Zmluva č,.20312022
pľiestoľov
o kľátkodobo m nájme nebytových o majetku obcí v znení neskoľších
Zb.

9a ods.9 písm. b) zákon č I38II99I
o nájme nebytoých
a v zmysle zákona č. 11 61199I

uzatvoľená v zmysle

$

v

zÍrenr

čl. L

Zmluvné stľany
1.

_Ná*' Šal'a
Prenajímatel': Mesto

Sv' Tľojice'7'gz'7 00 Šaľa
Mgr. Jozef Be'ic\ĺiľľľT3Ĺäift"'.
g-käue'pojenie: Slovenská sporite
SK82 0900-0000 00512430 6282

Sídlo:

i",ttryeĺý:

IBAN:
BIC:
tČo:
E-mail:

GIBASKBX

00 306 185
vinczeova@sala'sk

(ďatej len,, prenaj ímat eľ " )

Ing. Gabriela Bľaníková

2. Nájomca:
Naľodený/á:
Rodné číslo:
Trvale býom
Tel.
e-mďl:

:

Hlboká 1057126,927

0I Šaľa

strany")
v ďalšoĺn texte spoločne aj ako ,,zmĺuvné

ĺťľ,'jrlÍ:;;::r;ľ;'r:)*,

čl. n.

ÚvooľÉUsTANoYENIA
1

,)

4

J

Dom smútku
nehnuteľnosti-ul' Hlavná v Šali'
obec
Pĺenajímatel' je ýlučnýmvlastníkom
ĺ'"a" sĺi pre katastrálne územie a(ďalej
ok'.#il
odboľom
katastrálnym
evidovaný
'
|58619 na LV č' 1
,. o. ooii, postavená na prac' č'
Šaľav C ľegistri ď'.k" Ĺudova
obradnej siene'

kĺátkodobý P'"n:]Ľ.}:lĽ:Tľ,"Pľiestoľov:
*ä;äľi:'Jl:ää)'"
nu.ň'u* (ľátej lén "predmet nájmď')' s majetkom
chladiaľenské zaľiadenie, miestnosľ
o zkuahospodárenia uvedených
ust. $ ää;.
Kľátkodoby nájom Ĺ"ň .ĺr"ae s
mesta Šaľa'_Vzmysle
nájme
mesta Šaľav platnom nlsĺĺschváleňý|ĺ*atä'o*
';ĺ'*.
aonoái'nu watvoľení zmluvy o kľátkodobom
skutočností .u zj*"rrä_;,'*y
priestoiov i' zol iozz (ďalej len "Zmluvď')'

".Ĺňáú.n

ĺ

čl. ilI.

PREDMEľ ĺ ÚčBl ľÁĺľtu
1.PľenajímateľpľenajímaNájomcovipredmet\?jT::uúčelomposlednejrozlúčkyso
ĺa|'zg'z1g16 - zomĺey1a: 16'3'2022
je
zosnu1;ýmloo H"-r-.*o Roszĺvalov"''"*"ä'"y
zaplatiť nájomné tak' ako
nájmu
za.,t'"r;;;d#t'
2. Nájomca '^ ;;;.árrje
vyä"dzene v članku IV' tejto Zmluvy'

1

1r1

čl.Iv.
DoBA ľÁľľĺu

T:

Pľenaj ímateľ pľenaj íma pľedmet Ľj
zaĺiaden_ie : od |6'3'2022
"t'ruaĺ*"nske
- obľadná sieň : 18.3.2022 o 16:00 hod'

1

CENA ľÁĺnĺuA
1.

do 1832022

čl. v.

