
Zmluva č,.22112022

o kľátkodobom nájme nebytových pľiestoľov
uzatvorená v zmysle $ 9a ods. 9 písm. b) zákon č. 13 8/r99r Zb. o majetku obcí v zneĺineskorších

v znenl
av zäkonač. 116/1991 o me

1. Prenajímatel': Mesto Šal'a
Sídlo: ŇJ*. Sv. Trojice 7,g27 00 Šďa

Zasttpeĺý: Mgr. Jozef Belický, pľimátoľ T:'q, ,,

Bankävé spojenie: Slovenská spoľiteľňa a's' pobočka Saľa

IBAN: SK82 0900 0000 00s12430 6282

BIC: GIBASKBX
tČo: 00 306 185

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

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

Tel.
e-mail:

čl. L
Zmluvné stľany

Milan Lazan

Kľáľqvská 82914,927 OI Šaľa

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

evidovaný katastľálnym odborom ókĺesného úľadu v Šah ľre kaJT!álne územie a obec

Šaľav C registi KN ako budova s. i,.6025,postavenánapÍac. č' 1586/9 naLV č' 1 (ďalej

len,,nehnutel'nosť'o).
2. Nájomca poŽiadaĺ o kĺátkodobý pľenájo- rypľ:pch priestoľov.: obradnej siene'

chladiarenské zaľiadenie, miestnosti na úiľavu (ďalej len,,predmet náj1ť)

3. Kľátkodobý "áj;;bolv 
súlade s ust. $ ďods. 2 písm. d)Zisadhospodarenia s majetkom

mesta Šaľa v pi;Í'"- znení schvfleňy primátôrom mesta Šaľa. V zmysle uvedených

skutočností sa Zmluvné stľany dohodli na uzatvorení zmluvy o kľátkodobom nájme

nebytových priestoľov é. 22I l2O22 (ďalej len,,Zmluvď')'

(ďalej len,,nójomca")
(obidvaja účasĺníci zmluvy v ďalšom texte spoločne aj ako ,,zmluvné strany")

čl. il.
Úvooľn UsTANovEMA

čl. III.
PREDMEľ .q. Účnl NÁJMU

Pľenajímateľ prenajíma Nájomcovi predmet nájmu za účelom poslednej ĺozlúčky so

;; illýď"u iuĺi.ľ'áto* Lazarromnaľodený/á: 3 . 8. 1 94 8 - zomrev1a: 2532022

Nájomca ,u ,uriior1le za vžívanie pľedmetu nájmu zaplatiť nájomné tak' ako je

vymedzené v članku tV. tejto Zmluvy.
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čl.Iv.
DoBA NÁJMU

Prenaj ímateľ pľenajíma predmet nájmu:
_ chladiaľenské zariadenie : od 28.3.2022 do293'2022
- obľadná sieň : 29.3.2022 o 13:00 hod'

čl. v.
CENA ľÁĺľru A SLUŽIEB s NÁJMoM sPoJEľŕcrr

1. Cena zaĺájom(,,nájomné") je v stanovená podľa $ 12 Všeobecĺe záväzného nariadenia č'

slzozoPrevádzkový poľiadok pohľebísk mesta Šaľa v zneĺineskoľších zmiennasledovne:

a) pracovný deň............ "'75'- EUR

v sobotu.... '0'- EUR

b) ozvučeni. "."p;;á"kávanáhudba"""""""" 
'7'70 EUR

cj použitie chladiaľenského zaľiadenia v dome smútku:

- prvy deň........... """'7'- EUR
_ zakaždý aj začatý ďalší deň ""'5'_ EUR

d) použitie miesinosti ía úpľavu bez pouŽitia chladiarenského zariadenia......"""""5,_ EUR

"jäo"orpľi 
obrade """"15'60 EUR

SPOLU: 115'30 EUR
(slovom: Jednostopätnást' euľ a tridsat' centov)

2. Uhľadu celkových nĺĺkladov Nájomca zaplatijednorazovo v plnej \ďške 115'30 EUR
najneskôr deň pred začatím llžívania lľedmetu nájmu, a to- pľevodným pľíkazom

pľóstľedníctvoďpeňažného ústavu na ú8et Pľenajímateľa uvedeného včlánku I' j-":1:

)mluvy s poúitím vaľiabilného symbolu 2I2oO3, prípadne v hotovosti do pokladne MsU
_ správa cintoľínov. Za deť- úhÍady sa po-važuj.e deň pľipísania úhľady nájomného na

bankový účet Pľenajímateľa. V pľípade, ak Nájomca neuhĺadí nájomné v stanovenom

teľmíne, Prenajímateľ má pľávo odstupiť od Zmluvy'.

