
Zmluva č^20zD0z2

o kľátkodobom nájme nebytových pľiestoľov

uzatvoľená v zmysle $ 9a ods. 9 písm. b) zákon č. 13 8ll99l Zb. o majetku obcív znení neskorších
v menl

a v zmysle zákona č. 1 161199I o nájme

1. Prenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Ň'ĺ*' su' Tľojice 7'927 00 Šaľa

Zastípeĺý: Mgĺ. Jozef Belický, primátoľ T:'q, ,,

B*kä;J''poj enie : šiäu'n'tĺ Spoľiteŕň; a' s' pobo-čka Saľa

IBAN: sK82 0900 b000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
tČo: .00 306 185

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

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

Tel.
e-mail:

Erika Szabová

Bilická |t73l27,927 O1 Šaľa

čl. I.
Zmluvné stľany

čl. IL

(ďatej len,,nójomc.a") zmluvné strany")
iäui'ĺĺráii iĺršr"íci zÁluvy v ďalšoľn texte spoločne aj ako "

UvoDNÉ USTANoVENIA

1. Pľenajímateľ je ýlučným-vlastníkom nehnuteľnosti ul' Hlavná vŠali' Dom smútku

evidovaný katastrálnym odboľom ó1"'*er'o uradu v Šali pľe katastľálne územie a obec

ŠaľavCľegistľiKNakobudova' e.?ďái,p"stavenánap.ä''e'1586/9naLVč'1(ďalej

2. iiil ľ"iťJllää)'o toĺ*9aobý prenájo* ryPľ9ľch priestoľov.: obradnej siene'

chladiaľenské zaľiadenie, miestnosľ'* ĺp'u* (ďďej 1en 
"pľedmet 

nájmď')'

3. Kľátkodobý nájom bolv súlad. 
' 
il:-$ + 

"q'' 
2 písm' ilťésadhospodárenia s majetkom

mesta Šaľa vplatrom znení schvereäy primátóľom mesta Šaľa'-Vzmysle uvedených

skutočností sa Zmluvné stany dohoúi-na uzatvoľení zmluvy o kľátkodobom nájme

nebytoqých pi.rro'o" č"2o2li022 (ďalej len 
"Zmluvď')'

čl. III.
PREDMEr ĺ Účnl ľÁľnĺu

PľenajímateľpľenajímaNájomcovipľedmetnájmuza^účelomposlednejľ^o1r^ĺotvso
zosnul;ýmlou Mikulášom Faľkašom "*oä.nyĺĺ' 

"t212;1g38 - zomre1l1a: t6'3'2022

Nájomca ,u ,uruÄ1e m uŽĺv*i. pr.á*.to nájmu zaplatiť nájomné tak' ako je

vymedzene v članku IV' tejto Zmlĺuvy'
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čl. Iv.
DoBA ľÁĺľĺu

Prenajímateľ prenaj íma predmetĺĺTľ
_ chladiarenrte zuĺuá""ie : od |7 'i'2u2z do 1832022

_ ;b';d"á sieň : 18.3.2022 o 11:00 hod'

čl. v'
CENA NÁJMU A sLUŽiEB š ľĺnĺoM sPoJEľÝcrr

1. Cena zaĺéljom(,,ĺájomné") je v stanovená podľa $ 12 Všeobecne závazného naľiadenia č'

5l2O20 Pľevádzkový poriadok pohľebísk mesta Šaľav znenineskoľšíchzmien nasledovne:
.......75,- EUR

a) pracovný deň..."
.7,70 EUR

b)
c)

d)
e)

v sobotu....
ozvučenie a reprodukovaná hudba" ""
poJĺ,i. chladiaľenského zaľiadenia v dome smútku:

7,. EUR

,)

aJ

čl. vII.
PoDMIENKY NÁJMU

1. Nájomca pľebeľá pľedmelnijmu v stave akom saĺachádza pľi podpise tejto Zmhwy'

2. Nájomca vyhlasuje, že bol ouo"'ari"ď s iecnnictým stavoir piedmetu nájmu' o ktoľom

sa pľesvedčil k na mieste samotnom'

3' 
än"T?#'Tr'.'H;1 ."jTo 

len na účel a v ľozsahu dohodnutých touto Zmluvou'

