Nájomná zmluva č'' 89tl202l
na hľobové miesto

v'znení neskorších
40lt964 Zb' občiansky zákonník
zákonač'
anásl.
663
predpisov
uzatvoľená v zmysle $
bníctve v zrLerll neskoľších
Z.z'opohľe
131/2010
č.
zžkoĺa
predpisov a $ 21 a násl.
čl. I.

ZMLUVNE STRANY
Šal'a
Nám' Sv' Tľojice 7'92715 Šaľa
Mgľ' Jozef Belický' primátoľ mesta

Prenajímatel': Mesto

1

Sídlo:
Zastiryeĺý:

spoľiteľňa' a's'
Bankové spojenie: Slovenská
SK82 0900 0000 00512430 6282

IBA].{:
BIC:
tČo:

GIBASKBX

Nájomca:

Ing.Fľantišek Németh

00 306 185

(ďatej len,, pr enaj ímateľ")

2.

Naľodený/á:
Rodné číslo:

Trvale býom

:

Tel.
e-mail:
(ďatej len,,nájomca")

(obidllajaúčastnícizmluvyvďalšomtextespoločneajako,,zmhvnéstrany,,)
čl.

il.

UvoDNÉ USTANoVENIA
1586/1'
registľa C KN paľcela číslo
KN čís1o1586/8'
älzq+ m2' paľcela ľegistra C
ovýmeľe
anádvoľia
zastavanéplochy
ĺegistľaC KN číslo1586/6' ostatná
o qimeľe |34 Íŕu p*..lu
naduo.i"
u
zastavaĺŕlplocha
pre obec
oäbo'om okľesnéhouľadu Šaľa'
katastĺalrr1*
vederré
rĺ?
7
o
plocha ýmere
ako nehnuteľnosti")'
na liste v1astníctva č' 1 (ďa1ej "aj
a katastľálne územie Šaľa,
podľa zilkoĺa
*.rtu šaľaktoľý je pohĺebiskom
.irrtJr,
nachád"u
sa
nehnuteľnosti
Na tejto
pĺedpisov. Pľenajímateľje pľevádzkovatel'

pozemku
Pľenajímateľje výlučným vlastníkom

1

)

I31'2OIO Z.

z.

opohľebníctve v znení neskorších

pohľebiska
čl. ilI.

PREDMEľ ĺ ÚČnl ľÁľttĺu
1

do nájmu za podmienok
do nájmu a nájomca pĺijíma
nájomcovi
prenecháva
Pĺenajímateľ
na paľcele č':
(ďjej len ,,zmlwď): hĺobovémiesto
nájomnej
tejto
v
dohodnuých
"*l"* (ďalej aj ako ,,hĺobovémiesto")'
16 ľad : 8 hľouovjmiesto o : 16U

Nc

miesto - umové miesto
Nájomná zmluva na hĺobové
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čl.Iv.
SLUŽBY sPoJENÉs NÁJMoM HRoBovÉHo MIESTA
sú spojené služby, ktoré počas tľvania nájomného vzťahu
omcovi:

S prenájom hľobového miesta

1

prenaj ímateľ poskytuj e náj

r.r
l.2
1.3
1,.4

odvoz odpadu z pohľebiska okľem stavebného odpadu'
sa hľobové miesto ĺacháďza
ídrŽbapozemkov a stavieb na pohĺebisku, na ktorom
(okľem hľobového miesta),
s pľevádzkou pohľebiska'
úhĺadyinvestičných a neinvestičných nákladov spojených
miesto špecifikované
p.eváá"kovanie pohľebiska, na ktoľom sa nachádza hĺobové
Z. z. o pohĺebníctvev zĺeĺi
v čl. il. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č. t3ĺl20IO
neskoľšíchpredpisov.
čl. v.

DoBA NÁJMU
uzatváĺa na dobu neurčitúv súlade so zákonom
Z. z. o pohĺebníctvev platnomzneĺi'

sa

1.

