Nájomná zmluva č' 6t9l2021
na hrobové miesto

obé|ansky zákonník v zĺeĺíneskoľších
663 anásl. zákonač' 4011964 Zb'
neskorších pľe dpisov
o pohĺebnícwe v zĺeĺí
pľedpisova$21a násl. zákona č. 131/2010 Z.z.

uzatvoľená v zmysle

$

čl. I.

ZMLUV|{E STRAI\ĺY
Šal'a
Nám' Sv' Tľojice 7'927 15 Šaľa
Sídlo:
Zastiryeý: Mgľ' Jozef Belický' pľimátoľ mesta
a's'
Bankové spojenie: Slovenská spoľiteľňa'
SK82 0900 0000 00512430 6282
IBAN:

Prenajímatel': Mesto

1

BIC:
IČo:

GIBASKBX

Nájomca:

Jozef Klajman

00 306 185

(ďatej len,, prenaj ímateľ ")

2.

Naĺodený/á:
Rodné číslo:
Trvale bytom

:

Tel.
e-mail:
(ďakj len,,nájomca")
spoločne aj ako ,,zmluvné strany")
(obidvaja účastnícizmluvy v ďalšom texte
čl. il.

UVODNE USTANOVENIA
pozemku^registľa C KN paĺcela číslo1586/1'
Pľenajímateľje rnýlučným vlastníkom
žzzqq m2,paľcela ľegistra C KN číslo1586/8'
zastavanáplocha anádvorie ovýmeľe
1586/6, ostatná
I34 ftŕ u p*".lu ľegistra C KN čís'o
zastavanáplocha a nádvoľie o qýmeĺe
oäbo'om okĺesného úradu Šaľa'pľe obec
plocha o qýmere 7 m2 vedené katastľálrryliste vlastníctva č. 1 (ďďej aj ako "nehnuteľnosti")'
a katastrálne územie Šaľa,na
podľa zákona
mesta Šaľaktorý je pohľebiskom
Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintoľín
je
Pľenajímateľ pľevádzkovateľ
!3I;20IOZ. z. opohĺebníctve v znení neskoľšíchpredpisov'

1

)

pohĺebiska'

i 55'56 (ďďej aj
'^^l' 1a
miesto č'
hľobovéĺniesfn
' a13, L*^LnĺrÁ
13, rad:
IIľobovémiesto na paľcele

J

4.

atr

(o

'fuobové

miesto..)doteruzlžívaIpôvodnýnájomca-KatarínaKlajmanovó(ďa\ejajako,,pôvodný
za
č. 158/08 zo díĺa3'6'2008' pričom nájomĺé
nájomcď,) na zĺĺkladeNájomnej zmluvy
uävaniehĺobovéhomiestabolouhĺadenónadobudo30.5.2021.
pľávo na uzatvoľenie

a nájomca vyuŽil pľednostné
Z dôvodu, Že pôvodný nájomca zomľel
I3ll20t0 Z'z'
miesto v súlade s $ 21 ods' 4 zákoĺaó'
novej nájomnej zmluvy nu hroborré
výslovne dohodli na
neskorších predpisov sa zmluvné stľany
o pohľebníctve v zĺeĺí
len
uzawoľenítejto nájomnej zmluvy (ďaiej
"zmluvďo)'
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čl. III.

PREDMET A UčEL ľÁĺľĺu
podmienok
nájmu a nájomca pľijímado nájmu za
Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do
č' 55'56
naparcele 13' rad :13' hĺobovémiesto
dohodnuýchv tejto zmluvehĺobovémiesto

1

čl.Iv.

SLUŽBYSPoJENESNÁJMoMHRoBovÉrĺoMIESTA
počas trvania nájomného vzťahu
hĺobovéhomiesta sú spojené služby, ktoré
pľenaj ímateľ poskýuj e náj omcovi :
i.r odvoz odpadu z pohĺebiska okĺem stavebného odpadu' sa hĺobovémiesto ĺachádza
I.2 ídrŽbapozemkov astavieb na pohľebisku, na ktoľom
S prenájom

1

1.3

(okľem hrobového miesta),
spojených s pľevádzkou pohľebiska'
úhľadyinvestičných a neinvestičných nákladov

|.4pľevádzkovaniepohĺebiska,naktoľomsanachádzahuobovémiestošpecifikovanévč1.