SLUŽIE'B š ľÁľnĺoMSPoJEľŕcrĺ

č
podľa $ 12 Všeob ecĺe zálväzného naľiadenia
Cena zanájom (,,nájomné") je v stanovená
neskoľšíchzmien nasledovne:
pohĺebískmesta Šaľav zĺĺeĺí
s l zozo Pľevádzkoý poriadok
.....75,- EUR
a) pracovný deň.........
......0,- EUR
v sobotu....
b) ozvučenie a ľepľodukovanáhudba""'
dome smútku:
cj pouŽitie chladiaĺenskéhozariadenia v
7,- EUR

EUR
zaiaďeĺia................5,- EUR
.15,60 EUR
10,.

zakúdý ajzaéatý ďalší deň....

použitia chladiaľenského
d) pouŽitie miestnosti na úpľavubez
e) dozoľ pľi obľade ...

SPOLU: 120'30 EUR

(slovom: Jednostodvadsať eur a tridsat'centov)

2.

v plnej ýške 120'30 EUR
Uhĺadu celkových nákladov Nájomca zaplatljednoľazovo to prevodným príkazom
pľedmetu nájmu, a
najneskôr deň pľed zaéatímužívania
tejto
Pľenajímäteľauvedeného v članku I'
prostredníctvom peňaž1orro .rĺstavu nu ĺ8.t
MsU
pokladne
do
2003 ,prípadne v hotovosti
zmluvy s použitíÁvariabilného,ňuor"zr
pľipísaniaúhľady nájomného na
Za
r"yry..iá'aeň
.ĺrrtáiĺno.,.
správa
akNájomca neuhľadí nájomné v stanovenom
bankový účetPrenajímateľa. v pĺi"a9,
od Zmluvy'.
teľmíne,Prenajímateľmá právo odstupiť
nebýoých pľiestoľov uvedené
Ak nájomca ,iädne a včas ir""ľ,'"aj " {ir*ré;;p...ná1o*
v boje"2. tohtó čhnku v lehote splatnosti
v bode 1. tohto članku u ru "ĺffi;.d*é
pä;jímateľpľistupiťk vymahaniu dlžnej srrmy
faktuľy a v stanovenej výške. -ďž.
vlády
bude vypočítanáv zmysle Naľiadenia
vľátane urokov z omeškania. vysta,ĺrľokov
ktoým sa vykonávajú niektoľéustanovenia
Slovenskej ľepubliky č. 87l9g;5 Z. z.,
o*ĺku v znení neskoľšíchpľedpisov'
občianskeho

deiilJ,;1

3.

"ut

čl. vII.

PoDMIENKY NÁJMU

1.
2.
3.

akom sa nachádza pri podpise tejto Zmluvy '
Nájomca pľebeľá pľedmet nájmu v stave
stavom pľedmetu nájmu' o ktorom
Nájomca vyhlasuje, Že bol ouo"rr,ĺ.n*y stechnickým
sa pľesvedčilk na mieste samotnom'
Nájomca je povinný
dĺlhodnutých touto Zmluvou,
užívaťpľedmet nájmu len na účela v rozsahu
dodľžiávaťprevádzkový.poľiadokpobľebiska'
ktoľé
všetky zixaý
odstr,ániinävlastné
'7poškodenia'
resp' činnosťouosôb' ktoľé
"'ĺnáay
v úívanýchpľiestoľoch rporoĹit vlastnoučinnosťou'
Plnili jeho PľíkazY'
nájmu'
udržiävaťporiadók a čistotu pľedmetu

;'"
ul
c)

:

d)

2

\

dodržíavaťvšeobecne
pri uŽívanípredmetu nájm1 pľi ýkone svojej činnosti
Prenajímateľa z
platné pľávne pľedpisy' nonny a smeľnice apoky1y

e)

