
Zm|uva č,, 20012022

o kľátkodobom nájme nebytových priestorov
sAqqt Žb. o majetku obcízákon č. 13 v znení neskorších

uzatvoľená v zmysle $ 9a ods. 9 písm. b)

av zákoĺač.116/1991 o
v znenl

čl. L
Zmluvné stľany

1. Pľenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: 
'l'l'*'-s'' 

Trojic9 '7 

'927 
00 Šaľa

Zast6peĺý: Mgľ' JozďBelickv^ nrimátoľ mesta

Bankové spojenie: ši8"'''rĺ spoľitel1ŕä a's' Pobočka Šaľa

IBAN: 
- 

šŕsz 0900 b000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
IČo: 00 306 185

E-mail: vinczeova@sala'sk

(ďatej len,, pr enaj ímateľ " )

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

Tel.
e-mail:

MUDľ. Hedviga Kopáčiková

Btezová 4351 4, 927 0I Šaľa

čl. u.

čl. ilI.

ĺľľ,!í"l;: r;:l:#;'r:)*, v ďalšom texte spoločne aj ako ,,ztnluvné strany")

WODNE USTANOVENIA

1. Pľenajímateľ je výlučným-vlastníkom nehnuteľnosti ul' Hlavná v Šali' Dom smutku

evidovaný katastľálnym odboľomôr,*.r.rerro uľadu u Šuti pre katastrtiĺe tzemie a obec

ŠaľavCľegistriKNakobudova,ž'?óä!,p"stav"nanap''ä"'u'1'586lgnaLVč'1(ďa1ej

2 liä;ľľ{:T:ää)'o kľátkodobý prenájoo, 19Pľ9vých 
pľiestoľov.: obľadnej siene'

chladiaľenské zaľiadenie, miestnos,ľ;oi;Á (ďl.j lén,,predmet náj mď')'

3. Kĺátkodoby nájom bolv súlade 
' 
il:-$ + 

"q'' 
2 písm' ď)7jásadhospodáľenia s majetkom

mesta Šaľa vplafirom nteĺir"ľrroai.äy pľimátôľom 'í*t" 
Šaľa.'Vzmysle uvedených

skutočností sď Zmluvné stľany dohoá1i_na uzatvoľŇ zmluvy o kĺátkodobom nájme

nebytových pl.'t;;" é' Iooliozz(ďalej len "Zmluvď')'
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2.

PREDMEľ a Účnl ľÁĺttĺu

Prenajímateľ pľenajíma Nájomcovi pľedmet nájmu za_účelom poslednej ľozlúčky so

zosnul;imlou lng. váái*il; ropaĺerä"*oá."yle:28.2,93i 'zomĺe'l'a: t2.'022

Nájomca sa zaväzl$e za.uzlvýe pr.á*.to nájmu zaplatĺť nájomné tak' ako je

vymedzene v članku IV' tejto Zmluvy'

L
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čl.Iv.
DoBA NÁJMU

Prenaj ímateľ pľenaj íma pľedmet 
-n1j Tľ

-;íŕdi"'""ské zaňadenie : od tz'i'zozz do 78'3'2022

- obľadná sieň : 18.3.2022 o 13:00 hod'

čl. v.
CENA xÁĺnĺu A SLUŽI;'B'š ľÁĺľĺoM sPoJEľŕcrr

v stanovená podľa $ 12 Všeob ecĺe záväz'ĺého naľiadenia č'
1. Cena zanájom (,,nájomné") je

s l zozo Pľevádzkoý poľiadok

a) pľacovný deň....""""
pohĺebísk mesta Šaľa v zneĺineskorších zmien nasledovne:

..75,- EUR

c

........0,- EUR

b)
v dome smútku:

) .................7,- EUR
prv"ý deň..... 30,- EUR
zakaždý ajzačatýďalší deň..

d) použitie miestnosti na úpravu bezpoužitiachladiaľenského zaľiadenia 5,. EUR

e) dozoľpri obrade........
15,60 EUR

)

SPOLU : 140,30 EUR
iJ""". i ĺ"díostoštyridsat' euľ a tľidsat' centov)

Uhľadu celkových nákladov Nájomca zaplatljednorazovo v plnej výške 140'30 EUR

najneskôr o.ĺ pr.ä*"ueutĺ. "zĺ"*i" 
p'.a".etu nájm1l, uio prevodným príkazom

pľostredníctvom peňažného ústavu." úJ;ŕ;i1ĺ^ut"ľuuvedeného včlanku I' tejto

zmluvy , po.'zitĺ* nňaĹĺr'oho symbolJizoo: , pľípadne 
""t'Jouojĺ 

do pokladne MsU

_ spľáva cintoľínov. 
-ža 

ďenĺtrraay J;;;;ž'jĹ'o'ĺ pripísania úhÍady nájomného na

bankoý účet Pľenají.*ä Ý ľĺi'1.' ak Nájomca neuhľadí nájomné v stanovenom

t.Áĺ"", Pľenajímateľ má právo odstupiť od Zmluvy'

