Zmluva č,.20412022
pľrestoľov
o krá tkodobom nájme ne bytovýcho majetku obcí v

Zb.
9 písm. b) zákon č. 13 8ĺI99I
uzatvorená v zmysle $ 9a ods.
nájme nebýoqých
a v zmYsle zákona č. 1 |611991o

v

zĺeníneskoľších
znenl

čl. I.
Zmluvné stľany

1.

Prenajímatel': Mesto Šal'a
Ňä' S"' Tryjľ: 7 '927 00 Šaľa
Sídlo:
orimátor mesta

BelickÝ_
ZastípeĺýzMgĺ' Jozef spoľiteŕĺä
a's' pobočka Šaľa
Bankové spojenie:- ši3u""ta _0000
005t 2430 6282
šrgz 0900
IBAN:
GIBASKBX
BIC:
00 306 185
rcO'
vinczeova@sala'sk
E-mail:
"
(ďalej len,, prenaj ímateľ )

Renáta Trochová

2. Nájomca:
Naľodený/á:
Rodné číslo:
Trvale bYtom
Tel.
e-mail:

:

Iazemá590/1 |, 927 01 Šaľa

ako ,,zľnluvné strany")
v ďalšom texte spoločne aj

ĺľ;,!ľrj;:;ľ::r:#;'r:)*,

čl. IL

WoDNÉ USTANoVENIA
1

Dom smútku
nehnuteľnosti-ul' Hlavná v Šali'
a obec
Pľenajímateľje výtučným vlastníkom
územie
sĺi pľe katastrálne
ok'.#;ľ;ä"ä"
t<atastľĺrnyäoáuo.o*
č' 1 (ďalej
"
evidovaný
p"stavenánapľác. č. t586l9 naLV
e.?óás,
ŠaľavC ľegistri
obľadnej siene'
prenájo* rypľ:vých pľiestorov:
kľátkodobý
liä;äľ"i#:ää)'o
ou,ň'u* (ďjej lén 'predmet nájmď')' s majetkom
ch'adiarenské zaľiadenie, miestnosľ
Jl zä*ahospodaľenia
ust. $ ;Tä'.
Kĺátkodobý nájom;;i;'ril"Je s
pĺÁetä'o',,.''tu Šaľa'_Vzmysle uvedených
;"nischváleňý
prutroÁ
v
Šaľa
mesta
zmluvy o krátkodobom nájme
oorroáriäuzatvoľení
Zj;;'é_;i'*y
skutočností r"
(ďalej len
"Zmluvď')'
nebýových pĺ.rtoiou i' io+ĺžozz

ď'#;;ää

.)

J

';ĺ."i

ilL
PREDMEĺ lÚčnl
čl.

NÁJMU

1.PľenajímateľpľenajímaJájomcovipľedme1y?jyY^:^účelomposlednejľozlúčkyso
,,*ää*ýá' š.s ,.gez - zomre'l..a: t5 '3 '2022
je
zosnulým/ou o'J*o* Tľoóhom
Áflatiť nájomné tak' ako
za
"a:'""
2. Nájomca sa zaväz.lje tejto"žľ#;;;;d*.to
Zmluvy'
IV'
članku
v
ffiedzené

t

\

čl.Iv.
DoBA ľÁĺľĺu
Pľenaj ímďeľ prenaj íma pľedmet najT]-'

1

chladiaľenské zaľiadenie : od t7 32022 do
_ obľadná sieň : 18.3.2022 o 15:00 hod'

_

t832022

čl. v.

