Nájomná zmluva č,. 890l202t
na hľobové miesto

neskoľších
č. 40 l |9 64 Zb' občiansky zakonník v zneĺí
uzatvorená v zmysle $ 663 a násl. ziíkona
pohĺebníctve v zneĺineskoľšíchpľedpisov
pľedpisova$21a násl. zákonač. t3Il20I 0 Z.z. o
čl. I.

ZMLWNÉ sľnĺľw
Šal'a
Nám. Sv' Tľojice 7,927 15 Šaľa
Sídlo:
Zast&peĺý: Mgľ. Jozef Belický, pľimátoľ mesta
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a's'
SK82 0900 0000 00512430 6282
IBAN:

Pľenajímatel': Mesto

1.

BIC:
IČo:

GIBASKBX

Nájomca:

Ľubica Czibulová

00 306 185

(ďakj len,, prenaj ímateľ" )

2.

Naľodený/á:
Rodné číslo:
Tľvale býom

:

Tel.
e-mail:
(ďalej len ,,nájomca")

aj ako ,,zmluvné stľany")
(obidvaja účastnícizmluvy v ďaĺšom texte spoločne
čl. il.

UvoDNÉ USTANoYENIA
1

2.

registra C KN paľcela číslo1586/1'
Pľenajímateľje výlučným vlastníkom pozemku_
m2,paľcela ľegistľaC KN číslo1586/8'
zastavanáplocha anádvoľie ov.imeľe lszq+
a paľcela registľa C KN číslo1586/6, ostafirá
zastavarĺátplocha a nádvoľie o ýmeľe I34 rÍŕ
okľesného uradu Šaľa'pľe obec
p1ocha o výmeľe 7 m2 vedené katastľálnym oäboľom
č. 1 (ďalej aj ako ,,nehnuteľnosti")'
a katastľálne územie Šaľa,na liste vlastníctva
Šaľaktoľý je pohľebiskom podľa zátkoĺa
Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintoľínmesta
pľedpisov. Prenajímateľ je pľevádzkovateľ
t3Il1OtO Z. z. opohľebníctve v znení neskoľších
pohľebiska.
čl.

ilL

PREDMEľ ĺ Účnl NÁJMU
1

a nájomca.prijíma do nájmu za podmienok
Pľenajímateľpľenecháva nájomcovi do nájmu
len ,,zmluvď'): hĺobovémiesto na parcele NC
dohodnuých v tejto nájomnej zmluve (aaĹj
miesto")'
17, rud,: 6 hĺobovémiesto č' 3 (ďalej aj ako "hĺobové
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čl.Iv.
SLUŽBY sPoJENÉs NÁJMoM HRoBovEHo MIESTA
počas tľvania
S prenájom hľobového miesta sú spojené služby, ktoré
pľenajímateľposkytuj e nájomcovi:
odvoz odpadu z pobĺebiska okĺem stavebného odpadu'

1

r.r
t.2
1.3

t.4

nájomného vzťďru

miesto ĺacháďza
tĺdržbapozemkova stavieb na pohľebisku, na ktoľom sa hľobové
(okľem hľobovéhomiesta),
prevádzkou pohrebiska'
úhĺadyinvestičných a neinvestičných nákladov spojených s
špecifikované v č1'
prevádzkovanie pohľebiska, na ktorom sa nach ádzal'tobové miesto
v znení
zmluvy, v súlade so zákonom Ó. I3ĺl20l0 Z. z. o pohĺebníctve

ill.

t"3to

neskorších pľedpisov.
čl. v.

DOBA NÁJMU
skôr, ako po uplynutí tlecej
Táto zmluv asauzatlĺára na dobu neuľčitúa nesmie sa vypovedať

1

2.
3.

z' o pohľebníctve v
doby (10 ľokov odo dňa pochovania), ak zákon č. ĺ3ll2}l} Z'
neskoľšíchpredpisov neustanovuje inak'
Neoddeliteľnou pľílohou tejto zmluvy je doklad o úhrade nájomného'
IJžívaruehrobovéhomiesta zaéa|o: 8']rl'202t'

zneĺi

čl. vL

NÁJoMNE

1.
2.
3.
4.
5.

