
Zmliluva č.21912022

o kľátkodobom nájme nebytových pľiestoľov
9a ods. 9 písm. b) zákon č. 13811991, Zb. o majetku obcí v mení neskorších

uzatvoľená v zmysle $

Narodený/á:
Rodné číslo :
Trvale bYtom :

Tel.
e-mail:

v znenl
av Iezátkoĺač. 116/i991 o

čl. I.
Zmluvné stľany

1. Pľenajímatel': Mesto Šal'a
Sídlo: Ňá'"' Sv' Tľojice 7 

'g27 
0o Šďa

Zastupený: Mgľ' Jozef Belický primátoľ i:*^'
guokä"e 

'pojenie: 
Slävenská sporiteľňa a's' pobočka Sal'a

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
lČo: 00 306 185

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

2. Nájomca: Viktoľ Šafaľ

(ďatej len,,nójomca")
(obidvaja účastníci ,*lury v ďalšom texte spoločne aj ako ,,zĺnluvné strany")

čl. il.
Úvooľn UsTANovENIA

P.J.Šďaľika 23,g27 01 Šďa

čl. ilI.

1. Pľenajímateľ je ýlučným vlastníkom nehnuteľnosti ul' Hlavná v Šali' Dom smútku

evidovaný katastľálnym odboromôkĺesnerro úradu v Ša1i pre kďastľálne územie a obec

Šaľa v C ľegistri KN ako budova ' ĺ. ?óäI, postavená na prac' č' 158619 na LV č' 1 (ďalej

1en,'nehnuteľnosť")' __^_áinm nphĺŕnr bradnej siene,
2. Nájomca poz|íaa' o kľátkodobý prenájo* i:Pľ:"ych priestoľov: o

chladiaľenské zariadenie, miestnosľ'*6p'u* (ďďej 1en 
"pľedmet 

nájmď')'

3. Kĺátkodobý nájombol v súlad. ';:_$ 
+ 

"q'' 
2 písm' ilĹäsadhospodaľenia s majetkom

mesta Šaľa vplatnom zneĺír"rruár.äl'pľimátôľom mesta Šaľa'_Vzmysle uvedených

skutočností sa Zm1uvné stľany dohodľ-na uzatvoľení zmluvy o kľátkodobom nájme

nebytových pri.'to'ou č' 21912022 (ďalej len "Zmluvď')'

PREDMET A UČEL ľÁĺnĺu

1. Pľenajímateľ prenajíma Nájomgovi pľedmet."ájľ:^za účelom poslednej ľozlúčky so

zosnul;imlo" íÁjĎ'r. Št.ľu** Š"áil;' oaeiyn:z13 '1938'zomĺel'l1a t932022

2. Nájomca sa zaväa$e za úív*L-p..ä*"* nájmu zaplatiť nájomné tak' ako je

vyme dzené v člarrlĺu IV' tcjto Zm|'avy'

t

n



čl.Iv.
DoBA ľÁĺnĺu

1 Prenaj ímateľ prenaj íma pľedmet ĺ 
_"j ľľ

_ 
"ľriuaĺ*"rr.ŕé "*iudenie 

: od22'3'2022 do23'3'2022

- obľadná sieň : 23.3.2022 o 14:00 hod'

CENA NÁJMU

1. Cena zaĺétjom (,,nájomné") je

s l zozo Pľevádzkový poľiadok

v sobotu....

čl. v.
A sLUŽiE'B S NÁJMoM sPoJnľÝcrr

v stanovená podľa $ 12 Všeob ecĺe závdzného naľiadenia č'

pohľebísk mesta Šaľav znení neskorších zsĺieĺ nasledovne:
75,- EUR
..0,- EUR
7,70 EUR

..7,- EUR
b) ozvučenie a reprodukovanáhudba

"í 
po"ziri. chladiaĺenského zaľiadenia v dome smútku:

_ pľvy deň..

zariadenia
5,. EUR
.5,- EUR_ zakaždý aj zač,atý ďalší deň

d) použitie -í.ri''o'lĺ ía úpravu bez použitia chladiarenského

e) dozoľ pri obrade
SPOLU : 115,30 EUR
(slovom: Jednostopätnást' euľ a tľidsat'centov)

15,60EUR

2. Uhľadu celkoých nákladov Nájomca zap?atíjednoľazovo v plnej výške 115'30 EUR

najneskôr deň pľed začvtim u|ira,oa pľedmetu..nájmu, aio pľevodným príkazom

prostredníctvom peňažného ýstavu 
ná ĺ8"t Pľenajímäteľa uvedgného v članku I' tejto

zmluvy s použitíÁ variabilného ,yrrruor.' 2t2O03, irípadne v hotovosti do pokladne MsU

- správa 
'i"to'ĺno.,o' 

Za deťlilô;ľ"1'"z"-1ó^ĺeň pľipísania úhĺady nájomného na

bankoý účet Prenajímateľa. v pľípade, ak Nájomca neuhľadí nájomné v stanovenom

teľmíng Pľenajímatóľ 'nĺ 
pľávo odstupiť od Zmluvy'.