závazné

;.ffi

chĺany pred p o žiaľmi,
eenJsti;
; ;a'.un iä pií praci, 9
a.zničením.Bezodkladne na vlastné
chĺaniťpľedmet ĺájm.1 pr.J posr.odení1
ktoľév predmete fjmu spôsobí
náklady odstľaniť všetky ,ň{ai'iiásĹ**i",
ktoľéptnili jeho ptikazy, resp' sa
vlastnou činnosťou,,.rp. ĺio"äsťouosôb,
jeho súhlasom'
zdtŽiava|iv predmete nájme s
prenajímateľovi v stave
po,'t onĺ.ĺ'pĺ"tn"touľiu oJJu"Jať pľedmet nájmu
v akom ho pľevzal'
pľiestory v stave spôsobilom na účely
Pľenajímateľpľenecháva Nájomcovi nebytové
užívarua.
so skutočným technickým stavom
Prenajímateľ vyhlasuj e, že Nájomcu oboznámil
zĺámeskutočnosti aodovzdávapľedmetnájmu
pľedmetu na:^ir'*rá*rĺĺ ži"d';^j_.*'
zmysle bodu 3' članku III' Zmluvy'
v stave spôsobilom na dohovoľ.rrJ íyozĺuanie'y
v pľevádzkyschopnom stave
Pľenajímateľvyhlasuje, Že p"'a*" "ájľ"' j' jeĹo
užívaniu'
branili
ladnemu
zodpovedajúcom jeho veku a
inou nási'nou
ani
'.'#;"dy'ktordby
Ňá:"mcr' šposobene kĺádežou,
Prenajímateľ nezôdpov edét zasr."ay
b

o

ezp

g)
4.
5.
6.
7.
8.
9.

činnosťou v pľiestoľoch pľedmetu nájmu'
uznk!.Nájomcovi alebo tretím osobám na
Pľenajímateľnezodpov edá zašk;;,_ká'á
v dôsledku ieho zavinenia'
majetku ál"b";il;;i, ak škoda nevznikla
spľacúvajúv
vedomie' ž'
Nájomca u..i"
'!pio^'l1''9!:vat11ja
20t6 o
aprí|a
"u
a raý (EUi 2016 ĺ679 z 27 '
zmysle n*iua.rrĺu Euľópskeho p*iu*änt"
pohybe takýchto
osobnýctr údajóv a o.voľnom
ochĺane fyzických osôb pľi .prufiu*ĺ
naľiadenie o ochľane údajov)
údajov, ktoqým sa zrušuje ,*"*i"uôiliens"ĺ"šeobecné Zmbly1.za účelomplnenia
v tejto
osobné údaje Nájomcu v rozsahu stanovenom
preuádzkovania pohľebiska
vyplývají
to'e
zákonných pouĺrr'rortĺľr"rru;ĺrnai"ľit
v ,n"ní neskoľšíchpľedpisov, po dobu
podľa zákoĺa č,. t3tl2010 Z.z. o pohĺebníctve
a povinností vyplývajúcich zo zm1uvného
nevyhnutne potľebnúnu rub"rpée"""r"
po dobu
zilk1aďe;ň ŽÄil"y á následne ná_ĺĺelyaľchivácie
vďahu zaIožeĺého
39512002 Z'z' o aľchívoch a
sfläde so zákonom
trvania aľchivačnej doby
v platnom zrreĺí'Spracúvanie osobných
registľatuľach a o dop1není'nĺ.ľáiJ"r';ákŕ;r
o ochľane
1 písm._c) všeobecného naľiadenia
údajov Nájomcu je v súlade ' ei.^ä. "a'.
zákoĺa č'
podľa
povinností Pľenajímateľa
údajov potrebné na plnenie "'ĺL"*y"t'
predpisov'_Nijo1c1zaroveň vyhlasuje'
I3llzOtO Z.z. opohľebníctv" u ^.r,ĺ "ost'o'sĺ"h
oräb''y.h úňajoy Pľeĺajímateľovibol
Že za,Úče|om uzavľetia tejto z--'"y pĺ poskytnuií
zo spracúvania jeho osobných
dostatočne informovaný o ,uo3ĺ.*I'-i'ä"lr' "íprývajúcich
;.íuĺšto'tiso zakonn;ými alebo zmluvnými
údajov, o p*iÁorti osäbne ĺ.i":" í"'ŕľ'rĺľ
skutočnostiach obsiahnutých v dokumente
o ľĺsĺ.n"ňĺ""ärny't'
požiadavkami, .r."
"ĺ
ň'ah9 obsahom sa Nájomca pred podpísaním tejto
,,Podmienky ochľany súkľomiďi;
že infotmitcie o spľacovávaní osobných
Zmbxyoboznámil. Nájomca báĹ ;" vedomie