CENA NÁJMU A SLUŽIEB s NÁJMoM SPoJENÝCH
1.

záväzného naľiadenia č'
Cena zaĺájom(,,nájomné") je v stanovená podľa $ 12 Všeobecne
:
pohĺebískmesta Šaľav zneĺíneskoľšíchzmien nasledovne
s l zozoPrevádzkoý poriadok
EUR

deň............
sobotu....
hudba

"'75'_
a) pľacovný
'0'- EUR
v
""""""""'7 '70 EUR
b) ozvučenie a ľeprodukovaná
cj použitie chladiaľenského zaiadenia v dome smútku:
"""'7'_ EUR
prvy
"" 5'_ EUR
_ zakaždý aj začaýďalší
zarladenia.."""""""5,_ EUR
d) použitie miestnosti ía úpravu bezplollžitia chladiarenského
""""15'60 EUR
e) dozorpri
SPOLU : 115'30 EUR
(slovom: Jednostopätnást' euľ a tľidsat' centov)

deň...........

-

deň

obrade

2.

3.

115'30 EUR
v plnej
Uhĺadu celkoých nákladov Nájomca zaplatijednorazovo
"ýš\'
a to_ prevodným pľíkazom
najneskôľ deň pred začatímuŽívanĺa predmetu. nájmu,
uvedeného v článku I'51:
pľostľedníctvompeňažného ústÁ na ú8et Pľenajímáteľa
v hotovosti do pokladne MsU
zmluvy s poúitíÁvariabilného symbolu 2|2003, iľípadne
_ správa cintorínov. Za deí úhľadysa ľoyaž]lj.e_deňpľipísaniaúhÍad{nájomného na
nájomné v stanovenom
bankoý účetPrenajímateľa. V prípadef ak Nájomca neuhľadí
teľmíng Pľenajímatéľ pľávo odsfupiť od Zmluvy'".
priestorov uvedené
'''á
Ak nájomca riädne a včas i'.uľ''J "ajo*"e zapreĺéýomnebýových
članku v lehote splatnosti
v bode 1. tohto článku azaslrlziy uvedené v bode z. tohto
dlžnej sumy
pľistupiť t
faktuľy a v stanovenej výške, *ďž. pľenajímateľ
"y"'ľT]u
v zmysle Nariadenia vlády
vrátane wokov z omeškania. Výška urotov uuĺe vypočítaná
niektoré ustanovenia
Slovenskej ,.puutĺty č. 87nďg5 Z.z., ktoľým sa vykonávajú
občianského žuko*ĺtu v zneĺíneskoršíchpredpisov.
čl. vil.

PoDMIENKY NÁJMU

1.
2.
3.

pri podpise tejto Zmluvy'
Nájomca pľeberá pľedmet nájmu v stave akom saĺachádza
stavom pľedmefu nájmu' o kÍorom
Nájomca vyhlasuje, že bol oboznámený s technickým
sa pľesvedčilk na mieste samotnom'
Nájomcaje povinný :
Zmluvou'
lživaťp..J-"t nájmu len na účela v ľozsahu dohodnufých touto

a)
ul
"j

d)

dodržiávaťprevádz.koýpoľiadokpohľebiska'
všetky závaý..7poškodenia, ktoľé
odstľánit'ná vlastné
",ĺtĺäay
resp' činnosťouosôb' ktoré
.\,
uzĺrrurry"t, pľiestoroch spásobil vlastnoučinnosťou,
Plnili jeho PtikazY'
udrŽiávať poriadok a čistotu pľedmetu nájmu'

2

J

e)priužívanípredmetunájm1priýkonesvoje]čiĺurostidodľžiavaťvšeobecne
zŕlvaznéplatnéprávnepľedpisy,,,91oyasmeľniceapoky1yPrenajímateľaz
pred požiaľmi'
rc"p"enoliiá o'r''*y'd'u'ĺäpííptá9ĺ'9chĺany
u.""ič""í-'Bezodkladne na vlastné
chĺaniťpľedmet Pj*} pJ'postoderrrm.
ktoľév pľedmete .1ájmu spôsobí
naklady odstrániť všetky "e''Iaí " ňst"aen]a,
ĺi*árij* o'ou' ktoľéplnili jeho príkazy' ľesp' sa

o
g)

v1astnou činnosťou,
'"rp. jeho súhlasom'
zdtŽiavaliv predmete nájme s
stave
pľedmei nájmu prenajímateľovi v
po.rt orre"ĺ'pĺ"tn9to ď," "jJu"äuľ