Táto zmluva

2.
3.

nájomného'
Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je doklad o úhĺade
UŽívanie hľobového miesta zača|o dňa: 9'l t'2021'

č' I3Il201'0

čt. vI.

ľÁĺonĺľÉ

1.
2.
3.
4.
5.

.l

10 ľokov aje určená podľa
Výška nájomného činí5,00 EUR (slovom: pät'eur) na dobu
č. 512020 Prevádzkoqý poľiadok
ust. $ 12 Všeobe cĺe zétväznehonaľiadenia mesta Šaľa
uhľadenédŤn 9'1ĺ'2021' na
pohľebískmesta Šaľa(ďalej aj ako ,,VZN č. 5l202O*) a bolo

dobu do 9.11.2031.
podpise tejto zmluvy'
Nájomné je splatné vopľed na celých 10 rokov pľi
nájomného na ďalšie obdobie
Nájomca berie na vedomie a výslovne súhlasís tým, že ýška
prenajímateľa'
nájmu bude uľčenápodľa aktuálne platného cenníka
uhĺadiť nájomné na ďalšie
Nájomca je povinný pred uplynutím pľedplateného obdobia
neuhĺadí nájomné na ďalšie
obdobie. V prípade ak nájomca ani po písomnom upozoľnení
zmluvu postupom podľa čl' VIII'
obdobie, mélpreĺajímateľprávo vypovedať túto nájomnú
tejto

Zmluvy

miecfq má
ĺná pľednostné
nľerĺnostné
právo na uzatvoľenlie novej nájomnej
hĺobového miesta
Pľi úmľtínájomcu Ĺ*^l^^"Áhn
je blízkych osôb viac, táblízka osoba' ktorá
zmluvy na hľobové miesto osoba blizka' ak
pľeukaže svoj status blízkej osoby k
doručípľenajímateľovi písomnúŽiadosť ako pľvá,
vyhlásením s úradne osvedčeným
zomľelému nájomcovi ľodným listom alebo čestn:ým
ktorej pľenajímateľpísomne
podpisom vyhiasujúc tento vzťah k zomľelému nájomcovi a
právo na uzatvorenie nájomnej
ako pľvej potvľdí vyuŽitie prednostného préĺva.Prednostné
nájomcu hĺobovéhomiesta'
zmluvy moŽno uplatniť najneskôľ do jedného ľoka od úmľtia

_
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čl. vu.

PRÁvA A PovINoSTI ZMLUvNÝcrĺ sľruĺ'ľ
Prenajímateľ j e povinný:

1

1.l

l.2
1.3

l.4

vsúlade splatnými
prevádzkovať pohľebisko spľenajatým hĺobovým miestom
pľávnymipredpismiopohĺebníctveaprevádzkoýmpoľiadkompohĺebiska,
k prenajatému hĺobovému
počas trvania tejto zmluvy zabezpečíťprístup nájomcovi
miestu,

okĺem prípadu, ak je potľebné
zdtžaťsa akýchkol,vek zásahov do hĺobovéhomiesta,
o pľipľavovanom zásahuje povinný
zabezpečiťbezpečnépľevádzkovanie pohĺebiska.
zásahu do hĺobového
vopľed písomne informovať nájomcu. o už uskutočnenom
písomne infoľmovať náj omcu'
miesta, je ptev édzkovateľ povinný bezodkladne
nájomnej zmluvy' najmenej šesť
vopľed písomne upozoľniť nájomcu na vypovedanie
zrušiť'
mesiacov pľedo dňom, keď sa má hľobové miesto

Nájomcaje povinný:

z.