ľokov a je určenápodľa
Výškanájomného činí20 EUR (slovom: dvadsať eur) na dobu 10
Pľevádzkoqý poriadok
ust. $ 12 Všeobe cne záväzneho naľiadenia mesta Šaľač. 5l2O2O
a bolo uhľadenédňa
pohľebísk mesta Šaľav platnom zĺeĺi(ďalej aj ako ,,VZN č. 512020*)
8.11.202I, na 8. 1 1.203 1.
zmluvy (na celú tleciu dobu)'
Nájomné je splatné vopľed na celých 1 0 rokov pľi podpise tejto
na ďalšie obdobie
Nájomca berie na vedomie a výslovne súhlasís tým, Že ýška nájomného
nájmu bude uľčenápodľa aktuálne platného cenníka pľenajímateľa'
nájomné na ďalšie
Nájomca je povinný pľed uplynutím pľedplateného obdobia uhĺadiť
neuhĺadí nájomné na ďalšie
obdobie. V pľípadeak nájomca ani po písomnom upozoľnení
postupom podľa č1' VIII'
obdobie, má prenajímateľpľávo vy'povedať túto nájomnú zmluvu
tejto

Zmluv'"*^"

pľávo na uzatvoľenie novej nájomnej
ľniestn má pľednostné
nľednostné
hľobového miesta
Pri úmľtínájomcu l"ĺnhnrréhn
osoba, ktorá
zmluvy na hrobové miesto osoba b|ízka, ak je blízkych osôb viac, táblizka
status blízkej osoby k
doručípľenajímateľovi písomnúŽiadosť ako pľvá, pľeukaže svoj
s úradne osvedčeným
zomĺelémunájomcovi ľodným listom alebo čestn;ým vyhlásením
písomne
podpisom vyhlasujúc tento vďah k zomľelému nájomcovi a ktoľej prenajímateľ
pľávo na uzatvoľenie nájomnej
ako prvej potvľdí vyuŽitie pľednostného pľáva. Prednostné
hľobového miesta'
zmluvy možno up1atniť najneskôr do jedného ľoka od úmľtia nájomcu

1
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čl. vII.

PRÁvA A PovINosTI ZMLUvNÝcrr sľruĺľ
Prenaj ímateľj e povinný:

1

1.1

I.2
1.3

platqými
prevádzkovať pohľebisko s prenajat;im hľobovým miestom v súlade s
právnymi predpismi o pohľebníctve a prevádzkoqým poľiadkom pohĺebiska,
hľobovému
počas trvania tejto zmluvy zabezpečíťpľístupnájomcovi k pľenajatému
miestu,

ak je potľebné
zdržaťsa akýchkolŤek zásahov do hľobového miesta, okľem pľípadu,
zásahuje povinný
zabezpeÓiťbezpečné pľevádzkovanie pohĺebiska. o pľipľavovanom
hľobového
vopľed písomne infoľmovaťnájomcu. o už uskutočnenom zásahu
náj omcu,
miesta, je prevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne iďoľmovať
najmenej šesť
vopľed písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy'

do

t.4

2.

mesiacovpredodňom,keďsamáhĺobovémiestozrušiť.

