Nájomná zmluva č'' 5201202l
na hľobové miesto
zákon aé' 40111964
uzatvoľená v zmysle $ 663 anásl.
131/2010 Z'z' o
pľedpisov a$21 anasl. zál<onač.

neskoľších
Zb' obéiansky zákonník v znení

v

zľrĺeľĺne

skoľšíchpredpi sov

čl. L

ZMLLIVNÉ sľnlľy
Šal'a
Nám' Sv' Trojice 7'92715 Šaľa

Pľenajímatel': Mesto

1.

Sídlo:
mesta
žastupeny: Mgĺ' Jozef Belickí pľimátoľ
a's'
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa'
6282
SK82 0900 0000 OOSL 2430

IBAN:
BIC:
IČo:

GIBASKBX

Nájomca:

Veľonika Slišková

00 306 185

(ďalej len,, pľ enaj ítnateľ " )

2.

Naĺodený/á:
Rodné číslo:
Tľvďe bytom

:

Tel.
e-mail:
(ďalej len,,nájomca")

(obidvajaúčastnícizmluvyvďalšomtextespoločneajalrn,,zmluvnéstľaľry',)
čl. n.

UvoDNÉ USTANoVENIA
pozemku^registľa
Pľenajímateľje výlučným vlastníkom
anádvorie orr.imeľe žyoo m2,paľcela

C KN

parcela číslo1586/1'

registra c KN číslo1586/8'
zutavanitplocha
ĺegistraC KN číslo758616' ostatná
o qŕmeĺe |34 11ŕ u p*'"lu
nádrro.i.
u
pre obec
zutavanátplocha
oäbo'o* okľesnéhouľadu Šďa'
t"turuir"ň
vedené
m2
7
plocha o rnýmeľe
(ďalej aj ako "nehnuteľnosti")'
na liste vlastní'*u e' 1
a katastľálne územie Šďa,
podľa zikoĺa
šuľutĺoď je pohĺebiskom
..rtu
.ĺrrtJr,
nachád"u
sa
Na tejto nehnuteľnosti
Pľenajímate'' je prevádzkovateľ
opohľebníc*e v znení neskoršíchpredpisov.

1

)

t3ll2'|oZ.z.

pohĺebiska

(á,alei aj
1 1- ^-.!'*.i^o{n
x 1(,
ai ako ".hľobové miesto")
5'6 (ďalej
miesto č'
hľobové
"tľobl
4rnd:.2,
napaľcele
Hľobovémiesto
nájomcď') na
ako
aj
,,pôvodný
(ďalej
Kelernenovĺí
Edita
nájomca
doteľaz užíva.pôvodný
zaĺžívante
dňa 11.10'200č' p',iĺo* nájomné
zo
č.919/06
zmluvy
zékJade Nájomnej
4'6'203L'
Ĺoto ut"uoené na dobu do

J

4.

hrobového miesta
práv:. na uzatvoľenie
u nuĺomca vyrrŽil pľednostné
nájomca
pôvodný
Z dôvodu, Že
4 zékoĺač"t31l2010 Z'z'
^*r.i
miesto v súlade s $ 2i ods'
hľobové
na
zrnluvy
novej nájomnej
rnýslovne dohodli na

stľany
neskoršíchpr.ánir"' sa zmluvné
^"^
(ďďej len
"zmluvď)'
uzatvorení tejto nájomnej zmluvy

o

pohľebďctve v

u6
miesto
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čl. ilI.

PREDMEľ n ÚČBl ľÁĺľĺu
ao najml za podmienok
a nájomca pľijíma
nájmu
do
nájomcovi
č' 5'6'
Pľenajímateľpľenecháva
,ua: 2, hĺobovémiesto
na paľcele
ĺobove
t
dohodnufých v tejto_zmluve

l,

,il;"

1

čl' Iv'

HRoBovÉrĺoI\'ĺIEsTA

s ľĺĺvĺoM
sluŽľv sľoľnľÉ

Spľenájomhľobovéhomiestasúspojenéslužby,ktorépočastľvanianajomnéhovzťahu

1

e náj omc9vi

:

.
nr'.*l''n*"ľ po skyhrj
okĺem stavebného odpadu'
pot''"uĺ'tu
miesto ĺachiĺďza
odvoz
1.1
na ttoroá sa hĺobové
"apua']
astavieb ,ru pot..uisku,

|.2
i

tĺdĺŽbapo""nlkou

(okľem hĺobového

miesta)'

'

pohľebiska,
ných s pľevádzkou
äi.uo špecifikované v č1.

v zĺeĺi
1 ľ*ĺÍľ*ľľmľľ'#;t"*ffi#["ilJ
13ĺ120ĺ0Z' z' o pohrebníctve
é.
.o
zmluvy, v sulade

"äo*rn

III. tejto

neskoľšíchpľedpisov'

čl. v.