2.l

2.2

a
J

4

dodľžiavaťustanoveni a ptevádzkového poľiadku'
predpismi o pohĺebníctve
uŽívaťhľobovémiesto v súlade s platnými pľávnymi

aprevádzkovýmpoľiadkompohĺebiskaakoajtoutozmluvou,
pľenajaté hĺobové
2.3 na vlastné ,rákludy zabezpeéovat'poriadok, údržbua staľostlivosť o
miestoajehobezprostrednéokolieazabezpečiť,abypríslušenstvokhľobuneohľozilo
bezpečnosť návštevníkov pohľebiska,
na vedenie
2.4 oznamovať pľevádzkovateľovi pohľebiska všetky zmeny údajov potľebné
najmä zmenu mena a adresy
evidencie hľobových miest, v pľípade fyzickej osoby
zmenu obchodného mena a sídla'
tľvalého pobytu, v prípade pľevnickej osoby najmä
hľobového
2.5 vykonávať akékoľvekstavebné úpravY nahĺobovom mieste a úpravy okolo
miestaibaspľedchádzajúcimsúhlasomspľávcucintorína,
2.6 udržiavaťporiadok na pohĺebisku'
miesto, vyzve nájomcu' aby ich
Ak pľenajímateľzistí nedostatky v staľostlivosti o hľobové
neodstľáni v písomne určenej
v primeranej dobe odstľánil. Ak nájomca tieto nedostatky
nájomcu.
leĹote, prenajímateľ tak môže uľobiť sám na naklady
pľevádzkového poľiadku pohľebiska sa môže
Nájomca beľie na vedomie, že nedodrŽiavaním
Z. z o pohĺebníctve v platnom zĺeni'
dopustiť pľiestupku podľa ust. $ 32 zéú<oĺat3ll20:
hľobového miesta
Každá zmena pľevádzkového poľiadku bude oznamovaná nájomcovi
poriadku pohľebiska nauradnej tabuli
uveľejnením oznámeĺia ozmene pľevádzkového
pohrebiska ' Zmena pľevádzkového
spolu so zveľejnením nového prevádzkového poriadku
v Šdi'
poriadku pohľebiska podlieha schvá1eniu Mestským zastupiteľstvom
Podnájom hĺobovéhomiesta je zakéľ;arý'
]o

5

6

čl.

rrŕľovnĎ NÁJoMNEJ ZMLUvY
1

2

vlil.

A UKoNčENIE NÁJoMNÉHo vZŤAHU

Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak :
nájmu hľobovéhomiesta'
a1zaiazneokolnosti na pohľebisku znemoäujú trvanie
b) sa pohľebisko zruší,
zavživariehľobového miesta'
c) nájomca ani po upozornení nezaplati|nájomné
v odseku 1 písm' a) a b)'
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených

Nájomná zmluva na hĺobovémiesto - urnové miesto
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J

4.

5

miesto a na vlastné naklady pľeloŽiť
musí so súhlasom nájomcu zabezpečiťiné hľobové
nové hĺobovémiesto'
l'udské ostat$ vrátane pľíslušenstvahĺobu na
uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov
najmenej tri mesiace pľedo dňom'
je povinný výpoved"najomnej zmluvy doručiťnájomcovi
je zĺámaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu'
keď sa má hľobové miesto zrušiť; ak mu nie
priezviska
na pohrebisku s uvedením mena a
uverejní tuto infoľmáciu na mieste obvyklom
nájomcu hĺobovéhomiesta a číslahĺobovéhomiesta'
je povinný
uvedeného v ods' 1 písm' c)'
Ak pľenajímateľvypovie nájomnú zmluvu z dôvodu
naktorubolo
do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty'
ýpoveď doručiťnájomcovi najneskôľ
nájomcu alebo sídlo nájomcu' uverejď túto
nájomné zapiateĺe;ak mu nie je známaadresa
s uvedením mena a priezviska nájomcu
informáciu na mieste obvyklom na pohľebisku
hľobového miesta a číslahľobového miesta'
v odseku 1 písm'
Ak pľenajímateľvypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného
do jedného ľoka odo dňa doručenia
c) a nájom
1" ,nér^y, qýpovedná lehota uplynie
"u
aby nájneskôľ do tejto lehoty odstľánilzhľobového
ýpovede. Prenajímat "i ryrr"nájomcu,
neodstľáni, po uplynutí výpovednej lehoty
miesta príslušenstvohľobu; ak ho v tejto lehoĹe
lehoty sa pľíslušenstvo hľobu považuje sa
ho pľenajímateľodstľáni; po uplynutí výpovednej
opustenú vec.