4. ,r.'r],*ľ# ľ.ffiľá}; Nájomcovi

na úče'y
nebýové priestory v stave spôsobi'om

technickým stavom
ž9 ]'{1jomcu oboznámil so skutočným
pľedmet nájmu
zĺéyneskutočnostia oáovzdáva
pľedmetu ,a:^ir,*ru*ieur ži"dilj^""'"
zmysle bodu 3' članku III' Zmluvy'
v stave spôsobilóm na dohovorenJ íyuzĺvanie'v
nájmu. je v prevádzkyschopnom stave
Pľenajímateľvyhlasuje' že pŕo..a
tto'juy urĺĺnĺijetro ľ1a{ĺemuuŽívaniu'
zodpovedajúcom jeho veku a '.'#;"dy,
násilnou
Ňá:"m'u špo'ouene rcaaežou' ani inou
Pľenajímateľnezôdpov ed6 za sr."ov

5. ľ.ll1ľä"r.ľvyhlasuje,
6.
7.
8.
9.

nájmu'
činnosťou v priestoioch pľedmetu
osobám na
él uzĺjk|3Nájomcovi alebo tretím
Prenajímateľ nezodpov edét zašk"il;ŕi;'
ieho zavinenia'
ak škoda nevznikla v dôsledku
majetku ĺ"u"
u.jŤ.'pľ^'J1.,9!:uate|la spľacúvajúv
"Ji""ĺ,
Nájomca beľie na vedomieo
a rady ."uj zoro 1679 z 27 ' aprí|a 201'6 o
zmysle n*iua".riu Euľópskeho p*iu',,änt'
pohybe takýchto
ásobnýc1r údajóv a o.voľnom
ochľane fyzických osôb pľi ,p.'*'o*ĺ
nariadenie o ochĺane údajov)
údajov, ktorým sa zrušuje ,."jJuôíl+tlEsi'šeobecné Zm\uy2.za účelomplnenia
v tejto
osobné údaje Nájomcu v rozsahu stanovenom
preuélďzkovania pohĺebiska
vyplývajú
ŕtore
zakonných pouioiŕr,ĺľrenajĺĺräJľu,
neskoľšíchpredpisov' po dobu
v
podľa zŕkoĺič. t3tlzOIO Z.z.o pohĺebníctve 1""^ vyplývajúcich zo zm1uvného
a povinností
nevyhnutne potľebnú
7a!2zveffi; dá' á následne ná_ĺĺetyaľchivácie po dobu
vďahu za.ožeĺéhona zik|adeie]i;ŽÄň"y
395l2OO2 Z'z' o aľchívoch a
zákonom
so
sĺläde
v
doby
aľchivačnej
trvania
v plďnom zĺeĺí'Spracúvanie osobných
ľegistľatuľacha o doplnení ĺ"ti".y.t'
o ochľane
1 písm' c) všeobecného nariadenia
údajov Nájomcu je v súlade ' or.^ä. "azŕkoĺaó'
podľa
p^ovinnoátí Pľenajímatel'a
údajov potrebné na plnenie "átoo"y"r'
pľedpisov'-lĺi]oľ"Taľoveňvyhlasuje'
l3tlzotl Z.z. opohľebníctv Áéĺ"est'oľsĺct' o'ätny"t' úäajoyPľenajímateľovibol
Že zaiňe'om wavretia tejto Z-1,""ň;iľ9'tľq9iĺ
jeho osobných
''líplývajúcich zo spľacúv1nra
dostatočne infoľmovaný o ,uo3i"äiä;J.h
so zakonnými alebo zmluvnými
n
údajov, o p*ĺn rorti oräbrréĺá":. í"'ŕyt'ĺľ 'íuišŇi
skutočnostiach obsiahnutých v dokumente
o ľĺsĺ.ľr'ňĺ""*tny"ľ'
požiadavkami,
tejto
"r.á "ĺ
obsahom sa Nájomca pľed podpísaním
,,Podmienky ochĺany súkromiďi;-il;Jľí9
osobných
vedomie Že infoľmďcie o spracovávaní
Zmlravyoboznámil. Nájomca beľie na