íl ararzĺäiií|'*aĺxoy.poľiadokpohĺebiska'
c) odstranť*n;;i"'t"é "ĺĹr"oy'J 

etky zÍxaý-a poškodenia' ktoré

v užívaných pľiestoľoch rpáräĹii-íru.tnolrĺin rort]ou' resp' činnosťou osôb' ktoré

plnilijeho pĺkary
d) uarziä"ui poĺaaót< a čistotu pľedmetu nájmu'
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e) pľi uŽívaní predmetu nájmt1 pľi výkone svojej činnosti dodtŽiavať všeobecne

zéxazné platné pľávne pľedpĺsy, ,r91'y a smeľnice apokyny Prenajímateľa z

u""peo'olii u á.r.''*y 
"á, ^"iä 

pií pr ä9i, 
9 
chĺany p red p o žiarm i,

o chĺaniť predmet nájmu prJ posiodením. a.#čením. Bezodkladne na vlastné

naklady ää".äi ; "'uäď 
,,á";i; ;;;JĹoa*ĺu, t toľé v predmete .nájmu 

spôsobí

vlastnou činnosťou, ,"rp. úi*ásťou osôb, ktoré plnili jeho prikazy' ľesp' sa

zdržiava|iv pľedmete nájme S jeho súhlasom'

g) po,rt orre"ĺ |ú9rr" 'k." "jJ;;;"ť 
p'"a'''"í nájmu pľenajímateľovi v stave

4. *'"r"'*ľľ ľ.ä"#a Nájomcovi nebýové priestory v stave spôsobilom na účely

5. $llä'ä"reľ vyhlasuje, z9 J.{ijomcu 
oboznámil so skutočným technickým stavom

predmetu 'áj"J;;;u-iour 
žiadne j;mu 

""á:""skutočnosti 
a oáovzdáva predmet nájmu

v stave spôsobilóm na dohovoľ.r'J íyozĺuanie.y zmysle bodu 3' članku III' Zmluvy'

6. Prenajímateľ vyhlasuje, Že n"í'*"_ "9ľu' l' 
v pľevádzkyschopnom stave

zodpovedajúcom jeho veku a ""''i''"d', 
ktorjby bľanili jeĹo ľiadnemu užívaniu'

7. Prenajímateľ nezódpov edéĺ za sŕ"oy Ňfu"Á"o ,po.orcne nadežou' ani inou násilnou

činnosťou v pľiestorbch pľedmetu nájmu' \
8. Prenajímateľ nezodpo vedál zašň;:__ki;' á uzĺik|3Nájomcovi a19bo tretím osobám na

majetku "1"b";d;""í' 
ak škoda nevznikla v dôsledku ieho zavinenia'

g. Nájomca te.ie na vedomie, Ž.1;;;í-"tď "-j.}" 
sprostľedkovatelia spľacúvajú v

zmysle ,r*iuáĹniu Euľópskeh" ŕ].*ä* a ruý .'uĺ zoro 1679 z 27 ' aptíIa 2016 o

ochľane fyzických osôb pľi *prufiu*ĺ osobnýctr újď* a o.voľnom pohybe takýchto

údajov, ktoľým sa zľušuje ,*"*i"uôíl+oĺEsiros"oĹecne naľiadenie o ochĺane údajov)

osobné údaje Nájomcu v rozsahu stanovenom v-iejto Zm|uu.e 
'za 

účelom plnenia

zakonných pouiňor,ĺ ľľerrajĺň:tJľu,- ttore vyplývají z pĺeuädzkovania pohľebiska

podľa zákoĺi é'. t3ll2110 Zz.o pohľebníctve v '*k nestoľších pľedpisov' po dobu

nevyhnutne potľebnú nu rub"rp"ffi; p'á' a povinností vyplývajúcich zo zmluvného

vzťahu zalo[eĺého ĺa zák|ade r;ňŽ-1.,u, á následne nä_rĺeety aľchivácie po dobu

tľvania aľchivačnej doby v sfläde so zákonom č' 39512002 Z'z' o aľchívoch a

registratuľach a o doplnení nĺeďääJĺ?;ry;ý p1atnom zĺeĺí' Spľacúvanie osobných

údajov Nájomcu je v súlade s č1. ä. ods' 1 písm' c) všeobecného naľiadenia o ochĺane