6

o ukončenie nájomného vďahu písomnou
Nájomca môŽe písomne požíaďaťprenajímateľa
dňu doby, na ktoru bolo nájomné
dohodou zmluvných stľán, spľavidla ŕu poslednému
prílohu č' 6 vZN č)' 512020'
uhľadené. Yzor Žíadosti o ukončenie zmluvy tvorí
čl. Ix.

oSoBITNÉ usľ,q.ľovENIA
1

2
J

)

odcudzenie hmotného majetku uloženého
Prenajímateľnezodpo vedáĺzapoškodenie, alebo
na hľobovom mieste.
majetok si je povinný poistiť na
Nájomca beľie navedomie, že jeho vlastqý hnuteľný
stratu, resp' zničenie majetku'
vlastné naklady. Pľenajímateľnezodpov edázapľípadnú
jeho sprostľedkovatelia spľacúvajúv zmysle
Nájomca beľie na vedomie, Že Pľenajímateľa
(EU) 20161679 z 27' apríIa 20t6 o ochľane
naľiadenia Euľópskeho paľlamentu a ľady
o voľnom pohybe takýchto údajov' ktoým
fyzíckychosôb pri spľacúvaníosobných údajov a
o ochľane údajov) osobné údaje
sa zrušuje smernica 95l46lEs (všeobecné naľiadenie
za účelomplnenia zakonných povinností
Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto Zmluve
pohĺebiska podľa zžkoĺač'l3ll20t0 Z'z'
Prenajímateľa, ktoré vyplývajú zprevádzkovania
nazabezpečeĺie
oľšíchpredpisov, po dobu nevyhnutne potrebnú
o pohľebníctve v
Zmluvy
"n"rrirr.rt
pĺžxapovinností vyplývajúcich zo zmluvného vďahllza|ožeĺéhonazŕkLadetejto
archivačnej doby v súlade so zákonom č'
a následne na ĺĺeriarchivácie po dobu trvania
zneĺí'
o doplnení niektoqých zĺĺkonovv platnom
395l2OO2 Z.z. oaľchívoch a registľatuľach a
je v súlade s č1' 6' ods' 1 písm' c) všeobecného
Spracúvanie osobných údajov Nájomcu
zakonných povinností Pľenajímateľa podľa
naľiadenia o ochľane údajov potrebné na plnenie
pľedpisov' Nájomca zétroveŕl
zžkoĺač,. t3ll201O Z.z. o pohľebníctve v zĺeĺineskoľších
pri poskytnutí osobných údajov
vyhlasuje, že za účelomuzavrcIía tejto ZmIwy
pľávach vyplývajúcich zo
Pľenajímateľovibol dostatočne infoľmovaný o svojich
osobné údaje poskytnúť v súvislosti so
spľacúvania jeho osobných údajov, o povinnosti

_
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relevantďch skutočnostiach
zakonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších
s ktorého obsahom saNájomca
obsiahnuých v dokumente ,,Podmienky ochľany súkĺomiďo,
na vedomie že infoľmácie o
pľed podpísaním tejto Zmluvy oboznámil. Nájomca berie
sídle Pľenajímateľa: www'sala'sk'
spracovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom
druhej zmluvnej strane
V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať
zmluvnej strany uvedenú v č1'
akúkoľvekpísomnosť,doručuje sa táto písomnosť na adľesu
druhej zmluvnej stľaneo ktorá
I. zmluvy, dokiaľ nie je zmena adľesy písomne oznámená
dodľžanítýchto podmienok vľáti
písomnosťdoručuje. V pľípade,ak sa písomnosť aj pľi
doručenia nastávajú dňom vľátenia
nedoručená, zmluvné ,i.*y sa dohodli, že účinky
strany sa výslovne dohodli na
zásielky zmluvnej strane, ktoľá zásielku doručuj e. Zmlwĺé
medzi zmluvnými stľanami' ktoré
opľávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzku
_
kľátkej textovej správy
vyplývajú ztejtozmluvy aj pľostredníctvom e mailu ďa\ebo
každtl zmenu týkajúcu sa ich
Prenajímateľ aNájomca sa zaväzujil písomne si oznámiť
pod') najneskôr do l0 pracovných dní
identifikačných údajov (ĺinov, sídlo, číslaúčtova
považovať zazÍTler|y vyžadujúce
kedy táto zlnerLanastala. Takéto zmeny sa nebudú