Ak nájomca ľiadne;;il ireúĺadí 'ĺjo*é 
)upr"iaio^nebýových priestoľov uvedené

v bode 1. tohto článku a za shlŽby "á;';'b 
oač z. tontó euntu v lehote splatnosti

faktury a v stanovenej výškea -y:ž".p."nujĺ*u*ľ 
pristupiť k vymáhaniu dlžnej sumy

vĺátane uľokov z omeškania. Výška *ot"' Ĺuae vypočítaná v zmysle Naľiadenia vlády

Slovenskej repub1iky č,. 87ll9g5 z. ,.',-v.oi^ 'á 'yto''ávaJn 
niektoré ustanovenia

óueĺ*'r."r'o žuko*'ĺĺ'uv znení neskorších pľedpisov'

)

čl. vII.
PoDMIENKY NÁJMU

1. Nájomca pľeberá predmet'nájmu v stave akom saĺachádza pri podpise tejto Zm|uvy '

2. Nájomca vyhlasuje, že bol oto^**y stechnickým stavom predmetu nájmu' o ktoľom

sa presvedčil k na mieste samotnom'

3. Nájomcaje povinný
a) užívaťp."Jil"t nájmu leĺ na úÚc1 a v ľozsďru dohodnutých tnlrtn Zmluvou'

íl dodľžiavať pľevádzkový.poriadokpohľebiska'

c) odstľanť nJ'otu't''e n'ĺnáay všetky zžlvaý .7poškodenia' 
ktoľé

v užívaných pľiestoľoch rpároĹiiírastnoučinnosťou' ľesp' činnosťou osôb' ktoľé

plnili jeho pľíkazy'
d) udržiávať poriaaók a čistotu pľedmetu nájmu'
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4.

e) pľi užívaní pľedmetu nájm9 pľi ýkone *:i:ijľsti dodľžiavať všeobecne

ziĺväzĺé platné pľávne pľedpisy., nor,,.y a smeľnice a pokyny Prenajímateľa z

bezpečnosti ";.ffi' z&aviäniĺ p*.i, ó"ĺ'*y Pred Rožiaľmi'

f) chľaniť pr"d;;"'ájí"" prŤ bost<oa"nĺm a zničením' Bezodkladne na v'astné

naklady odstľániť us"tt y 
"auuoy 

ääosila"'1": r}o1e v predmete 1ájmu 
spôsobí

vlastnou činnosťou, resp. činnorio'" *ou, ktoré plnili jeho ptíkazy' Íesp' sa

zdržiavaliv pľedmete nájme I 
jeho súhlasom'

g) po ukončení pr"i".t'" akiu odóvzj"ť;;á*.ĺ nájmu pľenajímateľovi v stave

í."ĺ],*ľJľ ľ.äl"#a Nájomcovi nebýové pľiestory v stave spôsobilom na účely

5. $urllä#",eľ vyhlasuj., ž:'ľ,ijomcu oboznámil so skutočným technickým stavom

pľedmetu nájmu, nezamlčal žt"#jä"";á-. 'k"toonostĺ 
a oáovzdávapľedmet nájmu

v stave ,po*ouiiä* rrá dohouo."rrj iryuzĺuanie.v zmysle bodu 3' článku III' Zmluvy'

6. Pľenajímateľ vyhlasuje, Že p.Ja-., nájmu je v prevádzkyschopnom stave

zodpovedajúcom jeho veku a "ď;ďn"'ä 
úv u'äĺĺ j"Ĺo ĺiadnemu užívaniu'

7. Pľenajímateľ nezädpo vedá za*äďŇáĺ"mcu šposob "ie 
wad"zou' ani inou násilnou

;. ĺ*n:;ľľä::uT;ľ.',ä:ľ:ääľTi'u ::i'_k],1-|ájomcovi 
alebo tľetím osobám na

majetku ď.b";i"'í' ak škoda nevzĺttu u dôsledku,ieho zavinenia'

g. Nájomca u.rĺ" .ru ŕdomie, ž. P_'.*jí"'* "..i.}: 
spľostredkovatelia spľacúvajú v

zmysle ,'*iua"nĺu Európskeh" ŕi'-ä* u ,uay {Eo 20l,61679 z 27 ' apríla 20t6 o

ochĺane fyzických osôb pľi ,p.uääio'áu"y't' úi1"jov a o-voľnom pohybe takýchto

údajov, ktorým sa zľušuje ,r".jJ"ôil+oĺesi"s"ot't"e nariadenie o ochľane údajov)

osobnéúdajeNájomcuvľozsahustanovenomut"jtoZmlruy2.zaúčelomplnenia
zákonných p""i"i,"rii ľr"nujĺmu:tJľu'- kt".e uypryuujä,- P'":?d.*ov1ia 

pohĺebiska

podľa ,ĺxon^ ĺ_. iltlzotl Z-.z.".ľ"ý*"i"'"-1 i1'"äi 
nes^koľších pľedpisov' po dobu

nevyhnuúre pot 
"urrĺ 

ĺa zabezp,eďenie pľáv u pouĺrňorlí vyplývajĺcĺc}r zo zmluvného

vďahu ,aožčiilr, ĺa zék1adď;ňžÄl''y ä "*i.J"" 
ná'ĺoerý aľchivácie po dobu

trvania aľchivačnej doby v ,ĺiáo' 'o "áko"o*_ĺ' 
:gsl20O2 Z'z' o aľchívoch a

ľegistľaturach a o dop1není_ni.'J;;*;ákŕ;r " 
p1."t"il znen' Spľacúvanie osobných