3. Ak nájomca riädne a včas neuhĺadí nájomné zapteĺájomnebytových priestorov uvedené

v bode 1. tohto článku a za sbažby uvedené v bode 2. tohto članku v lehote splatnosti

faktúry a v stanovenej ýške , ^ôž" 
prenajímateľ pľistupiť k vymah11u dlžnej srrmy

vrátane wokov 
" 

orn.ík*ia. Výška uľokov bude vypočítanáv zsrrys|e Nariadenia vlády

Slovenskej republiky č,. 87l1ig5 Z. z., ktoým sa vykonávajú niekÍoľé ustanovenia

ob čianskóho zákoĺlníka v zneni ne skoľších predp i s ov'

čl. vIL
PoDMIENIff NÁJMU

1. Nájomca preberá pľedmet nájmu v stave akom saĺacháďza pľi podpise tejto Zm|uvy'

2. Nájomca vy1ĺasuje, že bol oboznámený s technickým stavom pľedmetu nájmu, o ktorom

sa presvedčil k na mieste samotnom.

3. Nájomca je povinný :

a) užívaf predmet nájmu len na účel a v rozsahu dohodnufých touto Zmluvou,

ul ďodržiavaťpľevádzkovýporiadokpohľebiska,
.ĺ odstraniť ná vlastné naklady všetky zétvady apoškodenia, ktoré

v uzĺvÁgch priestoroch spósobil vlastnou činnosťou, ľesp. činnosťou osôb, ktoré

plnili jeho PrikazY,
d) udržíavať poľiadok a čistotu predmetu nájmu,
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e) pľi uŽívaní pľedmetu nájmu pri qýkone svojej činnosti dodržíavať všeobecne

závazné pl"t";];á;r'" pr"dpiry, no*y a smóľnice a poky1y Prenajimateľa z

bezpečnosti a ochĺarry ziľaviápii práci, ochĺany pĺed.požiaľmi,-- 
.

o chľĺániť pľedmei nájmu pred p-oskoderrím a ziičenim. Bezodkladne na vlastné

náklady oart ,ĺoii ui etky zavidy a poškodenia, ktoľé v predmete 1ájmu spôsobí

vlastnou ein rári'o.r, ľesp. oinnósťou osôb, kÍoľé plnili jeho prikazy, resp' sa

zdtžiava|iv predmete nájme s jeho súhlasom,

g) po ukončení pĺetnetro akiu odóvzdať predmet nájmu prenajímateľovi v stave

v akom ho pľevzal.
Prenajímateľ prenech7va Nájomcovi nebýové priestory v stave spôsobilom na účely

lžívania.
Pľenajímateľ vyhlasuj e, že Nájomcu oboznámil so skutočným technickým stavom

predmetu nájmu, n""','iĺut žiadne jemu známe skutočnosti a odovzdáva pľedmet nájmu

i stave spôsóbilom na dohovoľene vyuzĺvanie v zmysle bodu 3' članku III' Zmluvy'

Prenajímateľ vyhlasuje, že pľedmet nájmu je 
-^ ] prevádzkyschopnom stave

'oJpo*aujĺ"o-l"no 
í.Ĺ,' u nemá vady, ktoré by bľanili jeho riadnemu užívaniu'

ľľeäajímateľ n."óapouedá za škody Ňá;o*.u špôsobené kľádežou, aniinou násilnou

činnosťou v priestoroch predmetu nájmu'

ľrenajímat"ŕ rre"odpoi"aa ru škodu, ktoľá vznikla Nájomcovi alebo tretím osobám na

majetĹu abbo zdraií, ak škoda nevznikla v dôsledku jeho zavinenia.

Nájomca beľie na vedomie, Že Pľenajímateľ a.jeho spľostľedkovatelia spľacúvajú v

"-ysle 
naľiadenia Európskeho paľhméntu a ľady (EU) 20161679 z27' aprila20t6 o

o.ľ,run" fyzických osôb pľi sprácúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto

údajov, ktoľým sa zľušujä smernica g5l46lBs (všeobecné nariadenie o ochĺane údajov)

;JĹ"j úduj. Nájomcď v rozsahu stanovenom v tejto Zm|uve za účelom plnenia

zakonných povĺnno.tĺ Prenajímateľa, ktoľé vyplývajú z ptevád'zkovania pohľebiska

p"Jľ" žayriuč,. l3ll21lO Zz. o pohľebníctve-v zneĺi neskorších pľedpisov, po dobu

nevyhnutne potrebnú ĺa zabezpecenie pľáv a povinností vyplývajúcic]r. zo zmluvného

vzťahĺ za|ožeĺého na zéklade tejto Zm\vvy á nástedne na účely aľchivácie po dobu

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

ľegistraturach u o dopin.áĺ nĺ.tto"ych ziíkonov v platnom znení. Spľacúvanie osobných