III.tejtozmluvy,vsúladesozákonomÓ.|3tlz)ĺOZ,z.opohľebníctvevzneĺí
neskoľšíchpredpisov'
čl. v.

DOBA NÁJMU
skôľ' ako po uplynutí tlecej
z' opohĺebníctve v znení

a nesmie sa vypovedať
Táto zmluv asauzatvžta na dobu neuľčitú
zžĺkoĺč' 131/2010 Z'
doby (10 ľokov odo dňa pochovania) , ak

1

neskoľšíchpľedpisov neustanovuje inak'

,)

Neoddeliteľnouprílohoutejtozmluvyjedokladoúhľadenájomného.
čl. vI.

NÁJoMNE
1

z.
J

osemdesiatsedem cent ) bolo
Nájomné vo qýške 2gr87 EUR (slovom dvadsat'devät'eur
,t *y nového nájomcu uhradené na dobu 30'5'2027'
obdobie
"o
s tým, že výška nájomného na ďalšie
Nájomca beľie na vedomie a výslovne súhlasí
pľenajímateľa'
naĺn" bude uľčenápodľa aktuálne platného cenníka
obdobia uhľadiťnájomné na ďalšie
Nájomca je povinný pred uplynutím predplateného
na ďalšie
po písomnom upozoľnení neuhÍadí nájomné
obdobie. V pľípadeak nájomca ani
č1' VIII'
túto nájomnú zmluvu postupom podľa
obdobie, má prenajímateľ právo vypovďať
tejto

4

Zmluvy'

ĺ'-.^ĺ^^_'lĹ^*ioata
nrávcna uzatvorenle no\/ej nájomnej
pľednostné právo
-Á nĺeánnstné
Pľi úmľtínájomcu hľobovéhomiesta má

zmluvynahĺobovémiestoosobab|ízka,akjeblízkychosôbviac,táb\izkaosoba,ktoľá
bLízkej osoby k

pľvá, preukáŽe svoj status
doručíprenajímateľovi písomnúžiadostl ako
čestn:ým vyhlásením s úradne osvedčeným
zomľelému nájomcovi ĺodným listom alebo
nájomcovi a ktorej prenajímateľ písomne
podpisom vyhlasujúc tento vďah k zomrelému
nájomnej
pľáva. Prednostné pľávo nauzatvorenie
ako prvej potvrdí využitie pľednostného
jedného roka od úmľtia nájomcu hľobového miesta'
zmluvy moŽno uptutniľ najneskôr do

/
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čl. vII.

pnÁv,q. A PovINosTI ZMLUv|ĺÝcrĺ sľnÁľ
Pľenajímateľje povinný:

1

1.1pľevádzkovaťpohĺebiskospľenaja|ýmhľoboqýmmiestomvsúladesplatnými

l.2
1.3

pĺávnymipľedpismiopohľebníctveaprevádzkoýmpoľiadkompohĺebiska,
nájomcovi k prenajatému hĺobovému
počas trvania tejto zmluvy zabezpečiťprístup
miestu,

je potľebné
miesta, okĺem prípadu, ak
zďržať sa akýchkoľvek zásahov do hĺobového
o pľipľavovanom zásahuje povinný
zabezpečiťbezpečnépľevádzkovanie pohľebiska'
hľobového
uskutočnenom zásahu
vopľed písomne infoľmovať nájomcu. o už
písomne informovať nájomcu'
miesta, je pľevádzkovateľ povinný bezodkladne
nájomnej zmluvy' najmenej šesť
vopľed písomne upozorniť nĺjomcu na vypovedanie
miesto zrušiť'
mesiacov predo dňom, keď sa má hľobové

do

|.4

Nájomcaje povinný:

2.

