uvĺéstľany vyhlasujú, z. "-'ňň 
šipreoítďi,_.ut'iu'iu ' 

jej obsahom' porozumeli mu'

vyhlasujú, ze óbsahu3e uľčitý,.iu*.ĺ u 
"'o""-iteiný 

prejaviďt' not' aĺazĺak súhlasu ju

podpisujú.

Šuľa, ťf.!.:..2022

Za Nájomcu:
Za Prenajímateľa :

-t(,
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