Nájomná zmluva ó' 8221202l
na hľobovémiesto

v znení neskoľších
Zb' občiansky zakonník
zŕkoĺaé.4011964
.
násl
neskorších pľedpisov
uzatvoľená v zmysle
Z.z. o pohĺebníctve v zneĺí
131/2010
c
zákoĺa
pľedpisov a$ 21 a násl.
$ 663 a

čl. I.

ZMLU\TNE STRAI'IY

Pľenajímatelo: Mesto Šal'a

Nň' Sv' Tľojice 'l'927 15 Šaľa
Sídlo:
primátoľ mesta
Zastupený: Mgľ' Jozef Belický' a's'
spoľiteľňa'

1

e*ľoue ,pojenie: Slovenská

šrgz 0900 0000 olst
GIBASKBX

IBAN:
BIC:
tČo:

2430 6282

00 306 185

e ľ ")
(ď aI ej l en,, pr enaj írnat

Jozef Durai

Nájomca:

2.

Naľodený/á:
Rodné číslo:
Trvale býom

:

Tel.
e-mail:
aj ako ,,zmluyné strany")
v ďalšon texte spoločne

'ľ;':jr!;:';:ľr:,ľ,:ľ;)luvy

čl. il.

UvoDNÉ USTANoVENIA
Pľenajímateľjevýlučn;ýmvlastníkompozemku^ľe8istľaCKNpaľcelačíslo1586/1'
ľegistra C KN číslo1586/8'
ovýmeľe 5l'oo m2'parcela
anádvoľie
ostatná
zastavanäplocha
p*..tu ľegistľaC KN číslo158616'
o v.ýmeľe B;-rrŕu
zasÍavaĺiĺplocha "áá'"ĺ.
úĺaduŠaľa''pľe obec
okĺesného
oäbo'o*.
"
á"y*
r."t"rt
plocha o výmeĺe 7 m2 vedené
č. 1 (ďalej aj ako "nehnuteľnosti")'
šaľa,na liste utur,J"íu
a katastľálne uzemie
je pohĺebiskom podľa zžkoĺa

1

*..au šaľaktoľý
nachád"u
je pľevádzkovateľ
Na tejto nehnuteľnosti sa
"irr,Jĺn
zĺetíneskoršíchpr.apĺrorr.'ľrenajímateľ
ev
Z.z. opohľebníctv

2

131/2010

J

4.

pohĺebiska.
ako,fuobové miesto")
miesto č. 516 (ďalej aj
hĺobové
3,
ľaó:
5o
nájomcď') na
Hĺobovémiesto naparcele
aj ako
,I:;;;;;rrri-1J{*"j
"pôvodný
nájomné za vŽívanie
doteľaz vŽívaipôvodný nájomcaaĺ^ 1t.7,*0i iĺeo*
,o
1180/0;'
č.
zm'uvy
základe Nájomnej
utrľadene na dobu 31't2'2043
na uzatvorerue
hĺobovéhomiestaĺolo
.,ĺerlnostnépľávo n
uyuŽilpľednostné
,o*r|J'u-rajomca
nájomca
73112010 Z'z'
Z dôvodu, Že pôvodný
s $ 2i ods' 4 zilkoĺaé'
súlade
v
na hĺobové
na
novej nájomnej zmluvy
stľany výslovne dohod'i

;*a

o

sa zm'uvné
pohĺební.*. u *ní neskoľší.h;äňSov

zmluvy (ďalej len "zmluvď')'
uzďvoľení tejto nájomnej

t/o

miesto
Nájomná zmluva na hĺobové

čl. ilI.

PREDMEľ .l ÚčBl ľÁĺľĺu
do nájmu za podmienok
do nájmu a nájomca pľijíma
nájomcovi
pľenecháva
Pľenajímateľ
miesto č' 5'6
na paľcele 5' ľaá :3' hľobové
*i"*to
hľobové
dohodnutých v tejto zmluve

1

čl. Iv.

HRoBovEHo MIESTA
SLUŽBY sPoJENÉS NÁJMoM
Spľenájomhĺobovehomiestasúspojenéslužby,ktorépočastrvanianájomnéhovzťahu

1

omcovi:
pľenaj ímateľ poskýuj e náj

1.1

l.2

okľem stavebného odpadu'
odvoz odpaau z pohľebiska
sa hĺobovémiesto ĺachäďza
na pohĺebisku' na ktorom
astavieb
ídrŽbapozemkov
-

pľevádzkou pohĺebiska'
fo]enÝch
špeciÍikovanév č1'
nachádza hĺoĹovéÁiesto

nakladov

1.3 ľ#.T ľľ'"r"*:ilT:1}'estičných sa
t

.4

na ktáom
pľevádzkovanie pohľebiska,

s

III.tejtozmluvy,vsúlade,o"uko,,o*č.l31l20:lOZ.z.opohĺebníctvevzĺeĺi
neskoľšíchpredpisov'

čl. v.