Nájomca je povinný:
2.1 dodržiavaťustanovenia pľevádzkového poriadku,
pohĺebníctve
llŽivať hľobovémiesto v súlade s platnými pľávnymi pľedpismi o
a prevádzkovým poriadkom pohĺebiska ako aj touto zmluvou,
2.3 na vlastné naklady zabezpeéovať poriadok, údľžbua staľostlivosť o prenajaté hľobové
hľobu neohľozilo
miesto a jeho bezpľostľednéokolie azabezpečiť,aby pľíslušenstvok
bezpečnosť návštevníkov pohĺebiska,
potrebné na vedenie
oznamovať prevádzkovateľovi pohľebiska všetky zmeny údajov
a adľesy
evidencie hľobových miest, v pľípade fyzickej osoby najmä zmenu mena
mena a sídla,
tľva1ého pobytu, v pľípade právnickej osoby najmä zmenu obchodného
2.5 vykonávať akékoľvekstavebné úpľavynahľobovom mieste a úpravy okolo hľobového
miesta iba s pľedchádzajúcim súhlasom správcu cintoľína,

2.2

2.4

3.
4,
5.
6.

2.6

udtŽiavať poľiadok na pohľebisku'
ich
Ak pľenajímateľ zistí nedostatky v starostlivosti o hĺobovémiesto, vyzve nájomcu, aby
v písomne uľčenej
v primeľanej dobe odstľrínil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstrĺĺni
lehote, prenajímateľ tak môže urobiť sám na naklady nájomcu.
pohľebiska sa môže
Nájomca beľie na vedomie, ženedoďtžiavaním pľevádzkového poľiadku
v platnom zneĺi'
dopustiť priestupku podľa ust. $ 32 zákona 13ll2}10 Z. z o pohľebníctve
Každá zmena pľevádzkového poľiadku bude oznamovaná nájomcovi hĺobovéhomiesta
na úradnej tabuli
uveľejnením oznámenia o zmene prevádzkového poľiadku pohľebiska
ptevádzkového
spolu so zveľejnením nového prevádzkového poriadku pohľebiska. Zmena
poľiadku pohľebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Sali.
Podnájom hľobového miesta je zakánaĺý.

čl. VIII.

ZvĺLIJvY A UKoNčENIE NÁJoMNÉHo vZŤAHU
vŕľovnĎ ľÁĺoľĺľEJ
1

)
1

Pľenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak:
miesta,
a) závažnéokolnosti na pohľebisku znemožňujú trvanie nájmu hľobového
b) sa pohľebisko zruší,
miesta'
c) nájomca ani po upozorneniĺezaplatíLnájomné zaužívanie hĺobového

Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku
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písm' a)

a

b)'
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miesto a na vlastné naklady preložiť
musí so súhlasom nájomcu zabezpečiťiné hĺobové
nové hľobové miesto'
l'udské ostatky vľátane príslušenstva hĺobu na
uvedenýchv odseku 1 písm' a) a b)'
Akprenajímateľ vypovie nájomnú zmlwuzdôvodov
najmenej tľi mesiace pľedo dňom'
je povinný qýpoveď nájomnej zmluvy doručiťnájomcovi
je znétmaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu'
keď sa má hľobové miesto zrušiť; ak mu nie
na pohľebisku s uvedením mena a pľiezviska
uverejní túto infoľmáciu na mieste obvyklom
miesta'
nájomcu hľobového miesta a číslahĺobového
uvedeného v ods. 1 písm. c), je povinný
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu
mesiacov po uplynutí 1ehoty' na ktoru bolo
rrýpoveď doručiťnáiomcovi najneskôľ do dvoch
alebo sídlo nájomcu' uverejní tuto
nájomné zapiatene;ak mu nie je známaadľesa nájomcu
mena a priezviska nájomcu
infoľmáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením
hľobového miesta a číslahĺobovéhomiesta'
v odseku 1 písm'
Ak pľenajímateľ vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného
jedného roka odo dňa doručenia
c) a nájom ca je ználmy, qýpovedná lehota uplynie do
tejto lehoty odstranil z hľobového
qýpovede. Pľenajímateľvyzvenájomcu, aby najneskôľ do
po uplynutí výpovednej lehoty
miesta pľíslušenstvohĺobu; ak ho v tejto lehote neodstráni,
lehoty sa pľíslušenstvo hĺobu povaŽuje sa
ho pľenajímateľodstráni; po uplynutí výpovednej

a
J

4

5

opustenú vec.