2.I dodržiavať ustanoveni a prevádzkového poľiadku'pľávnymi predpismi
2.2 uživaťhrobové miesto v súlade s ptatnymi
zmluvou'

o pohľebníctve

2.3

aj touto
apreváďzkovým poľiadkom pohĺebiska ako
údržbua starostlivosť o pľenajaté hľobové
na vlastné ,raLruay zabezpečovat'poľiadok,

2.4

miestoajehobezprostľednéokolieazabezpečiť,abypľíslušenstvokhĺobuneohĺozilo
bezpečnosťnávštevníkov pohrebiska'
všetky zmer]y údajov potrebné na vedenie
oznamovať pľevádzkovateľovi pohĺebiska

evidenciehľobovýchmiest,vprípadefyzickejosobynajmäzmenumenaaadľesy
a sídla'

najmä zmenu obchodného mena
tľvalého pobytu, v pľípade pľávnickej osoby
úpravy okolo hĺobového
2.5 vykonávať akékoľvekstavebné ĺpľavyna hľobovom mieste a
cintoľína'
miesta iba s predchádzajúcim súhlasom spľávcu
vďrŽiavať poriadok na pohrebisku'
hĺobovémiesto' ýyzve nájomcu' aby ich
Ak pľenajím ateľ zistínedostatky v staľostlivosti o
tieto nedostatky neodstráni v písomne uľčenej
v pľimeľanej dobe odstľánil. Ak nájomca
na náklady nájomcu'
leĹote, prenajímateľ tak môŽe urobiť sám
prevádzkového poľiadku pohĺebiska sa môŽe
Nájomca beľie na vedomie, že ĺedodrŽiavaním
l3tl2ll0 Z' z o pohľebníctve v platnom zĺeĺi'
dopustiť priestupku podľa ust. $ 32 zákoĺa
nájomcovi hľobového miesta
KaŽdá zmeúaprevádzkového poľiadku bude oznamovaná
poľiadku pohľebiska naúradnej tabuli
uveľejnením oznélmenía ozmgne pľevádzkového
poľiadku pohľebiska' Zmena pľevádzkového
spolu so zveľejnenímnového pľevádzkového
zastupiteľstvom v Šali'
poriadku pohľebiska podliehaschváleniu Mestským

2.6

a
J

4
5

6

Podnájom hĺobovéhomiesta je zaktuaný'

čl. VIIL

NÁJoMNÉHo vZŤAHU
vŕľovnĎ NÁJoMNEJ ZMLUvYI úroľČľNIE
1

)

Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie' ak:
nájmu hľobovéhomiesta'
a) závaŽĺéokolnosti na pohľebisku znemožňujú trvanie
b) sa pohrebisko zruší,
c) náj omc a ani po up o zornen

mi esta'

ĺezaplatil náj omné za užívaníe hĺob ového
uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'
Ak pľenajímateľvypovie nájomnú zmluyu zdôvodov

i
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preložiť
bľobovémiesto a na vlastné náklady
musí so súhlasom nájomcu zabezpeéíťiné
ľudskéostatkyvrátanepľíslušenstvahľobunanovéhľobovémiesto.
písm' a) a b)'
z dôvodov uvedených v odseku 1
Ak pĺenajímateľvypovie nájomnú zmluvu
najmenej tri mesiace predo dňom'
je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doľučiťnájomcovi
sídlo nájomcu'
nie je zĺámaadľesa nájomcu alebo
keď sa má hľobové miesto zrušiť; ak mu
priezviska
na pohľebisku s uvedením mena a
uveľejní túto infoľmáciu na mieste obvyklom
miesta'
nájomcu hrobového miesta a číslahĺobového
je povinný
dôvodu uvedeného v ods' 1 písm' c)'
Ak pľenajímateľvypovie nájomnú zmluvu z
dvoch mesiacov po uplynutí lehoty' naktorubolo
výpoveď doručiťnájomcovi najneskôľ do
futo
nájomcu alebo sídlo nájomcu' uveľejní
nájomné zaplateĺe;ak mu nie je zĺámaadľesa
s uvedením mena a priezviska nájomcu
infoľmáciu na mieste obvyk|om na pohľebisku
hľobového miesta a číslahľobového miesta'
uvedeného v odseku 1 písm'
Ak prenajímateľ vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu
do jedného ľoka odo dňa doručenia
c) a nájom cu ie ,ĺámy. výpovedná lehota uplynie
najneskôr do tejto lehoty odstľanil z hĺobového
výpovede. Pľenajímat eľ vyzvenájomcu, aby
lehoty
t.ľ'ot" neodstľáni, po uplynutí výpovednej
miesta pľíslušenstvohĺobu; ak ho v tejto
lehoty sa pľíslušenstvo hĺobu považuje sa
ho prenajímateľ odstráni; po uplynutí výpovednej

a

J

4

5

opustenú vec.

