Nájomná zmluva č' 888/2021
na hľobové miesto

v znení neskorších
4017964 Zb' obéiansky zakorrník
zákonaé'
anásl.
663
v
zmysle
$
uzatvoľená
v znení neskoĺšíchpľedpisov
13 |l201O Z. z. o pohĺebníctve
zŕtkoĺač'
aĺásl
2!
a
pľedpisov $
čl. I.

ZMLUVNE STRANY

Pľenajímatel': Mesto Šal'a

1.

Nám' Sv' Tľojice 7'927 t5 Šďa
Mgľ' Jozef Belický' primátor mesta
a's'
Bankové spojenie: Slovenská spoľiteľňa'
SK82 0900 0000 OO1I2430 6282
IBAN:

Sídlo:
Zastilpeýz
BIC:
IČo:

GIBASKBX

Nájomca:

Beáta Tóthová

00 306 185

(ďatej len,, pľenaj ímateľ ")

,,

Narodený/á:

Rodné číslo:
Tľvale bytom :
Tel.
e-mail:
(ďatej len,,nájomca")
(obidvajaúčastnícizmluvyvďalšorntextespoločneajako,,zmluvnéstrany,,)
čl. II.

ÚvooľÉUsTANovENIA
362511' ostatná
pozemkov ľegistľa C KN paľcela éís\o
Pľenajímateľje výlučným vlastníkom
fiŕ' paľcela
os1atna plocha o rnýmeľe |g74
ĺĺgoiaisĺ+,
paľcela
m2,
8351
plocha o rnimeľe
odboľom
plocha o výmeľe t% fiŕ vedené katastrá1nym
registra C KN éísLo362716, ostatná
E
na LV č. 1 a pozemku ĺegisfia
to"^ĺ"Šaľa
tururoii*
a
obec
pľe
Sďa
okĺesného uradu
odborom okĺesného
684 fi?,vedený katastľálnym
KN paľcela číslo64, oľná pôda o qimeĺe
Lv č. 7266 (ďa'ej spoločne aj ako
pľe obec a katastľálne ozemie Šaľana

1

uľadu Šaľa

ktoľý je pobľebiskom podľa
ĺachádza cintoľín mesta Šaľa
sa
ffTä::TLľ}eľnostiach

2

zäĺ(oĺa131'l2I1|Z.z.opohĺebníctvevzneníneskoľšíchpľedpisov.
čl. ilI.

PREDMET A UčEL ľÁľĺĺu
1

nájmu za podmienok
do nájmu a nájomca pľijímado
Prenajímateľ pľenecháva nájomcovi
na paľcele č:
len ,,zmluvď') hĺobovémiesto:
zmluve (a
dohodnutých v tejto nájomnej
miesto'o)'
aj ako
'fuobové
V 7 rad : 5 hrobové miesto č': 6 (ďalej
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čl.Iv.
MIEsTA
SLUŽBY sPoJENÉs NÁJMoM HRoBovEHo
vzťahu
ktoľépočas trvania nájomného
hľobového miesta sú spojené služby,
pľenaj ímateľ poskýuj e náj omcovi:
odpadu'
1.1 odvoz odpadu z pohrebiska okľem stavebného
hľobové miesto ĺachádza
,ddrŽbapozemkw a stavieb na pohľebisku, na ktoľom sa
S prenájom

I

L2
1.3

1.4

(okĺem bľobovéhomiesta),
pohĺebiska'
nákladov spojených s prevádzkou
úhľadyinvestičných a neinvestičných
v č1'
sanachádzahĺobové miesto špecifikované
pľevádzkovanie pohľebiska, naktoľom

III.tejtozmluvy,vsúladesozákonomč.l3:.l2)l}Z.z.opohĺebníctvevzĺeĺi
neskorších predpisov'

čl. v.