DoBANÁJMU
Tátozmluvasalzaŕlätanadobuneuľčitúanesmiesavypovedaťskôľ,akopouplynutítlecej
Z' z' opohľebníctve v znení
trtlzoto
e'
;uo""
pochw11a);'.n
doby (10 rokov odo dňa

1

inak'
pľedpisov neustanowj e
o úbľade nájomného'
'.rŕ"*rct'
tejto zmluvy je doklad
Neoddeliteľnou pľĺlohou

2.

čl.

vĺ.

ľÁĺomľÉ
1

Nájomnévovýške50EUR(slovom:pät'desiateuľ)bolozostľanynovéhonájomcu

)

ľ'iTä

obdobie
nájomného na ďa'šie
súhlasís tým, Že výška
ľ}l"ľľ.::JJ;'l'.l;'1ovne
pľenajímateľa'
ĺ<t'ĺrneplatného cenníka
na ďalšie
nájmu bude určenu n"ii"
obdobia utrĺadiťnájomné
;;"dpň;"éh"
up'ynutí*
pľed
Nájomca je povinný
posfupom podľa č1'
obdobie.Vprípadeaknájomcaanipopísolnnom:po"oľ*íneuhľadínájomnénaďalšie
tuto nájomnú zmluw
,rypouJauľ
pľávo
obdobie, má pľenajímateľ
nájomnej
tejto
1'-.^ *A^.oÁnnctné oľávo na watvorenie novej

J

vil'

Zmluvy

4.

.a

k
blízkej
*'Hť*ľľnľ*ffä"a;;
!1äi''ätTlľ,;{il"iJĹuĺu.,tiĺb|ízkaosobu,tto,á
Jo p*ĺ, p"ur'ĺz"
osoby
svoj stafus
písomnú
s úľadneosvedčeným
doručíprenajímďeľovi
alebo čestným uyhlar"nĺ*
listom
ľodným
písomne
zomľelému nájomcovi
a ktoľej prenajímateľ
nájomcovi
zomĺelému
uo'uľ, k
podpisom wtrurrrŕ",**
pľávo na uzat-voľenie nájomnej
r"t o p.auu. Pľednostné
pr.drrort
vyuŽitie
miesta'
ako pľvej potvrdí
nájomcu hĺobového
d" ä;;h" ľoka od úmŕi;
najneskôr
zmluvy moŽno

"ni"l'iť
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=-čl. vII.

ľnÁv^L A PovINosTI ZMLU\^ĺÝcn

sľnÁľ

Pľenaj ímateľje povinný:

I

1.1

|.2

miestom vsúlade splatnými
pľevádzkovať pohľebisko spľenajaQým hľobovým
poriadkom pohľebiska,
pľávnyĺri predpismi o pohľebníctve a prevádzkoým
nájomcovi kpľenajatému hĺobovému
počas trvania tejto zmluvy zabezpellť prístup

miesfu,
prípadu, ak je potľebné
1.3 zdrŽať sa akýchkol,vek zásahov do hľobového miesta, okľem
o pripravovanom zásahuje povinný
zabezpeiíťbezpečnépľevádzkovanie pohľebiska.
hrobového
uskutočnenom zásahu
vopľed písomne informovať nájomcu. o už
písomne iďoľmovať nájomcu'
miesta, je prevádzkovateľ povinný bezodkladne
zmluvy' najmenej šesť
1.4 vopľed písomne upozomiť nájomcu na vypovedanie nájomnej
zrušiť'
mesiacov pľedo dňom, keď sa má hĺobovémiesto
Nájomca je povinný:
dodľžiavaťustanovenia pľevádzkového poriadku'
predpismi o pohľebníctve
2.2 užívaťbľobovémiesto v súade s platnými pľávnymi
ako aj touto zmluvou'
a prevádzkovým poľiadkom pohľebiska
o pľenajaté hľobové
2.3 navlastné nákludy zabezpeéovať poľiadok, údržbua staľostlivosť

do

2

2.l

2.4
2.5
3

4
5

6.