ĺĺä.;ou Nájomcu je v súlade s čl. 6. ods. 1 písm. c) všeobecného naľiadenia o ochľane

údajov potľebné-na plnenie zákonných pôvinností .Pľenajímateľa 
podľa..zákona é'

I3Il2OlO Z.z. opohĺeĹníctve v znení neskorších predpisov. Nájomca záxoveílvyhlasuje,

Že zaúéeIom uzavretia tejto Zmluvy pľi poskytnutĺ osóbnych údajov Prenajímatel'ovi bol

dostatočne iďoľmovaný ä svoj ich ixava"tr výplývaj úc ich zo spľacúvani1 jeho osobných

údajov, o povinnosti osäbne úáaje ioskytnúť í sĺvištosti so zákonnými alebo zmluvnými

pozLaáuŕu-i, ako aj o ďalších ľeíevantnych skutočnostiryh obsiahnutých v dokumente

,,Pod-i"nky ochĺarrý súkľomiď', s ktoľého obsahom sa Nájomca pred podpísaním tejto

ímlury obóznámil. Ná3o'n.u berie na vedomie že inÍormácie o spľacovávaní osobných

údajovsú dostupné na webovom sídle Prenajímateľa: www.sala.sk.
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čl. VIIL
Zá,ľ,erečné ustanovenia

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu opľávnenými zástupcami obidvoch

zmluvných stľán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ust' $ 47a

zŕl<oĺač. 4011964 Zb. obč:iansky zákonník v znení neskoľších pľedpisov v spojení s ust'

$ 5a zákon ač:.2lIl2OOO Z. z. o slobodnom prístupe k infoľmáciémao änene a doplnení

niektoých zákonov (zákoĺ o slobode infoľmácií) v platnom zneĺ:ť'. Zmluvĺé strany
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súhlasia so zverejnením celej zmluvy, vľátane so zveľejnením a sprístupnením ich

osobných údajov v ľozsahu mena a priezviska'

2.Akniejevzmluveuvedenéinak,riadiasa.nájo1nevďavúčastníkovzákonomč.
tl6ltg90 Zb. onájme a podna.imJ ;;Ĺŕ""ý"h priestorou' óbči*'kym zákonníkom

a slovenským právnym poriadkom'

3. K zmene dohodnudch ustanov"rri'*;,o Zm,'yvy Tô'"' dôjsť 1en po vzájomnej dohode

zmluvných strán íoľmo,, pĺroräňh" ;čí'l"1anýctr doáatkov' podpísaných oboma

zmluvn;imi 
't 

*"-ĺ alebo osobou ópľávnenou k tomuto úkonu'

4. Zm|wĺe strany sa zavänljí, Ž;.i Ĺ"oĺ poslqrtovať potľ9bnú. sýoj1osľ pľi plnení

zétväzkov ztejto Zm'uvy ururra1oÄruĹ"áĺ uouó info'-äuať o všetk;ich skutočnostiach

potľebných pre ich spolupnĺcu p"äiä 
":," 

ň1uvy, najm ävzájomne si oznamovať všetky

"'n.ny 
a dôIeŽité okolnosti'

5. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmiuvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôľ

stratiaúčinnosť, nie je tým dotkn;tňá,"*ľ "',u,qĺch 
ustanovení. Namiesto neúčinných

ustanovení sa použije úpľava, il;:;"-kt"ľ je to piávne možĺé, sa čo najviac pľibliŽuje

zmyslu a účelu tejto Zmluvy, ŕ_ki;l| pii 
'u,utuui^í 

tejto Zmluvy zmluvné strany túto

otázku bľali do úvahy'
6. Táto Zmluv;j" úp;.ovaná v tľoch (3) vyhotoveniach' zktoých Nájomca prevezme

jedno (1) vyhotováĺ" u Prenajímateľ pľóvezm9.du:. (2) vyhotovenia.

7 . Zmluvné stľany vyhlasujú, z. "-ňä ĺipľečítali,_sĺlriasias jej obsahom' porozumeli mu'

vyhlasujú, z" äurárr".ĺ. *úit.ý, :"i"v "riozumiteĺný 
pľejav iďt' '"ot' aĺazĺak súh1asu ju

podpisujú.

Šaľa, 4?.:.?. 2022

Za Prenajímateľa
Za Nájomcu:

4

u-
I