4.

5

odo dňa,

si uzavretie dodatku k tejto zmluve.

čl. x.

zÁvnnnčNÉUSTANoVENIA
zmluvných stľán foľmou

K zmene tejto zmluvy môŽe dôjsť len na základevzájomnejdohody
zo zmeny
očíslovanýchpísomných dodatkov, s ýnimkou zmien vyplývajúcich
nájomcu dňom nadobudnutia ich
prevádzkového poriadku pohľebiska, ktoré sízáväzĺepľe
najmä zŕlkoĺač'L3ll2010
alebo zo zmien všeobecne platných pľávnych pľedpisov

1

účinnosti
Z.z. opohľebníctvev znení neskoľšíchpredpisov'

2.

neupľavené sa riadia príslušnými
Ptáva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou
č,.I31l2O10 Z' z' o pohľebníctve
ustanoveniami VZN ó. 5l2O2Ov platnom zneĺi,zákonom
v platnom
v zneĺineskoľšíchpľedpisov a zákonom č. 4011964 Z. z. obéiansky zákonník

zĺeĺí.

4

J

4

5

do doby nadobudnutia účinnosti
Touto zmluvou sa ľiadi tiež doba uŽívaniapredmetu nájmu
tejto zmluvY.
zmluvn;imi stľanami a účinnou
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma
sídle mesta Šaľa'Zmluvné strany
dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na webovom
a spľístupnením ich osobných
súhlasia so zveľejnenímcelej zmluvy, vľátane so zveľejnením
zveľejniť vyplýva z ustanovenia $
údajov v rozsahu mena a pľiezviska. Povinnosť zmluvu
a o zÍnene a doplnení
5a zékoĺač. 2tll2l0O Z. z. o slobodnom prístupe k infoľmáciám
zĺeĺí.
niektoqých zákonov (zákon o slobode infoľmácií) v platnom
účinnéalebo neskôľ stratia
Ak niekÍoľéustanovenia tejto Zm\uvy nie sú celkom alebo sčasti
Namiesto neúčinnýchus_
účinnosť,nie je !ým dotknutá platnosť ostatn;ich ustanovení.
čo najviac približuje zmyslu
je
tanovení sa použije úprava, ktorá, pokiaľ to právne možné,sa
Zmluvy zmluvné strany túto otazku bľali
a účelutejto Zmluvy, pokiaľ pti uzatváraní tejto
do úvahy.

6

I

'

z ktorych nájomca obdržíjedno
Táto zmluva je vypľacovaná v troch (3) vyhotoveniach,
(1) vyhotovenie a prenajímateľ obdľží2 vyhotovenia'

_
Ná1o'n''ázmh,lvana hľobovémiesto uľnovémiesto

sl6

7

mu'
prečítali,súhlasia s jej obsaholpo::zumeli
zmluw.si
že
vôle ana znak
Zmluvné stľany vyhlasujú,
aztonlmiteľny pľejav ich
*oĺoy,'Ň
vyh1asujú, z. ourulir:"-'rlouodný,
súhlasu jupodpizujú'

V Šali,aĺu...-,2'l/:'I9"a" "

Za prenajíľnateľa:

Zanójomcu:

I

miesto Nájomná zmluva na hrobové

uľnovémiesto
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