DoBA

ľÁnĺu

ako po uplynutí tlecej
a nesmie sa vypovedať skôľ,
neuľčitu
dobu
na
asalzaŤĺára
Táto zmluv
v znení
ak zákon č' 131/2010 Z' z' opohľebnícwe
pochovania),
dňa
odo
rokov
(10
doby
inak'
neskoľšíchpľedpisov neustanovuj e

1

Neoddelitel,nouprílohoutejtozmluvyjedokladoúhĺadenájomného.
dňa: 6' 1 |'202t'
IJ žívaniehľobového miesta zaia\o

2
J

čl. vL

ľÁĺonĺľÉ

1.

aje uľčená
(slovom: dvadsat' euľ) na dobu 10 ľokov
Výška nájomného činí20,00 EUR
Prevádzkoqi
naľiadenia mesta Šaľač' 5l2O2O
podľa ust. $ 12 Všeobe cĺe záväzneho
dňa
aj ako ,,VZN é' 512020*) abolo uhľadené
poľiadok por,r.uĺrt-..rtu Šaľa(ďalej
6.11.202!,na dobu do 6'11'2031'

2.Nájomnéjesplatnévopľednacelých10ľokovpripodpisetejtozmluvy(nacelútleciudobu).
3.Nájomcabeľienavedomieaqýslovnesúhlasístým,žerrýškanájomnéhonaďalšieobdobie

4.

5.

nájmubudeuľčenápodľaa}Íuálneplatnéhocenníkapľenajímateľa. nájomné na ďďšie
pľedplatenéhoobdobia uhľadiť
Nájomca je povinný pľed uplynutĺm
na ďalšie
po písomnom upozornení neuhĺadínájomné
obdobie. V prípade, ak nájomca ani
postupom podľa č1' vn'
,.ypä'o'auľ túto nájomnú zmluvu
obdobie, má pľenajímateľ právo

iT"rtriäomcu

pľávo na uzatvorenie novej nájomnej
hĺobového miesta má pľednostné

zmluvynahĺobovémiestoosobab1ízka,akjeblízkychosôbviac,táb|ízkaosoba,ktoľá
k
pľvá' preukáže svoj status blízkej osoby
ako
žiadosť
písomnú
doručíprenajímateľovi
osvedčeným
listom alebo čestqim vyhlásením s úľadne
zomĺelémunájomcovi ľodným
písomne
nájomcovi a ktoľej prenajímateľ
zomľelému
k
vďah
tento
podpisom |niur.r3ĺ.
nájomnej
pľáva' Pľednostné právo ĺauzatvotenie
ako prvej powľdívyužitie pľednostného
zmluvymoŽnouplatniťnajneskôľdojednéhorokaodúmľtianájomcuhrobovéhomiesta.
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čl. vII.

ľru(v'L A PovINosTI ZMLUvNÝcrĺ srn'(ľ
Pľenajímateľ je povinný:

1

1.1

L2

miestom v súlade s platnými
pľevádzkovať pohľebisko s prenaja!ým hĺoboqým
právnymipredpismiopohľební.t,o"upľevádzkoqýmpoľiadkompohľebiska,
nájomcovi kpľenajatému hĺobovému
počas tľvania tejto zm1uvy zabezpeéiť pľístup

1.3

miestu,

I.4

okľem pľípadu,ak je potľebné
akýchkolŤek zásahov do hľobového miesta,
povinný
pohľebiska' o pľipľavovanom zásahuje
zabezpečiť bezpelĺépľevádzkovanie
už uskutočnenom zásahu do hľobového
vopred písomne informovať nájomcu. o
písomne infoľmovať nájomcu'
miesta, je prevádzkovateľ povinný bezodkladne
nájomnej zmluvy' najmenej šesť
vopĺed písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie
miesto zrušiť'
mesiacov predo dňom, keď sa má hľobové
zdržať sa

Nájomcaje povinný:
poľiadku'
dodľžiavaťustanoveni aptevádzkového
pľedpismi o pohľebníctve
2.2 uŽivať hľobovémiesto v súlade . ptat''ymĺ pľávnymi
ako aj touto zmluvou'
aprevádzkovým poľiadkom pohĺebiska