miestoajehobezprostrednéokolieazabezpečiť,abypľíslušenstvokhrobuneohľozilo
bezpečnosť návštevníkov pohľebiska'
zmeny údajov potrebné na vedenie
oznamovať prevádzkovatel'ovi pohĺebiska všetky
osoby najmä änenu mena a adľesy
evidencie hľobových miest, v pľípade fyzickej
najmä zmenu obchodného mena a sídla'
trvalého pobýu, v prípade prĺvnicke3 osoby
mieste a úpľavy okolo hľobového
vykonávať akékoľvek stavebné ĺpľavy na hľobovom

miestaibaspredchádzajúcimsúhlasomspľávcucintoľína,
2.6 udržiavaťporiadok na pohľebisku'
miestoo vyzve nájomcu' aby ich
Ak pľenajímateľ zistí nedostatky v starostlivosti o hľobové
nedostatky neodstľáni v písomne uľčenej
v primeľanej dobe odstľánil. Ak nájomca tieto
na naklady nájomcu'
leĹote, prenajímateľ tak môže uľobiťsĺĺm
pľevádzkového poľiadku pohrebiska sa môže
Nájomca beľie na vedomie, že ĺedodtžiavaním
Z' zo pohľebníctve v platnom zneni'
dopustiť pľiesfupku podľa ust. $ 32 zétkonal3ll20to
oznamovaná nájomcovi hĺobovéhomiesta
Každá, zÍÍeuapľevádzkovéhopoľiadku bude
poľiadku pohľebiska na uľadnej tabuli
uveľejnením oznámenia o nnene prevádzkového
spolusozveľejnenímnovéhopľevádzkovéhoporiadkupobĺebiska.Zmenapľevádzkového
zasfupiteľstvom v Ša1i'
poľiadku pobľebiska podliehĺschvá1eniu Mestským
Podnájom hĺobovéhomiesta je zakáaarĺý'
čl. vnl.

vZŤAHU
vŕľovpĎ ľÁĺotvĺľEJ ZľĺĺLavYA UKoNčENIE NÁJomľÉrĺo
1

2.

Pľenajímďeľ nájomnú zmluvu vypovie, ak:
nájmu hĺobovéhomiesta'
a) závažnéokolnosti na pohľebisku znemožňujú trvanie
b) sa pohĺebisko zruší,
náj omné za vžívanie hľobového miesta'
c) náj omca ani po upozomen í ĺezaplati:uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'
Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov

miesto
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preložiť
iné hľobové miesto a na vlastné naklady
musí so súhlasom nájomcu zabezpeéíť
ľudskéostďkyvrátanepríslušenstvahľobunanovéhĺobovémiesto.
písm' a) a b)'
z dôvodov uvedených v odseku 1
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu
dňom'
nájomcovi najmenej tľi mesiace pľedo
je povinný výpoved;nájomnej zmluvy doručiť
sídlo nájomcu'
mu nie je znilmaadľesa nájomcu alebo
keď sa má hľobové miesto zrušiť; ak
mena a priezviska
obvyktom na pohľebisku s uvedením
uveľejní tuto informáciu na mieste
miesta'
nájomcu hĺobovéhomiesta a číslahĺobového
c)' je povinný
z dôvodu uvedeného v ods' 1 písm'
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu
lehoty' naktorubolo
najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí
ýpoveď doručiťnájomcovi
je známaadľesa nájomcu alebo síd1o nájomcu' uverejní tuto
nájomné zap;ateĺéiakmu nie
nájomcu
pohľebisku s uvedením mena a pľiezviska
infoľmáciu na mieste obvyklom na
miesta'
hľobového miesta a číslahľobového

J

4

Akpľenajímďeľvypovedalnájomnúzmluvuzdôvoduuvedenéhovodseku1písm.
jedného ľoka odo dňa doručenia
Áĺ^v, ,.ypouedná lehota uplynie do
c) a nájom
z hľobového
"u:"
aby najneskôr do tejto lehoty odstľánil
qýpovede. Pľenajímate i ,yrr"nájomcu,