pochovania) môŽe nájomca písomne požiaďať
Po uplynutí tlecej doby (10 ľokov odo dňa
písomnou dohodou zmluvných strán'
pľenajímateľa o ukončenie nájomného vzťahu
Yzor Žiadosti
bolo nájomné
spravidla ku poslednému dňu doby, na ktoru
-uhĺadene' Šaľač' 5lz020
Všeobe cĺe záv'ázneho naľiadenia mesta
o ukončenie zmluvy tvoľíprílohu č. 6
(ďa1ej aj ako ,,vZN i' 512020*)'
Prevádzkový poľiadok pohĺebísk mesta Šaľa

6.

čl. Ix.

OSoBITNÉ usľĺľovENIA

1.
2.
3.

alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého
Pľenajímateľ nezodpo vedá zapoškodenie,
na hľobovom mieste'
na
hnuteľný majetok si je povinný poistiť
Nájomca beľie navedomie, že jeho vlastqý

vlastnénaklady.Prenajímateľnezodpovedázaprípadnústľatu,ľesp.zničeniemajetku.
v zmysle
a jeho spľostľedkovatelia spľacúvajú
Nájomca beľie na vedomie, Že Prenajímateľ
(EU) 20161679 z 27 ' apĺíLa20116 o ochĺane
naľiadenia Európskeho paľlamentu u ,uay
ktoľým
úďajov a o voľnom pohybe takýchto údajov'
ffzických osôb pľi spracúvaní osobných

sazrušujesmeľnica95l46l1s(všeobecnénaľiadenieoochľaneúdajov)osobnéúdaje
za účelomplnenia zákonných povinností
Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto Zm|uve
Prenajímateľa,ktoľévyplývajú,p,",ád,kovaniapohľebiskapodľazákonač:.l3|l2010Z.z.
ĺazabezpečenie
po dobu nevyhnutne potľebnú
o pohrebníctve v znení neskoľšíchpľedpisov,

ptávapovinnostívyplývajúcichzozmluvnéhovďahuzaloženéhoĺazákIadetejtoZmluvy
anáslednenaúčelyarchiváciepodobutrvaniaaľchivačnejdobyvsúladesozákonomč.
v platnom zĺení'
a o doplnení niekto4ich zákonov
395l2OO2 Z.z. oaľchívoch a registratúrach
1 písm' c) všeobecného
údajov Nájomcu je v súlade s č1' 6' ods'

Spracúvanie osobných
podľa
zakonných povinností Pľenajímateľa
nariadenia o ochľane údajov potľebné ,ra |h"ni"
v znení neskoľšíchpľedpisov. Nájomca zŕĺrovei
zákona Ó. |31l2OlO Z.z. o pohĺebníctve
pľi poskýnutí osobných údajov
vyhlasuje, Že za účelomuzavretia tejto Zm|uvy
o svojich pľávach vyplývajúcich zo
Pľenajímateľovibol dostatočne infoľmovaný

I

1
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so
povinnosti osobné údaje poskýnúťv súvislosti
spracúvania jeho osobných údajov, o
ako aj o ďalších ľelevantqých skutočnostiach
zakonnými alebo zmluvn:ými požiadavkami,
súkľomiď" s ktorého obsahom saNájomca
obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky ochĺany
o
Nä;omcu berie na vedomie že informácie
pľed podpísaním tejto Zm1uvy oboznámil.
www'sala'sk'
na webovom síďe Prenajímateľa:
spracovávaní osobných údajov sú dostupné
doručovaťdruhej zmluvnej strane