údajov Nájomcu je v súlade ' 
či^ä';J;' 1 písm'_c) všeobecného naľiadenia o ochĺane

údajov potľebné na plnenie "äl"*y"t' 
ľäyi*oítĺ Pľenajímateľa podľa zákoĺa Ó'

l3Il2OI0 Z.z. opohĺebníctv. ' ;;ileskorších p"ápi'ou' Ňtjoľ1^oveň vyhlasuje'

že zaÍňe|om uzavretia tejto 
''ĺ""' 

n'iľ9'r.ľ*:ĺ ;;äď"rh úäajov Pĺenajímateľovi bol

dostatočne infoľmovaný o ,uo3rci''i'ä;Ĺ "ípryv4ĺcĺcľr 
zo spľäcúvania jeho osobných

údajov, 
" 
p*l;;;ĺ oräurreĺá":.í"'r.ŕ'ĺľí'í'ĺJĹ'ď'o "'to*y*i 

alebo zmluvnými

požiadavkami, ako aj o ďa1ších"ľeí"u*tny.r'st<utoenostiach 
obsiahnutých v dokumente

,,Podmienky ochĺany srĺtľomi{i;-k-é1í" "t'ur'o* 'u 
Ňá3o*"u pľed podpísaním tejto

Zmluvy oboznámil. Nájomca u.rĹ'u u.domie že'infoľmďcie o spľacoĺĺátvaru osobných

údajov sú dostupné na webovo- 'iai" 
Prenajímateľa: www'sala'sk'

čl. vlu.
Zátv er eélé u stan ovenia

Zmiuvanadobúda platnosť dňom jej podpisu 9ľ11v1enÝmi 
zásfupcami obidvoch

zmluvných strán a ĺlÉinnosť dňom nuĺ"äuí,iJ'* ň ŕu i:i 
zváľejnenia na webovom sídle

mesta Šaľa. Zmluvné stľany súhlasia ,á_Ĺu"r".in.ním ôelej Zm|uvy a osobných údajov

v ľozsahu mena 
" ňJ;irŕa. Povinnoď_;lň ;*'"j'iť vyplýva z ustanovenia $5a

zŕkoĺa č. zt|lz(O(-; ;:;"tobodnorä 
'ni_'** 

k'ľ".*::i*,'o zÍnene a doplnení

niektoľých ,ĺxon i ('uxon o slobode infoľmácií) v platnom zneil'
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2. Akniejevzmluveuvedené.inak,ľiadiasanájomnévďahyúčastníkovzákonomč.
1|6lt991 Zb. onájme a podnájme n Ĺňo'y"ĺ "pľiestoľov' óuoĺanskym zákonníkom

t1ff1;o;äľJilľ"Tľĺä11lľ' Tjlo Zm'uvy mô.ze dôjsť len po vzájomnej dohode

zmluvných ,,r* ŕ"ää';{."ý;h "čí;ň;"ďch 
doáatkov, podpísaných oboma

zmluvn;ými *t *u-iur"uo o''ouou óprávnenou k tomuto úkonu'

Zmluvné strany sa zaväzují, Že.i iläíiskytoyľ potrebnú súčinnosť pľi plnení

zéĺväzkov ztejto Zm|uvy aĺavzáJom.uĹuáĺ ueuš info.n,-oroať o všetk''ých skutočnostiach

ootrebných pľe ich spolupľácu podľa t.j&;i;y ,ĺajmavzá$omne sĺo"''u'''ouať všetky

xT'ľĹŕ,::JŤffľJľľj'äto Zm'uvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôľ

stľatia účinnosť, nie je tým dotknutĺ platnosiostatných ustanovení. Namiesto neúčinných

ustanovení sa použije úprava, kto11, páiliĺ :' to piávne mo žsté' sačo najviac pribliŽuje

zmyslu a úče1u t"ĺl, Žär""y, pokiaŕ;;#ilái"'í tejto Zm1uvy zmluvné strany túto

otazku brali do úvahy'
Táto Zmluvu.ĺ" 'ip"u.ovaná 

v tľoch (3) vyhotovenich, z ktoľých Nájomca prevezme

jedno (1) vyhotovJľää;ňil;ŕp'óu""*. dve (2) vyhotovenia.

Zmluvné stľany vyhlasujú, že zmhxu5ip""*ira"iľ'iu'iu"' jej obsahom' poÍ:1umeli mu'

vyhlasujú, z. ourJ.rj.-*ei y, jasný 
^")ĺiri^rreľný 

prejav ictr vole aĺa zĺak súhlasu ju

J
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podpisujú.

Šuľu, ./!,.ú.:.2022

Za Prenajímateľa :
Za Nójomcu

t
,..- 

/

\
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