2

2.i

2.3navlastnénakladyzabezpečovaťpoľiadok,údržbuastaľostlivosťopľenajatéhľobové
aby príslušenstvo k hĺobu neohĺozilo
miesto a jeho bezprostľedné okotie azabezpeóiť,

z.4
2.5

2.6

bezpečnosť návštevníkov pohľebiska'
všetky zmely údajov potrebné na vedenie
oznamovať pľevádzkovateľovi pohĺebiska

evidenciehĺobovýchmiest,vpľípadefyzickejosobynajmäzlnenumenaaadľesy
trvaléhopobýu,vpľípadepľávnickejosobynajmäzmenuob1hodn{menaasídla,
hľobového
mieste a úpravy okolo
vykonávať akékoltek stavebné rĺpravy nahĺobovom
správcu cintorína'
miesta iba s predchádzajircím súhlasom
vdtŽíavaťporiadok na pohĺebisku'

Akpľenajímateľzistínedostatkyvstarostlivostiohľobovémiesto,vyzvenájomcu,abyich
tieto nedostatky neodstľáni v písomne uľčenej
v pľimeranej dobe odstľánil. Ak nájomca
na naklady nájomcu'
leĹote, pľenajímateľ tak môŽeuľobiť sám

J

pľevádzkového poriadku pohĺebiska sa môže
Nájomca berie na vedomie, že nedodržiavaním

4

dopustiťpriestupkupodľaust.$32zžkoĺat3tl20|OZ.zopohľebníctvevplatnomzneĺí.
hĺobovéhomiesta
bude oznamovaná nájomcovi

Každélz]neraapľevádzkového poriadku
poľiadku pohľebiska na uradnej tabuli
uveľejnením oznámenia o zmene prevádzkového

5

6

poriadku pohĺebiska ' Zmeĺaprevádzkového
spolu so zveľejnením nového pľevádzkového
zastupiteľstvom v Šali'
poľiadku pohĺebiska pod1ieha_schváleniu Mestským
Podnájom hrobového miesta je zakázaný'

vlil.
vZŤAHU
rrŕľovnĎ NÁJoMNEJ ZMLU"" r uŕoľenľIENÁJoMNÉĺro
čl.

1

2.

:
Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie' ak
trvanie nájmu hĺobovéhomiesta'
a) závažnéokolnosti na pohľebisku znemožňujú
b) sa pohľebisko zruší,
omné za vŽív aĺie hľobového miesta'
c) náj omca ani po upozomon í ĺezap|atíInáj

Akprenajímateľvypovienájomnúzmluvuzdôvodovuvedenýchvodseku1písm.a)ab)'
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3t6

pľeložiť
hrobové miesto a na vlastné naklady
musí so súhlasom nájomcu zabezpečiťiné
na nové hĺobovémiesto'
ľudské ostatky vrátane príslušenstva hľobu
uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov
najmenej tri mesiace pľedo dňom'
je povinný ýpovedinajomnej zmluvy doručiťnájomcovi
sídlo nájomcu'
nie je ina^uadľesa nájomcu alebo
keď sa má hĺobovémiesto zrušiť; ak mu
a priezviska
na pohľebisku s uvedením mena
uverejní túto informáciu na mieste obvyklom
miesta'
nájomcu hrobového miesta a číslahľobového
písm' c)' je povinný
z dôvodu uvedeného v ods' 1
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu
lehoty' na ktoru bolo
najneskôľ do dvoch mesiacov po uplynutí
nájomcovi
doručiť
ýpoveď
je zĺálmaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu' uverejní tuto
nájomné zaplateĺé; akmu nie
s uvedením mena a pľiezviska nájomcu
infoľmáciu na mieste obvyklom na pohĺebisku
hĺobovéhomiesta a číslahľobového miesta'
z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm' c) a
Ak prenajímateľvypovedal nájomnú zmluvu
v1ýpovede'
uplynie do jedného ľoka odo dňa doručenia
nájomca je zĺžtmy'výpovedná lehota
miesta
do tejto lehoty odstľánil z hľobového
Prenajímateľ vyzve ,rájo1n.u, uuy ,ruj,,.,kôr
lehoty ho
neodstráni' po uplynutí výpovednej
príslušenstvo hľobu; uL ĺo v tejto |ehote
sa
lehoty sa príslušenstvo hĺobu považuje
pľenajímateľodstráni; po uplynutí výpovednej

3

4

5

6

nájomca písomne poŽiadať
zmluvných strán'
vďahu
pľenajímateľa o ukončenie nájomného
na ktoru bolo nájomné uhľadené' Vzoľ žiadosti
spľavidla ku poslednému dňu doby,
č' 6 VZN č' 512020'
o ukoneenie zmluvy tvorí prílohu

môže
;:Tffi#"ĺ.".j doby (10 ľokov odo dňa pochovania)
písomnou dohodou

čl. Ix.