V prípade, ak bude podľá tejto zmluvy potrebné

4

v č1'
písomnosť na adľesu zmluvnej strany uvedenú
akúkol'vek písomnosť, doručuje sa táto
ktoľá
písomne oznámená dľuhej zmluvnej Stľane'
I. zmluvy, dokiaľ nie je zmenaadresy
aj pri dodľžanítýchto podmienok vráti
písomnosť doručuje. V prípade, ak sa pisomrrosť
vrátenia
Že účinkydoručenia nastávajú dňom
nedoručená, zmluvné strany sa dohodli,
Zmluvné strany sa výslovne dohodli na
zásielky zmluvnej stľane, ktoľá zásielku doručuje'
závazku medzi zmluvnými stľanami' ktoré
opľávnení doľučovaťpísomnosti tykajúce sa
mailu alalebo krátkej textovej správy'
vyplývajú ztejÍo"*l rvy aj pľostredníctvom e si oznámiť kaŽďtl zmenu qýkajúcu sa ich
PľenajímateľaNájomca sa zaväzĺljipísomne
a pod') najneskôľ do 10 pľacovných dní
identifikačných údajov (ĺŕzov,sídlo,čisla účtov
zmeĺy sa nebudú považovať zazmer:y vyžadujúce
odo dňa, kedy táto ZmerLanastala. Takéto
si uzavľetie dodatku k tejto zmluve'

5

čl. x.

zÁvnnnčNÉUSTANoVENIA
dohody zmluvných stľán formou

K zmene tejto zmluvy môŽe dôjsť len ĺazák|adevzájomnej
zmien vyplývajúcich
očíslovanýchpísomných dodatkov, s výnimkou

1

Zo

zmeĺy

ich
závaznepre nájomcu dňom nadobudnutia
prevádzkového poľiadku pohľebiska, ktoré sil
pľávnych pľedpisov najmä zákoĺač'13112010
účinnostialebo zo zmien všeobecne platn;ich
Z.z. opohľebníctv e v zĺeníneskorších predpisov'
neupľavené sa ľiadia pľíslušnými
Práva a povinnosti zmluvných stľán touto zmluvou
znení,zákonom č. 131/2010 Z' z' o pohĺebníctve
ustanoveniami VZN é. 5l2O2Ov platnom
zákonník v platnom
v zĺeníneskoľšíchpredpisov a zákonom č. 4011964 Z. z. obiíaĺsky

2

zneĺi.

J
4.

5

nájmu do doby nadobudnutia účinnosti
Touto zmluvou sa ľiadi tieŽ doba uŽívaĺiapľedmetu
tejto zmluvY.
jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom
webovom sídle mesta Šaľa'Zmluvné stľany
dňom nasledujúcim po dni jej zveľe3nenia na
so zveľejnením a sprístupnením ich osobných
súhlasia so zveľejnenímcelej zmluvy, vľátane
zmluvu zveľejniť vyplýva z ustanovenia $
údajov v ľozsahu mena a pľiezviska. Povinnosť
ao Zmene a doplnení
5a zákona č. 2ttl2x00 Z. z. o slobodnom prístupe k infoľmáciám

niektorýchzákonov(zakonoslobodeinfoľmácií)vplatnomzĺení,
sčasti účinnéalebo neskôľ stľatia
Ak niektoré ustanovenia tejto Zm|uvynie sú celkom alebo
ustanovení' Namiesto neúčinnýchusúčinnosť,nie je |ým dotknutá platnosť ostatqých
zmyslu

je
pľávne moŽné, sa čo najviac pľibliŽuje
tanovení sapoužije úprava, ktoľá, pokiaľ to
tejto ZmIuvy zmluvné stľany tuto otázku bľali
a úče1utejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváianr
do úvahy.

6.

oľiginálu' zktoých
vypľacovaná v tľoch (3) vyhotoveniach povahy
obdrŽí 2 vyhotovenia'
nájomca obdržíjednoit; ',.yľrotouenie a pľenajímateľ

Táto zmluva

je
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7

Zm|uvĺéstrany vyhlazujú, že zmluvu si prečítali,súhlasia s jej obsahom' porozumeli muo
vyhlasujú, že obsahuje slobodnýo WčltY, jasny azĺozvaliteľnýprejav ich vôle ana znak
súhlasu ju podpisujú.

V Šaľ,dĺa....{-O-..9. : p.*l...

Za prenajímateľa:

Za nójomcu:

/1
:',

/ll

n.
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