DoBA

ľÁĺľĺu

skôr' ako po uplynutí tlecej
neuľčitúa nesmie sa vypovedať
dobu
na
asauzatváĺa
v znení
Táto zmluv
131/2010 Z' z' opohľebníctve
uk"ko'č'
pochovania)
,
dňa
odo
doby (10 ľokov
inak'
,r.rt oisĺ"r' pľedpisov neustanovuje
zmluvy je doklad o úhĺadenájomného'
Neoddeliteľnou pľĺlohou tejto

1

2.

čl. vL

ľÁĺorvĺľÉ
šest'desiatjeden cent ) bolo
(slovom osemdesiatdevät, eur
EUR
89,61
qýške
vo
Nájomné
uhĺadenéna dobu 3l'12'2043
zo strany nového nájomcu
na ďalšie obdobie
avýslovne
nau.do*i.
Nájomcaberie
1ľ"nájomného
platného cenníka prenajímateľa'
uľúr,"
uľčená;;i"
bude
na ďalšie
nájmu
obdobia úĺadiťnájomné
uplynutí|..aptur"ného
pľed
je
povinný
Nájomca

1

Jn*i',''",

2
J

obdobie.VpľípadeaknájomcaanipopísomnomuPozorneníneuhĺadínájomnénaďalšie
podľa čl' Vm'
túto nájomnú zmluvu postupom
uypouäuť
pľávo
má pľenajímateľ
obdobie,

4

Zmluvy.

_ĺárrn

ej nájomnej
ktoľá
Pľiúmľtínájomcuhľobovéhomieštamápľednostnépľávonavzatvorenlenov
je b'ízkych osôb viac, téĺb|ízkaosoba,
ak
blízka,
osoba
zm'uvy na hĺobové*i.rto
status blízkej osoby k
ut o prua, preukáŽe svoj
zĺua*i]
pĺro*ĺ
doručípľenajímat.ľorri
s úradne osvedčeným
listom ďebo o..tny* vyhlásením
ľodným
nájomcovi
zomľelému
a ktoľej prenajímateľpísomne
nájomcovi
zomľe'emu
k
vzťah
podpisom vyh'asujúc tento

tejto

r . '_^l_^^}ĺÁ

miesta'
akoprvejpotvľdívyužitieprednostnéh"p,a*.pľednostneprávonauzatvoľenienájomnej
od úmrtia nájomcu hrobového

zmluvy moŽno uprut

rľ najneskor

do jednetro roka

2ĺ6
miesto
Nájomná zmluva na hľobové

čl. vil.

sľnÁľ
PRÁvA A PovINoSTI ZMLUvNÝcĺr
1

i:ľ';:xľJj;"'#Tĺ*.o*u"

s

pľenajatým hľo|ovÍm miestom

v súlade s platqými

|.2

právnymipľedpismiopohľebníctveaprevádzkoqýmpoľiadkompohľebiska,
hĺobovému
pľístupná3orn"oui kprenajatému
počas trvania tejto zmluvy zabezpečiť

1.3

prípadu, ak je potrebné
do hĺobovéhomiesta, okľem
zásahov
akýchkoľvek
ärä;'r"

|.4

2.

zabezpeéiťbezpečnépľevádzkovaniepohľebiska.opľipľavovanomzásahujepovinný
o uŽ uskutáe""no' zásahu do hľobového
infoľmovať_"ao*'u'
piror*"
vopred
nájomcu'
bezodkladne písomne informovať
poviňý
je
prevádzkovateľ
miesta,
zmluvy' najmenej šesť
na vypovedanie nájomnej
upozoľniť'4oä""
písomne
vopľed
má hľobové miesto zrušiť'
,rr"riu"ou |'edo dňom' keď sa

Nájomcaje povinný:

2.I

poľiadku'
dodrŽiavať ustanoveni a pľevádzkového

2.3

poľiadok, úd1!bu a
na vlastné naklady zabezpeč,ävať

2,2uŽívaťhľobovémiestovsúladesptatnymĺpľávnymipredpismiopohĺebníctve
ako a] touto zmluvou'
a ptevéĺďzkovým poľiadkom pohľebiska
staľostlivosť o pľenajaté hľobové