ž.;;;;jí.*

z

ĺa

*Á:

č'

",

údajovsúdostupnénawebovomsídlePrenajímateľa:www.sala.sk.
čl. VIII.
Záxereóľré ustanovenia

1

jej podpisu !P|iv1en)ĺmi zástupcami obidvoch
Zm|uva nadobúda platnosť dňom
zvórejnenia na webovom sídle
zmluvných strán a úJň;r' dňom nu.i.ä"íJJ'Á-po9iĺ:'l Zm\uvy a osobných údajov
äi9j
mesta Šaľa.Zmluvné stľany súhlasia
vyplýva z ustanovenia $5a
zvercjĺiť
v ľozsahu mena a pľiezviska. Povinno;-;d;
p.í'*" k iďóľmác|ém ao ''nene a doplnení
zŕlkoĺač. zttlz11o z. ,. o s1obodno;
v platnom znení.
niektoých ,auono, @alron o slobode infďľmácií)

;ä;';ŕ*í*

3

h

vďahy účastníkovzákonom č'
"pľiestoľov,
Ak nie je v zmluve uvedené inak, ľiadia sa nájomné
občianskym zákonníkom
tl6lt9g1 Zb. onájme a podnájme neúýových

)

a slovenským právnym poriadkom'

J

4.

len po vzájomnej dohode

dôjsť
K zmene dohodnutých ustanovení tejto Zmluvy mô-ze
podpísaných oboma
doáatkov'
zm1uvných .t an formo* pĺ.omrryó1 "ú''r"í*ych
k tomuto úkonu'
zmluvnými stranami alebo osobou opľávnenou
potrebnú súčinnosťpľi plnení
poslqrtovať
Zmluvné strany sa zaväzujiĺ, Že ri u"Jí
o všet(ých skutočnostiach

včašinfol.*ouať
závazkov ztejto Zm|uvy aĺavzé$omsa budú
všetky
žm|uvy
t.jto
poaľu
, ĺajmävzájoĺnnesi oznamovď
potľebných pre ich
zmerly a dôLežlté okolno sti'
alebo sčasti účinnéalebo neskôr
Ak niektoľéustanovenia tejto Zmiĺvy nie sú celkom
piutno'ť ostatqých ustanovení' Namiesto neúčinných
stľatia účinnorľ,ni" 3"1y- äotn',rĺĺ
je to pľávne možné'sa čo najviac pribliŽuje
ustanovení sa pouŽije úprava, ktorá, pokiaľ
pokiaŕ piĺ ržuwĺrunítejto Zm1lvy zmluvné stľany túto
zmyslu a účelu
otĺĺzkubľali do úvahy.
prevezÍne
v troch (3) vyhotov.ry1:h, : ľ:i:lNájomca
Táto Zmluvu:.
"yp'.u.ovaná
u Prenajímateľ prevezme dve (2) vyhotovenĺa'
.1.a"o (1) vyhótové''i"
obsďrom' poľozumeli mu'
Zmluvné stľany vyhlasujú, že zmluvu sitľečĺta1i,^sut'iasĺas;ej
prejavi"ľ' uot" anaznak súh1asu ju
vyhlasujú, ze obsahuj. *úiĺý,jasny uiii'*riteľný
podpisujú.

;;iíp'il

5

t.ŕ;'fu"'y,

6.
7.

a,
Šaľ
ZaNájomcu:

.!.ľ. ;.J.,"..

zozz
Za Pľenajímateľa :

............... !_................ ;.ť... ""'1 "

ýgr. JozeÍnéngWl

#imátor mesta Saľb
iry
T.

I

4

i