3. Ak nájomcu.iäJrr. a včas i'."r''"aj ĺň''"é -rupr"iárir^nebytových priestorov uvedené

v bode 1. tohto článku u ru 
"luziy "]""ao'e 

u toae z. tohtó čHnku v lehote splatnosti

faktury a v stanovenej výške , ^ďz" 
winajímateľ pľistupiť k vymahaniu dlžnej sumy

vľatane uľokov z omeškania. Výška orotou u.roe vypočítaná v zmysle Naľiadenia vlády

Slovenskej ľepubliky č,. 87ltgg5 Z. z.' ktoým sa vykonávajú niektoré ustanovenia

občianského 
"uko*ĺku 

v znenineskorších pľedpisov'

čl. vII.
PoDMIENIff NÁJMU

1. Nájomca pľebeľá pľedmet nájmu v stave akom saĺachéĺdza pri podpise tejto Zmluvy'

2. Nájomcavyhlasuje, že boloto""ĺ*""y stechnickým stavom pľedmetu nájmu' o ktoľom

sa presvedčil k na mieste samotnom'

3. Nájomca je povinný
a)užívaťpredmetnájmulennaúčelavľozsahudohodnuťýchtoutoZmluvou'
ďl dodrŽiávať pľevádzkorný_poľiadok pohľebiska'

c) oart ,ĺĺľ ná vlastné naklády všetky zitvadv-lpoškodenia' ktoľé

v užívaných priestoľoch ,fó.oĹĺr vlastnoučinnosťou' ľesp' čiľĺrosťou osôb' ktoľé

plnili jeho príkazy'
d) 

"a.ziá"uľ 
ŕoĺaoôr' a čistotu predmetu nájmu'
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4.

5.

e) pri užívaní pľedmetu nájmu pri výkone svojej činnosti dodrŽiavať všeobecne

závazné platné pľávne pľedpisy, áo.-y a smôrnice apokyny Prenajímateľa z

bezpečnŇi a ochľany zdtaviápri pľáci, ochrany pred'poŽiaľmi, '
Í) 

"r'',ĺoiľ 
pľedmet nájmu pred poškodením a zničením. Bezodkladne na vlastné

naklady oa't'ĺ''iľ "š"tď 
zavidy a poškodenia, ktoľé v pľedmete fjmu spôsobí

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

zdtžiava\iv predmete nájme s jeho súhlasom,

g) po ukončení pietneho akiu odovzdať predmet nájmu prenajímateľovi v stave

v akom ho pľevzal.
Pľenajímateľ pľenecháva Nájomcovi nebytové pľiestory v stave spôsobilom na účely

uživania.
ŕ*'":ĺ.uteľ vyhlasuj e, že Nájomcu oboznámil so skutočným technickým stavom

pľedmetu nájmu, ,"ri^Iĺ,u1 žíaďĺejemu známe skutočnosti a odovzdáva pľedmet nájmu

v stave spôsóbitom na dohovoľené využívanie v zmysle bodu 3. článku III' Zmluvy'

pľenajĺmateľ vyhlasuje, Že pľedmet nájmu je J prevádzkyscho9nom stave

"offieda3úcomleho.'.Ĺ,' 
u nemá vady, ktoro by branili jeho ľiadnemu užívaniu'

Prenajímateľ nezodpovedá za škody Ňá3o-",' špôsobené kľádežou, aniinou násilnou

činnosťou v priestoroch predmetu nájmu'

Pľenajímat.ľ ,r""oJporida ruškodu, ktoľá vznikla Nájomcovi alebo tľetím osobám na

majetĹu alebo zdraií,ak škoda nevznikla v dôsledku jeho zavinenia'

Nájomca berie na vedomie, že Pľenajímateľ a-jehô sprostredkovatelia spľacúvajú v

"mysle 
naľiadenia Euľópskeho paľlaméntu a radý 1Eu 20161679 z 27 ' aprila 2016 o

ochľane fyzických osôb pri spĺacúvaní osobnýcľr údajov a o voľnom pohybe takýchto

údajov, kto{ým sa zrušujä ,r**i.u g5l46lqsivšeobecné naľiadenie o ochľane údajov)