3.
4.
5.
6.

miestoajehobezpľostľednéokolieazabezpeiiť,abypríslušenstvokhĺobuneohľozilo

pohĺebiska'
bezpečnosť návštevníkov
potrebné na vedenie
pohľebiska všet$ zÍneÍLyúdajov
pľevádzkovateľovi
oznamovať
2.4
a adľesy
fyzickej osoby ĺajmäzmenu mena
evidencie hľobových miest' v iľípade
mena a sídla'
osoby nuima zmenu obchodného
trvalého pobýu, v pľípadeŕ,ĺurri.r..:
okolo hľobového
ĺprauy nahĺobóvom mieste a úpravy
stavJu""
akékoľvek
vykonávať
2.5
súhlasom spľávcu cintoľína'
miesta iba s pľedchádzajúcim
2.6 udrŽiavať poľiadok na pohľebisku'
aby ich
o hĺobovémiesto, Yyzve nájomcu'
staľostlivosti
v
Ak prenajímateli zistí nedostatky

vpľimeľanejdobeodstranil.Aknájomcatietonedostatkyneodstránivpísomneuľčenej
lehote,pľenajímateľtakmôŽeurobiťsámnanákladynájomcu. poľiadku pohĺebiska sa môže
ĺedodtŽiavaním pľevádzkového
Nájomca b.ri. na u"domie, Že
dopustiťpľiestupkupodľaust.$32zžkoĺa131/2010Z.zopohĺebníctvevplatnomznení,
hľobového miesta
bude oznamovaná nájomcovi
Kažďŕl zmeÍLapľevádzkového poriadku
na uľadnej tabuli
prevádzkového poľiadku Pohľebiska
uveľejnením oznämeníao "-"L
pohrebiska ' Zmeĺaprevádzkového
p'"uád"kouého poľiaäku
spolu so zveľejnením nového
Šali'
Mestským za'tupiteľ'tvom v
poriadku pohr.uirt u podlieha schváleniu
je zakžnaný'
Podnájom hĺobovéhomiesta

'
výľovnĎ ľÁĺotvĺľEJZMLW'

1

čl. vilI.

o

NÁJ.MNEH. VZŤAHU

'iŕoľčnľr'

vypovie' ak:
Pľenajímateľ nájomnú zmluvu

a)závúĺéokolnostinapohľebiskuznemožňujútrvanienájmuhľobovéhomiesta,
b) sa pohĺebisko zruší,
miesta'
ĺezap|atl|nájomné zavŽívaĺĺehĺobového
c) nájomca ani po uf*o*.nĺ

2

Akpľenajímateľvypovienájomnú,^ĺ,,,,dôvodovuvedenýchvodseku1písm.a)ab)'

miesto
Nájomná zmluva na hĺobové

3ĺ6

a na vlastné náklady preložiť
zabezpečiť iné hĺobovémiesto
nájomcu
súhlasom
So
musí
hĺobu na nové hľobové miesto'
ľudskéostat$ vratane príslušenstva

Akpľenajímateľvypovienájomnú.zmluvuzdôvodovuvedenýchvodseku1písm.a)ab)'
najmenej tľi mesiace pľedo dňom'

J

uypo'"Ji'a:"*".:

doručiťnájomcovi
alebo sídlo nájomcu'
nie je ,ĺamuadresa nájomcu
ut
zrušiť;
miesto
-.,
keď sa má hľobové
mena a pľiezviska
na pohĺebisku s uvedením
ourryr.ioá
mieste
na
uveľejní túto infoľmáciu
miesta'
hľobového miesta a číslahĺobového

je povinný

"ai"*""

Akpľenajímateľvypovienájomnúzmluvuzdôvoduuvedenéhovods.1písm.c),jepovinný
naktorúbolo
mesiacov po uplynutí lehoty'

4

do dvoch
výpoveď doručiťrrä3o',,"ouinajneskôľ
uveľejní tuto
nájomcu alebo sídlo nájomcu,
je
zĺamaadľesa
nie
mu
nájomné zap'atené;"ak
nájomcu
s uvedením mena a priezviska
pohľebisku
na
obvyklom
mieste
infoľmáciu na
miesta'
hľobového miesta a číslahĺobového

Akprenajímateľvypovedalnájoĺnnúzmluvuzdôvoduuvedenéhovodseku1písm.
do jedného ľoka odo dňa doručenia