OSOBITNE USTANOVENIA
1

2
J

uloženého
alebo odcudzenie hmotného majetku
Prenajímateľnezodpov eďá zapoškodenie,
nahľobovom mieste.
na
hnuteľný majetok si je povinný poistiť
Nájomca berie na vedomie, že jeho vlastn;ý
majetku'
edétzapľípadnústľatu' resp' zničenie
vlastné naklady. Prenajímateľ nezodpov
v zmysle
a jeho sprostľedkovatelia spracúvajú
Nájomca beľie na vedámie, že Pľenajímateľ
zoro1679 z 27' api;.a 2016 o ochľane
raďy
naľiadenia Európskeho par1amentu a
pohybe takýchto údajov' ktoým
pľi
,pru.úrouní osobných údajov a o voľnom
osôb
ffzických
osobné údaje
95l46lljs (všeobecnénaľiadenie o ochľane údajov)
sa zrušuje
povinností
Zm|we za účelomplnenia zákonných
Nájomcu v ľozsahu stanovenom v tejto
zákoĺaé' I3tl20t0Z'z'
Pľenajímateľa,ktoľévyplývajú zptevádzkovaniapohĺebiskapodľa
nazabezpeéeĺie
pľedpisov, po oouu nevyhnutne potľebnú
o pohĺebníctve v znení neskorsĺch
vďahuzaloŽeĺého ĺazák1ade tejto Zm1uvy
práv apovinností vyplývajúcich zo ".iuu.reho
zákonom č'
tľvania aľchivačnejdoby v súlade so
a následne na úče$aľchivácie po dobu
v platnom zĺeni'
a o doplnení niektoqých zákonov
3g5l2o02 Z.z. oaľchívoch a ľegistraturach
je v sulade s č1' 6' ods' 1 písm' c) všeobecného
Spracúvanie osobných údajov Nájomcu
podľa
plrr.rri" zakonných povinností Pľenajímateľa
naľiadenia o ochľane údajov potľebné,ru
predpisov. Nájomca zžrovei
v zĺeĺíneskoľších
zékoĺač. 13tlz0IO Z.z.o pohľebníctve
údajov

dÚ

,..*i.u

pri poskýnutí osobných
vyhlasuje, Že za účelomuzavretia tejto Zmluvy
o svojich právach vyplývajúcich zo
Prenajímateľovi bol dostatočne infoľÁovaný
so
povinnosti osobné údaje poskýnúťv súvislosti
spľacúvania jeho osobných údajov, o
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aj o ďalších relevantn'ých skutočnostiach
zakonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako
súkľomiď" s ktoľého obsahom saNájomca
obsiahnutých v dokumentl ,,Podmienky ochľany
berie na vedomie že infoľmácie o
pred podpísanímtejto Zmluvy oboznámil. Nĺ3omca
www.sala'sk.
na webovom sídle Prenajímateľa:
spľacovávaní osobných údajov sú dostupné
strane
potrebné doručovaťdľuhej zmluvnej
V pľípade,ak bude podľá tejto zmluvy
v čl'
písomnosť na adľesu zmluvnej stľany uvedenú
akukol1ek písomnosť,doručuje sa táto
ktorá
písomne oznámena dľuhej zmluvnej strane'
I. zmluvy, dokiaľ nie je Zmenaadľesy
vľáti
aj pri dodrŽaní dchto podmienok
písomnosťdoručuje. V pľípade,ak sa piro*o'ť