môže nájomca písomne poŽiaďať
Po uplynutí tlecej doby (10 ľokov odo dňa pochovania)
dohodou zmluvných stľán'
prenajímateľa o ukončenie nájomného vďahu písomnou
nájomné uhľadené ' Yzor žiadosti
spľavidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo
oukončenie zmluvy tvorí prílohu č' 6 vZN č' 512020'

6.

čl.Ix.
oSoBITNÉ USTANoVENIA

1.
2.
3.

hmotného majetku uloženého
Pľenajímateľnezodpo veďá zapoškodenie, alebo odcudzenie
na hĺobovom mieste.
majetok si je povinný poistiť na
Nájomca berie navedomie, že jeho vlastný hnuteľný
stratu, ľesp' zničenie majetku'
vlastné náklady. Prenajímateľnezodpovedázapľípadnú
jeho spľostľedkovatelia spľacúvajúv zmysle
Nájomca berie na vedomie, že Pľenajímateľa
z 27' apríIa 20t6 o ochľane
naľiadenia Európskeho paľlamentu a rady (EU) 20161679
pohybe takýchto údajov' ktoľým
fyzických osob pri spľacúvaníosobných údajov a o vol'nom
ochľane údajov) osobné údaje
sa zrušuje smeľnica 95l46lES (všeobecné nariadenie o
plnenia zakonných povinností
Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto Zm\uve za účelom
pohľebiska podľa zákoĺaó' 13ll20l0 Z'z'
Pľenajímateľa,ktoľévyplývajú ,pr"iádrkovania
pľedpisov, po dobu nevyhnutne potľebnú ĺazabezpečenie
o pohľebníctve v zĺeníneskoľších

prävapovinnostívyplývajúcichzázmluvnéhovďahuzaložeĺehoĺazák|adetejtoZmluvy
doby v súlade so zákonom č'
a následne na účelyaľchivácie po dobu trvania aľchivačnej
zákonov v platnom zĺeĺí'
395l2002Z.z. oarchívoch aľegistraturach a o doplneď niektoých
je v súlade s č1' 6' ods' 1 písm' c) všeobecného
Spľacúvanieosobných údajov Nájomcu
povinností Pľenajímateľapodľa
naľiadenia o ochĺane údajov potľebné na plnenie zakonných
pľedpisov' Nájomca zfuoveiĺ
zékoĺač. I3I:2OI0 Z.z. o pohľebníctve v znení neskoľších
poskytnutí osobných údajov
vyhlasuje, Že za účelomuzavľetia tejto Zm\uvy pľi
svojich pľávach vyplývajúcich zo
Prenajímateľovi bot dostatočne informovaný
údaje poskýnúťv súvislosti so
spľacúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné

o

,1
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o ďalších ľelevantn;ých skutočnostiach
zakonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj
súkromiď', s ktorého obsahom sa Náj omca
obsiahnutých v dokumente,,Podmienky ochľany
berie na vedomie že infoľmácie o
pred podpísaním tejto Zmluvy oboznámil. Nájomca
webovom sídle Pľenajímateľa:www'sala'sk'
spľacovávaní osobných údajov sú dostupné na
druhej zmluvnej stľane
V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať
adresu zmluvnej stľany uvedenú v č1'
akúkoľvekpísomnosť, doručuje sa táto písomnost'na
ozĺámeĺá druhej zmluvnej stľaneo ktorá
I. zmluvy, dokiaľ nie je zmerta adresy písomne
pri dodržani tychto podmienok vľáti
písomnosť doručuje. V prípade, ak sa p1somnosť aj
doručenia nastávajú dňom vľátenia
nedoručená, zmluvné ,L*y sa dohodii, že účinky
Zmluvné stľany sa výslovne dohodli na
zásielky zmluvnej strane, ktotá zäsielku doručuje.
medzi zmluvnými stranami' ktoľé
opľávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzL<ll
_
ďalebo kľátkej textovej správy'
vyplývajú ztejtozmluvy aj pľostľedníctvom e mailu
oznámiť kaŽdÍl zmenu týkajúcu sa ich
Prenajímateľ aNájom"u ,u zavän$i písomne si
pod.) najneskôr do 10 pracovných dní
identifikačných údajov (néu,ov, sídlo, čisla účtova
sanebudúpovažovať zazmeny vyžadujúce
odo dňa, kedytáto zmenanastala. Takéto zmeny
si uzavretie dodatku k tejto zmluve'