5

c) a nájom

uplynie

1" 'ni^y, výpovedná lehota
"u
uy"u. nájomcu, auy ná3rr"st

z hľobového
ôľ do tejto lehoty odstránil

výpovede. Pľenajímat"ŕ
uplynutí výpovednej lehoty
t.3to r"not. neodstráni' po
u
ho
ak
hrobu;
miesta pľíslušenstvo
hĺobu povaŽuje sa
vypovednej lehoty sa príslušenstvo
po
uplynutí
odstráni;
ho pľenajímateľ
opustenú
6

vec'

poŽiadať
pochovania) môŽe nájomca písomne
stľán,
vzťahu písomnou dohodou zmluvných

1o dňa

#ľJr:lľ"'"ff#""
;äľ,älľJ:ľ""o

spľavidlakuposlednémudňudoby,naktorubolonájomnéuhĺadené.YzorŽiadosti
nariadenia mesta Šaľač' 512020
prílohu č. 6 Všeobe cĺe závťlzĺého
o ukončenie zmluvy tvoľí

PľevádzkovýpoľiadokpohľebískmestaŠaľa(ďalejajako,,VZNč,.512020*).

čl.Ix.
osoBITNÉ usľĺľovENIA
1

,)

J

poškodenie' aleboodcudzeniehmotnéhomajetkuuloŽeného
Pľenajímateľnezodpov eďá za
na
majetok si je povinný poistiť
mie, Žejeho vlastný hnuteľný
stľatu' ľesp' zničenie majetku'
nezodpov edŕĺzapľípadnú
Pľenajímateľ
naklady.
vlastné
spľacúvajúv zmys'e
Že Pľenajímateľa jeho sprostľedkovate'ia
vedomie,
na
beľie
Nájomca
o ochĺane
,_*' ĺg]o zóro K79 z 27. aptí|a 20t6
paľlamentu
Európskeho
nariadenia
" úju.iou a o voľnom pohybe takýchto údajov' ktoľým
pri
,nr"**'osobnÝc]r
osôb
fyzických
osobné údaje
g5l46l*s (všeobecnJ naľiadenie o o"hrurr" údajov)
zrušuje
sa
zákonných povinností
v tejto Zmluve za účelomplnenia
stanovenom
,o".uhu
u
Z'z'
Nájomcu
pohĺebiska podľa zÍkoĺaÓ' I3Il2010
zprevildzkovania
Pľenajímateľa,ktoľévyplývajú
potrebnú ĺazabezpeieĺie
orsĺ.r, p,'opĹou, po aäuu ""uyhnutne
o pohĺebníctv" u
ĺazákladetejto Zmluvy
"n.'in"rt
zô zľrrlwného vďahu za|oŽeného
pľáv a povinností vyplývajúcich
zákonom č'
d:|'
aľchivačnej
tľvania
po
dobu
L'o'u1:.'.^o
a následne na účelyaľchivácie
zákonov v platnom zĺeĺí'
u o doplnení niektoých
aľegistĺatuľu.t,
395ĺ2OO2Z.z, oaľchívoch
ods. 1 písm. c) všeobecného
Nejom.., j. u ,úlud. s č1. 6.
údajov
osobných
Spľacúvanie
povinností Prenajímateľa podľa
zákonných
plrr"r'i.
potľebné'u
nariadenia o ochĺane údajov
predpisov. Nájomca zäroveťl
u zĺeĺíneskoľších
zákoĺač.. |3IlzOtO Z.z.o pohľebníctu"

ltffi:näľil!""
,-.*i.ä

vyhlasuje,Že"uúu"lo.uzavľetiatejto'ľ':''^.'li'poskýnutíosobnýchúdajov
Prenajímateľoviboldostďočneinfoľmovanýosvojichprávachvyplývajúcichzo
416