4

nedoručená,zmluvnéstľanysadohodli,Žeúčinkydoručenianastávajúdňomvrátenia
dohodli na
doručuj e' ZmhJľVĺéstrany sa výslovne
zásielky zmluvnej stľane, ktorá zálsielku
sa záväzkv medzi zmluvnými stranami' ktoré
opľávnení doručovať písomnosti týkajúce
správy'
e _ mailu ďalebo kÍátkej textovej
vyptývajú ztejtozmluvy aj pľostredníctvom

PľenajímateľaNájomcasazaväzlfillpísomnesioznámiťkaždizmenuýkajúcusaich
do 10 pľacovných dní

5

účtova pod') najneskôr
identifikačných údajov (ĺélzov,sídlo,čista
zazmerly vyžadujúce
zÍTteny sa nebudú považovať
odo dňa, kedy táto zlTLerLanastala. Takéto
si uzavľetie dodatku k tejto zmluve'
čl. x.

zÁvnnnČľÉusľĺľovENIA
strán
zéMade vzájomnej dohody zmluvných
na
len
dôjsť
môže
zmluvy
tejto
zmene
K
zo zÍTLerLy
s výnimkou zmien vyplývajúcich
formou očíslovanýchpísomných dodatkov,
ich
stlziĺväznepre nájomcu dňom nadobudnutia
pľevádzkového poľiadku pohĺebiska, ktoré
t3tl20l0
platných pľávnych pľedpisov najmä zákoĺač'
účinnostialebo zo zslieĺvšeobecne
Z.z. opohľebníctv e v zneĺíneskorších pľedpisov'
zmluvou neupravené sa riadia pľíslušnými
Pľáva a povinnosti zmluvných strán touto
o pohĺebníctve
platnom z*eĺí,zákonom č. 131/2010 Z. z.
ustanoveniami VZN č,. 5l2O2Ov
v plďnom
č,. 40l:1964 Z' z' obiíaĺskyzákonník
v znení neskoľšíchpredpisov a zákonom
meni.

1

2.

ToutozmluvousaľiaditieždobalŽívanapľedmetunájmudodobynadobudnutiaúčinnosti

)

tejto zmluvY.

jej podpisu oboma zmluvn;ými stranami a účinnou
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom
strany
niu na *ebo"om sídle mesta Šaľa'Zmluvné
jej
dňom nasledujúcim po dni
"u.r"3n
ich osobných
vľátane so zverejnením a sprístupnením
súhlasia so zveľejnením celej zmluvy,
ustanovenia
Povinnosť zmluvu zveľejniťvyptýva z
údajov v ľozsahu mena a priezviska.
änene a doplnení
Ž. z. o slobodnom pľístupek infoľmáciám ao
é.2lll2o1o
zákona
5a
$

4

niektoľýchzákonov(zákonoslobodeiďormácií)vplatnomzĺeĺí.

5

neskôr stľatia
sú celkom alebo sčasti účinnéalebo
Ak niektoľé ustanovenia tejto Zmhlvynie
účinnosť,niejetýmdotknutáplatnosťostatn;ýchustanovení.Namiestoneúčinnýchuspribližuje zmyslu
pokiaľ je to pľávne možné'sa čo najviac
tanovení sa použije úprava, ktoľá,
tuto otázku bľali
pri uzatvaľaní te3to Zmluvy zmluvné stľany
a účelutejto Zmluvy, pokiaľ
do úvahy.

6.

obdľžíjedno
(3) vyhotoveniach, z ktoqich nájomca
troch
v
vypľacovaná
Táto
2 vyhotovenia'
(1) vyhotovenie a pľenajímateľobdrží
zmluva je
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7

poÍozrrmeli mu'
si pľečítali,súhlasia s jej obsďrom'
zmluvu
že
vyhlasujú,
Zmiwĺéstrany

vyhlasujú,žeobsahuj",touodn1',uľčr|ý,jasĺýazĺozlrĺilelhýprejavichvôleanaznak
súhlasu ju podpisujú'

H'u"'

V Šali,aĺu......6-,/!.,..

Za prenajímateľa

Za nájomcu

l;f
I

'.

,'./

.

ť
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Jozef
tor
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