P;;;í'"* ".jŤ

z

ĺa

pň

v

č'

údajovsúdostupnénawebovomsídlePľenajímateľa:www.sala.sk.
čl. VIII.
Záxereéné ustanovenia
1

jej podpisu lP|ivľnými zástupcami obidvoch
Zmiuva nadobúda platnosť dňom
na webovom sídle
dňom .,uri.ä"íĺJä'-po9iĺ:'i zvóľejnenia
zmluvných stľán a ĺíĺ*orľ
.;"i;;j'i'"í* ä".t9j Zmblvy a osobných údajov
mesta Šaľa.Zmluvné strany súhlasia
zvercjĺíťvyplýva z ustanovenia $5a
v rozsahu mena a pľiezviska. PovinnŇ-;il;
k infoľmáciám ao zmene a doplnení
zékoĺač, 2t|l2016_ z. ,. o slobodno; ňí""p'
platnom zĺeĺi'
ono.'1"uLon o slobode informácií) v
niektoľých
"ut

3

ĺ\

2.

"pľiestoľov' óueĺanstym zákonníkom
Akniejevzmluveuvedenéinak,riadiasanájomnévďahyúčastníkovzákonomč.
podnájme
a
onájme
Zb.
lt7llgg1
""uy,"'y't'
poľiadkom-'
a slovenským právnym

J

môie dôjsť len po vzájomnej dohode
Zmivvy
tejto
ustanovení
dohodnutých
Kzmene
doäatkov, podpísaných oboma
pĺromrryól'
zmluvných .t á"
k tomuto úkonu'
zmluvn;imi ,,r*u*iut"uo osobou óprávnenou
potľebnú súčinnosťpľi plnení
ilil_p;styto1ať
že
zaväzuju,
sa
stľany
Zm|vvné
'i Ĺ,raĺ uĺu, infor-ouať o všetk.ých skutočnostiach
zŕĺvazkov ztejto Zmhĺy aĺavzájomru

ŕ;;;;

4

;í'l";*'ch

potľebnýchpľeichspoluprácupodľate;tozmtuvy,ĺajmävzájomnesioznamovaťvšetky

5

6
7

neskôľ
sú celkom alebo sčasti účinnéalebo
neúčinných
platnosľ ostatn.ých ustanovení' Namiesto
stľatia účinnosť,nie je tým dotknuta
pľibližuje
poĹĺuľje to piávne moŽné' sa čo najviac
ustanovení sa použije úpľava,kto11,
tejto Zm1uvy zmluvné stľany túto
zmys'u a úče'ut"j;;Žäúvy, pokiaŕ ir{"žáriai^í
otazku bľali do úvahy'

xT'ľĹŕ,::JŤffľ*äTt,o,*,.,,., nie

TátoZmluvajevypľacovanávtľoch(3)vyhotoveniach,zktoýchNájomcapÍevezme

dve (2) vyhotovenia.
jedno (1) vyhotov.íi. á p'"najímateľ pró.'."."
jej obsahom' poľozumeli mu'
zmluvu;ip'.oĺ"rr'
že
vyhlasujú,
ju
Zm1uvĺéstrany
''niáiu
pľejav' ic-h vôle aĺa znak súhlasu
jasný
vyhlasujú, ze ousa}ruj"
"'rĺi,íÁ{t"ľný
".úĺĺĺ,
podpisujú.

Šuľu,/!..;.L.:2022
Za Nójomcu:

Za Prenajímateľa

ĺMgr.Jozef Beliclý :
ĺ!ilňĺto'mesta Šal'a'

............t..t"

4

\