Nájomná zmluva na hľobové miesto

so
osobné údaje poskýnúťv súvislosti
povinnosti
o
údajov,
spracúvania jeho osobných
ľelevantn:ých skutočnostiach
pozĺadavt<ami, ako aj o ďalších
alebo
zákonnými
obsahom saNájomca
ochľany súkľomiď" s ktorého
o
obsiahnutých v dokumente ,,Pódmienky
berie na vedomie Že informácie
Näjomca
obo"narnit.
Zmiuvy
pľed podpísanímtejto
www'sala'sk'
sĺ dostupné na webovom sídle Pľenajímateľa:
spracovávaní osobných údajov
stľane
potrebné doručovaťdruhej zmluvnej
zmlwy
teito
u.raĹ
|oaľä
V prípade, uk
zmluvnej stľany uvedenú v č1'
sa táto |ĺ*.r'o.ťna adľesu
doručuje
písomnost',
akúkoľvek
strane' ktoľá
písomne oznámená druhej zmluvnej
je
zmeräaadľesy
nie
I. zmluvy, dokiaľ
týchto podmienok vráti
sa piro*o.ť aj pľi dodĺžaní
ak
prípade,
V
doľučuje.
písomnosť
nastávajú dňom vľátenia
sa dohodli, že účinkydoručenia
stľany
zmluvné
nedoručená,
sa výs1ovne dohod1i na
zásielku doľučuje'Zmluvné strany
kioľá
strane,
zmluvnej
zásielky
stľanami' ktoľé
týkajúce sa závBku medzi zmluvn;ými
písomnosti
doruoovať
opľávnení
vyplývajúztejÍo",nt*,ajpľostľednĺ"tuo.e_mailuďalebokľátkejtextovejspľávy.
sa ich
si oznámiť kaŽďŕt zmenu týkajúcu
zavazuj'(lpísomne
sa
aNájomca
Prenajímateľ
10 pľacovných dní
čjsla účtova pod.) najneskôľ do
(ĺélzov,sídlo,
údajov
identifikačných
zazmer|y vyžadujúce
Takéto zmefiy sa nebudú považovať
nastala.
zlnena
táto
kedy
dňa,
odo
zmluve'
si uzavľetie dodatku k tejto

á'""r.i

4.

5

čl. x.

zÁvnnpčľÉusľĺľovENIA
strán foľmou
nazŕkĺaďevzájomnej dohody zmluvných
zo zmerly
s výnimkou zmien vyplývajúcich
nadobudnutia ich
ktoré sil'é"a'népľenájomcu dňom
pľevádzkového poľiadku pohĺebiska,
zákoĺač'131/2010
platných pľávnych pľedpisov najmä
účinnostialebo zo :ĺnienus"ou""n.
predpisov'
Z.z. opohľebníctve v znení neskorších
sa riadia pľíslušnými
stľán touto zmluvou neupravené

1.

K zmene tejto zmluvy môŽe dôjsť len
očíslovanýchpísomných dodatkov,

2.

Pľáva a povinnosti zmluvných
ustanoveniamiVZNé,5l2020uptu.*,.,zĺení,,?\?"o^Ó,t3:rl20l0Z.z.opohľebníctve
z' obi\aĺsky zákonník v platnom
a ákonom č" 4011964 Z'
pľedpisov
v zĺeĺíneskorších

3. ffi

4.

účinnosti
pľedmetu nájmu do doby nadobudnutia
zmluvou sa riadi tiež doba uŽívania

Tl1l1ä\lľ; nadobúda platnosť dňom

jej podpisu oboma zmluvnými stranami aúčinnou
Zmluvné stľany
na webovom sídle mesta Šaľa'

jej
dňom nasledujúcim po dni
"lĺo"".jn'niu

súhlasiasozverejnenímcelej1luvY,vľátanesozveľejnenímaspľístupnenímichosobných
z ustanovenia $
Pouinoosť zmluvu zverejniť vyplýva
údajov v ľozsahu mena a priezvisku.

5.

5azákoĺaé.211;2OOOZ.z.oslobodnompľístupekinformáciámaozmeneadoplnení
niektoqýchzákonov(zákonoslobodeinfoľmácií)vplatnomzĺeĺí.
alebo neskôľ stratia
sú celkom alebo sčasti účinné
Zm'ĺvynie
tejto
ustanovenia
Ak niektoré
neúčinnýchusostatqých ustanovení. Namiesto
prut*rľ
dotknuta
je
tým
účinnosť,nie
pribliŽuje zmyslu

pokiaľ je to Právne možné'sa čo najviac
tanovení sa použije úpľava, ktoľá,
túto otazku bľali
tejto Zmluvy zmluvné stľany
uza*ŕraní
pn'
pokiaľ
Zmluvy'
a účelutejto

6

1?ľ1x""" je

povahy oľiginálu, z ktoých
vypracovaná v tľoch (3) vyhotoveniach

nájomcaobdrŽíj"onoĺrlvyhotovenieaprenajímateľobdrŽí2vyhotovenia.
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-

prečítali,súhlasia s jej obsahom' poľozrrmeli mu'
Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si
jasĺý azľon'rĺiteľnýpľejav ich vôle aĺa znak
vyhlasujú, Že obsahuj" ,touodrry, určiý,
súhlasu ju podpisujú.

V Šaľ,dĺa.....&!., l.9,.. ?a.u...

Za nójomcu:

Za prenajímateľa:

JozeÍ

/I

ĺ
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