;JĹ"j údď. Nájomcď v ľozsahu stanovenom v tejto Zmluve za účelom plnenia

zákonných porrĺ*o.tĺ Prenajímateľa, ktoľé vyplývajú z pĺevádzkovania pohľebiska

podľa zéll<ona ĺ. lilĺzotO Zz. o pohľebníctve-v zneni neskorších pľedpisov, po dobu

nevyhnutne potľebnú ĺa zabezpečenie prev a povinností vyplývajúcich.zo zmluvného

vďalJnl založeĺého na zál<lade tejto Zm\uvy á následne na účely aľchivácie po dobu

tľvania aľchivačnej áoby v súläde so záionom č. 395l2OO2 Z'z' o archívoch a

ľegistľatuľach u o dopirr.rrĺ ĺ.tto"ych zákonov v platnom zneĺí. Spľacúvanie osobných

íoä:o' Nájomcu je v súlade s čl. 6. ods. 1 písm. c) všeobecného naĺiadenia o ochĺane

údajov potľebné na plnenie zákonných pbvinností .Pľenajímateľa 
podľa..zékoĺa é'

l3Il2OIo Z.z. opohĺeĹníctv ev zneĺiáestoľsĺct' predpisov. Nájomca zaroveň vyhlasuje,

že zatňe1om uzavľetia tejto Zm1uvypľi poskymúĺ osóbnych údajov Pľeĺajímateľovi bo1

dostatočne info.mouarrý ä svojich ir.a"".ľ' výplývajúcich zo spľacúvania jeho osobných

údajov, o povinnostĺ á'äune úäaje ŕoskytnuť í sívĺštostĺ so zákonnými alebo zmluvnými

poĺuaáuŕu*i, ako aj o ďalších reievantných skutočnostiach obsiahnutých v dokumente

,,Podmienky o"r''*í súkromiď', s ktorého obsahom sa Nájomca pľed podpísaním tejto

Zmluvy oboznámii. Náio..u berie na vedomie Že informácie o spracovávaní osobných

údajov sú dostupné na webovom sídle Pľenajímatel'a: www.sala'sk'

6.

7.

8.

9.

I

čl. vilI.
Zá*ereéné ustanovenia

Zmblva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnen;ými zástupcami obidvoch

zmluvných strán a účinnosť dňom nu'i.a,';ĺ"im po anĺ3ei zveľejnenia na webovom sídle

;;;d ili". ŽÁr"''e stľany súhlasia so zverejnením ôelej Zm|lvy a osobných údajov

v ľozsahu mena a pľiezvisŕa. Povinnosť zmluvu zvercjniť vyplýva z ustanovenia $5a

zékoĺa č. 2lll20}O Z. z. o slobodnom pľístupe k infoľmácíánĺ aU änene a doplncní

niektoľých zákonov (zákono slobode informácií) v platnom zneĺi.
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2. Ak nie je v zmluve uvedené inak, riadia sa nájomné vďahy účastníkov zákonom č'

l|611990 za. i iĺ1ne a podnájmá nebytových priestoľov, občianskym zĺíkonníkom

a slovenským právnym poriadkom'
3. K zmene aonóanutych ustanovení tejto Zm|uvy môže dôjsť len po vzájomnej dohode

zmluvných strán foľmou písomnýóh očí'louaných dodatkov, podpísaných oboma

zmluvnými stľanami alebo osobou oprávnenou k tomuto úkonu.

4. Zmluvné .t'*ý sa zaväzujiĺ, že.i budĺ' poslqrtovať potľebnú s1l0.ĺ1nosľ pľi plnení

závdzkov ,t"Jto ž111ury aiavzájomsa budú včaš info''nouať o všetdých skutočnostiach

potrebných pie ich spolupľácu pódľu t.3to Zmh,lvy,najmävzájo'nne si oznamovať všetky

Zmeny a dôležité okolnosti.
5. Ak niektoré ustanovenia tejto Zm\uvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr

stratia účinnosť, nie je tým áotknutá platnosť ostatn;ých ustanovení. Namiesto neúčinných

ustanovení sa pouzije úp.uuu, ktoľá, pokiaľ je to pľávne možné' sa čo najviac pľibližuje

zmyslu a účelu tejtä Zmluvy, pokiaÍ pn vzatváraní tejto Zm\uvy zmluvné stľany túto

otiĺzkubľali do úvahy.
6. Táto Zmluva je vypľacovaná v troch (3) vyhotoveniach, z ktoých Nájomca prevezme

jedno (1) vyhótovó"ĺ" u Prenajímateľ pľevezme dve' (2) vyhotovenia.

7 . Zm1uvnésľany vyŇasujú, že ž-turro si prečítali, súhlasia s jej obsahom' poľozum9li my'

vyh1asujú, ze óusuľ'.'j. *!ĺty, jasny azionlrriteľný pľejav ich vôle anaznak súhlasu ju

podpisujú.

Šaľa, "L{-Š 2022

Za Nájomcu: Za Prenajímateľa :

.....,.."...".r .............ŕ.. .....................

ľIs". Jozef Belický
prĺňĺtor mesta Šal'a
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