údajov potrebné na plnenie ""L"""y"t' 
p^ovirrnoÁtí Prenajímateľa podľa zŕlkoĺa č'

I3ll2OlO Z.z. opohľebníctv" 
.,o Ä."ĺ 

"estoisĺcľ' 
predpisov' N.u]oľ"Taľoveň vyhlasuje'

Že za,6ée.om uzavľetia tejto Z.1""ň;iľ9'try,!ĺ o'äu''y"t' úáajoy Pľenajímateľovi bol

dostatočne infoľmovaný o ruoji"i'' iä;;ď;íp1yvajĺ"rcrr zo spräcúĺania jeho osobných

údajov, o po.,oi*or,i oräbrré ĺó"í" í"'ŕľiĺľ u 
'í"ĺšr'o'tĺ 

so zakonnými a'ebo zmluvnými

poŽiadavkaäiä; ;'; ľĺsĺ.t "."Ĺíu"t"ych-skutočnostiach obsiahnutých v dokumente

,,Podmienky ochĺany súkľomiďi;-kt*Jť" "q'"P; 
sa Nájomca pred podpísaním tejto

Zmiĺvyoboznámil. Nájomca uoĺ. ,ru vedomie že iďoľmďcie o spracovávani osobných

údajov sú dostupné na webovoÁ sídle Prenajímateľa: www.sala'sk'

čl. VIIL
Záľ',erečné ustanovenia

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu lP|iv1enými 
zástupcami obidvoch

zmluvných stľán a ĺJĺn rorľ dňom 
'u.iá,i:ĺJ""'-po 9iĺ:'i zvóľejnenia na webovom sídle

mesta Šaľa. Zmluvné strany súhlasia ;;;*ilĺm ä.1ej Zmluvy a osobných údajov

v ľozsahu mena 
" 

p;i*úrŕa. Povinnoď-;il; zvercjniť vyplýva z ustanovenia $5a

zékona é. zttlz1o1 Z. z. o slobodno; p1_i't'p' k infoľmác|ám ao zmene a doplnení

nielĺtoľýchzakonov(z-akono,touoĺ"infoľmácií)vplatnomzĺeĺi.
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2. Ak nie je v zmluve uvedené inak, riadia sa nájoĺnné vďahy účastníkov zákonom č'

tI6lIg9O Zb. onájme a podnájmó nebytových iľiestorov, občianskym zákonníkom

a slovenským právnym poriadkom'

3. Kzmene dohodnufých ustanovení tejto Zm\uvy mô1e dôjsť len po vzájomnej dohode

zmluvných stľán foľmou písomnýón oĺĺ'toroaných dodatkov, podpísaných oboma

zmluvnými stľanami alebo oiobou oprávnenou k tomuto úkonu.

4. ZmLwĺé strany sa zavinujtl, že 'i uuaĺ pos$rtovať potrebnú súčinnosť pľi plnení

závilzkov ztejioZmluvy aiavzájomsabudú včaš i''fo'*ouať o všetk'ých skutočnostiach

potľebných pre ich spoluprácu pódľu t.3to Zm\lvy,najmävzájomne si oznamovať všetky

zmeny a dôležité okolnosti.
5. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmhlvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr

stľatia účinnosť, nie je tým dotknutá piatnosť ostatqých ustanovení. Namiesto neúčinných

ustanovení sa použije úpruuu, ktorá, pokiaľ je to prárme možĺé, sa čo najviac približuje

zmyslu a účelu tejto Zm1uvy, pokiaŕ pri užatváraní tejto Zmlwy zmluvné stľany túto

otázku brali do úvahy.
6. Táto Zmluva je vypracovaná v tľoch (3) vyhotoveniach, z ktoých Nájomca pľevezme

;.ano (1) vyhótovóni" u Prenajímatel'pľevezm9 d":_ (2) vyhotovenia.

7. Zmluvné ,t arry vyhtasujú, žeLm1uvtlsi pľečíta1i, súhlasia s jej obsahom' porozumeli mu'

vyhlasujú, ze óusatruie u.81tý, jasny a ziozlxniteľný prejav ich vôle ana znak súhlasu ju

podpisujú.

Šuľu, .4.{.ii.:..2022

Za Nójomcu: Za Prenajímateľa :

,i

""""," 
ľrrrr. n liiuď

f ,Érimátor,hestaffl'a11 \ "t !--
,

4

,