5

rnýpovednej lehoty
v tejĺo t.t'ot. neodstľáni, po uplynutí
miesta pľíslušenstvohľobu; ak ho
povaŽuje sa
výpovednej lehoty sa príslušenstvo hĺobu
ho pľenajímateľodstľáni; po uplynutí

nájomca písomne požiadať

môže
;:T#ff"ĺ.""j doby (10 rokov odo dňa pochovania)
písomnou dohodou

6

zmluvných strán'

vďahu
pľenajímateľa o ukončenie nájomného
na ktoru bolo nájomné.uhľadené,'Vzoľ žiadosti
spravidla ku poslednému dňu doby,
mesta Šaľač' 512020
č. 6 Všeobe cĺe záväzneho naľiadenia
o úončeniezmluvy tvoľíprí'ohu
Šaľa(ďalej aj ako ,,vZN ó' 512020*)'
Pľevádzkoqi poľiadok pohrebísk mesta

čl.Ix.
oSoBITNÉ USTANoVENIA
I

2
J

uloženého
alebo odcudzenie hmotného majetku
Pľenajímateľ nezodpov edŕĺza poškodenie'
nahľobovom mieste.
poistiť na
jeho vlastný hnutelhý majetok si je povinný
Nájomca beľie navedomie, že
majetku'
edázapľípadnústľatuo ľesp' zničenie
vlastné náklady. Prenajímatel'nezodpov
v zmysle
ateľ ajeho sprostredkovatelia spracúvajú
Nájomca beľie na vedomie, že Pľenajím
o ochľane
rady 1gq zoro1679 z 27' apríIa 2016
naľiadenia Európskeho parlamentu a
takýchto údajov' kÍorym
osobných údajov a o voľnom pohybe
ffzických osôb pri ,pru.ĺu*ĺ

sazľušuje,-.,,'i.ug5t46l1s(všeobecnénaľiadenieoochľaneúdajov)osobnéúdaje
povinností
Zmluve za účelomplnenia zakonných
Nájomcu v rozsďtu stanovenom v tejto
pohľebiska podľa zä1ľioĺač||31ĺ20t0 Z'z'
Pľenajímateľa,kÍoľévyplývajú zpreviÄrkovania
p..d|irou, po dobunevyhnutne potrebnú nazabezpečeĺie
o pohľebníctv".'o znenínesko.sĺ.t
vďahvzaložeĺéhoĺazél<Lade tejto Zmluvy
ptáv apovinností vyplývajúcich zo zmluvného

anáslednenaúčelyaľchiváciepodobutrvaniaaľchivačnejdobyvsúladesozákonomč.
395l2o02Z,z,oarchívocharegistratuľachaodoplneníniektoqichzákonovvplatnomzĺeni.
ods' 1 písm' c) všeobecného
údajov Nájomcu je v sulade s ól' 6'
Spracúvanie osobných
Prenajímateľa podľa
nu plÍI"rri. zakonných povinností
potľebné
údajov
ochĺane
o
naľiadenia
v zneni neskorších predpisov. Nájomca zaľoveň
zákoĺa č,. ĺ3It20lO Z.z.o pohľebnícwe
osobných 'dajov

Zmluvy pľi poskytnutí
vyhlazuje, Že za účelomuzavľetia tejto
svojich pĺávach vyplývajúcich zo
o
infoľmovaný
dostatočne
bol
Prenajímateľovi
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-

7

súhlasia s jej obsahom' poľoanmeli mu'
Zmluvné strany vyhlazujú, že zmluvu si prečítali,
jasĺý anonxritel'ný pľejav ich vôle aĺa znak
vyhlasujú, že obsahuj" ,tobodrry, uľčiý,
súhlasu ju podpisujú.

V Šaľ,aĺa...Í.{.: ď.,. !!..ĺrL.....

Za pľenajfunateľa:

Zanójomcu:

x
i<

z
.a. aa

a

aaaa aaa aa aaaa aa' t"'

t"

t'

" ""'

" '

Mgr
Šal'a

ľ

Nájomná zmluva na hľobovémiesto

616