4.

5

čl. x.

zÁvnnľčNEUsTANovENIA
zmluvných strán foľmou
zo zÍĺreny
nájomcu dňom nadobudnutia ich
pľevádzkového poriadku pohĺebiska, ktoré súzávdznepre
pľedpisov najmä zákoĺač"l31ll20l0
účinnostialebo zo zmienvšeobecne platných pľávnych
Z.z. o pohľebníctv e v zĺeníneskorších pľedpisov'
neupravené sa riadia príslušnými
Préxa a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou
č.13ll20I0 Z' z' o pohľebníctve
ustanoveniami VZN č,. 5l202}v platnom znení,zákonom
zakonník v platnom
v zneĺíneskoľšíchpredpisov azákoĺom é. 4011964 Z. z. obéiansky
znení.
do doby nadobudnutiaúčinnosti
Touto zmluvou sa ľiadi tiež doba uŽivaniapredmetu nájmu

K zmene tejto zmluvy môžedôjsť len ĺazék|adevzájomĺejdohody
vyplývajúcich
očíslovanýchpísomn.ých dodatkov, s ýnimkou zmien

I

2.

J

tejto zmluvY

4

5

jej podpisu oboma zmluvn;foni stľanami a úČmnou
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom
sídle mesta Šaľa'Zmluvné stľany
dňom nas1edujúcim po áni jej zverejnenia na webovom
a spľístupnením ich osobných
súhlasia so zveľejnenímcelej zmluvy, vľátane so zverejnením
zveľejniť vyp|ýva z ustanovenia $
údajov v rozsahu mena a priezviska. Povinnosť zmluvu
a o zmene a doplnení
5a zákona č,. 2II:20OO Z. z. o slobodnom pľístupe k infoľmáciám
zĺeĺí'
niektoých zákonov (zákon o slobode infoľmácií) v platnom
sčasti účinnéalebo neskôľ stľatia
Ak niektoľéustanovenia tejto Zmbxynie sú celkom alebo
Namiesto neúčinnýchusúčinnosť,nie je tým dotknutá platnosť ostatn;ých ustanovení.
je
možné,sa čo najviac pľibližuje zmyslu
tanovení sapoužije úprava, ktoľá, pokiaľ to pľávne
Zmluvy zmluvné strany tuto otazku bľali
a účelutejto Zmluvy, pokiaľ pti uzatváraĺĺtejto
do úvahy.

6

z ktoých
vypľacovaná v tľoch (3) vyhotoveniach povahy oľiginálu'
2 vyhotovenia'
nájomca obdtŽijedno |t; r.yľ'otouenie a prenajímateľ obdrží

Táto zmluva

je
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7

Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si pľečítali,súhlasia s jej obsahom' poľozumeli mu,
vyhlasujú, že obsahuje slobodný, uľčitý,jasný azrozlxĺliteľný prejav ich vôle ana zĺlak
súhlasu ju podpisujú.

V Šali,aĺ^....ľ...!/.:..P.u..

Za prenajímateľa:

Za nájomcu:

{}

*

*
*

)t
L

i,

2-

Belický

I

/
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