Nájomná zmluva č. 903l202t
na hľobovémiesto

v znení neskorších
zákona č' 4)lt964 Zb' občiansky zákonník
uzatvoľená v zmysle $ 663 anásl.
ne skoľšíchpredpisov
131/2010 Z'z' o pohĺebníctvev zneĺtĺ
predpisov a$21 anásl. zŕú<oĺač.
čl. I.

ZMLUy|{E STRA}ĺY
Šal'a
Nám' Sv' Tľojice 7'927 15 Šaľa
Sídlo:
Zastllpený: Mgr' Jozef Belický' pľimátoľ mesta
a's'
Bankávé spojenie: Slovenská spoľiteľň4
SK82 0900 0000 00s12430 6282
IBAN:

Pľenajímatel': Mesto

1.

BIC:
tČo:

GIBASKBX
00 306 185

(ďalej len,, pr enaj ímateľ ")

Helena Ščĺpĺtĺovĺ

Nájomca:

2.

Naľodený/á:
Rodné číslo:
Trvďe bytom

:

Tel.
e-mail:
(ďalej len ,,nájomca")
(obidvajaúčastnícizmluvyvďalšomtextespoločneajako,,zmluvnéstľany,,)
čl. il.

UvoDNÉ USTANoVENIA
1586/1'
pozemku^ľegistra C KI'{ paľcela číslo
Pľenajímateľje výlučným vlastníkom
číslo1586/8'
žsz+q m2'paľcela ľegištľaC KN
zastavanŕĺplocha anádvoľie ovýmere
KN číslo1586/6' ostatná
výmeľe t34 Í1ŕu 11"ru ľegistra C
zastavanéĺplocha a nádvoľie o
okĺesnéhoúľaduŠaľa'pre obec
vederré katastľalrry,n oäbo'om
plocha o.qýmeľe 7 ĺĺŕ
aj ako
na liste vlastníctva č' 1 (ďďej
"nehnuteľnostľ')'
a katastľálne územie Šaľa,
pohĺebiskom podľa zákoĺa
ttoľy3e
šaľa
mesta
Na tejto nehnuteľnosti sa nachád"u.i'torĺr,
131/2010 Z.z.opohĺebnícwevzneníneskoršíchpredpisov.Pľenajímateľjepľevádzkovateľ

1

2

(ďalej aj ako ,fuobové
11, rud..2, hrobové miesto č. 14,15
Kovóč (ďalej aj ako "pôvodný nájomcď')
miesto..) ďoterazuŽívaipôvodný ĺájomca_Adolf
zauŽívante
z''o 1I'L2'2OO6 pľičomnájomné
na základe Nájomnej zmluvy č.'t54ol2x06
na dobu do 2L'l2'2036
hľobového miesta bol'o uhľadené
1'' ^^L-A__Á-,n
na uzaťvoľente
právo na
pľednostné
vpžil
nájomca
a
zomĺel
nájomca
Z dôvodu, že pôvodný
1'31'l20t0 Z'z'
á n ouo''re miesto v súlade s $ 21 ods' 4 zlkoĺaé'
novej nájomnej
dohodli na
"J;"y
pľedpisov sa zmlurmé stľany výslovne
o pohľebníctve v zneĺíneskoľších

ää'"lľäestona paľcele NC

J

4

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

'1
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ý6

čl. III.

PREDMET A UčEL NÁJMU
nájmu za podmienok
do nájmu a nájomca prijíma do
Pľenajímateľprenecháva nájomcovi
miesto
na parcele Nc 11' rad :2' hľobové
dohodnutých v tejto zmluve hĺobové'ni"'to

1

č.14'15.
čl. w.

MIEsTA
sLUŽBY SPoJENÉ s NÁJMoM HRoBovEHo
vzťahu
sluŽby, ktoľépoóas trvania nájomného
spojené
sú
miesta
hľobového
S prenájom
:
prenaj ímateľ poskytuj e náj omcovi
odpadu'
1.1 odvoz odpadu z pohľebiska okĺem stavebnéhona ktorom sa hĺobovémiesto ĺachiĺdza
1.2 iÄtŽbapozemkw a stavieb na pohĺebisku,
(okĺem hľobovéhomiesta)'
pohrebiska'
nákladov spojených s pĺevádzkou
neinvestičných
a
investičných
úhľady
1.3

1

ĺ.4pľevádzkovaniepohĺebiska,naktoľomsanachádzahľobovémiestošpecifikovanévčl.

III.tejtozmluvy,vsúladesozákonomč,|31]2OLOZ.z.opohĺebníctvevzĺeĺi
neskoľšíchpľedpisov'

čl. v.

DoBA

ľÁĺnĺu

ako po uplynutí t'ecej
neurčitúa nesmie sa vypovedať skôr,
Táto zmluv asavzaťĺáta na dobu
Z' z' opohĺebníctve v znení

1

ak zákon č' 131/2010
doby (10 ľokov odo dňa pochovania),
e inak'
neskorších pľedpisov neustanowj

Neoddeliteľnoupľílohoutejtozmluvyjedokladoúhĺadenájomného.

2.

čl. vI.

NÁJoMNE
1.Nájomnévovýške29,87EUR(slovomdvadsatodevät,eurosemdesiatsedemcent)bolo
na dobu do21.'I2'2036
stľany rro'éLo nájomcu uhĺadené

2.

3.

4.

zo

na ďalšie obdobie
súhlasís tým' Že výška nájomného
Nájomca beľie na u"do.ni" a výslovne
nájmubudeuľčenápodľaaktuálneplatnéhocenníkapľenajímateľa. nájomné na ďalšie
pľedplatenéhoobdobia uhľadiť
Nájomca je povinný pľed uplynutĺm
nájomné na ďalšie
ani po písomnom upozomení neuhľadí
obdobie. V prípade ak nájomca
postupom podľa čl' Vm'
,rypou"auľ túto nájomnú zmluvu
obdobie, má prenajímateľpľávo

lxl"'ffil"äomcu

právo na uzatvorenie novej nájomnej
hĺobového miesta má pľednostné

zmluvynahľobovémiestoosobablízka,akjeblízkychosôbviac,táb\ízkaosoba,ktorá
osoby k
pľvá' iĺeukaŽe svoj status blízkej
ako
Žiadosť
písomnú
doručíprenajímateľovi
osvedčeným
alebo čestn'ým vyhlásením s úĺadne
zomľelému nájomcovi ľodným listom
pľenajímateľpísomne
zomľelému nájomcovi a lĺ:toľej
podpisom vyhlasujúc tento vzťah k
nájomnej
práva' Pľednostné právo na uzatvoľenie
ako prvej potvľdí využitie prednostného

zmluvymoŽnouplatniťnajneskôľdojednenorokaodúmrtianájomcuhĺobovéhomiesta.
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zl6

čl. vII.

ľn ĺ.vn A PovINoSTI ZMLUvNÝcľr sľnÁľ
1

s platnými
pľenajďým hľobovým miestom v súlade
pohĺebiska'
u pľevádzkovým poriadkom
pľávnymi predpismi o pohľebni"*.
k prenajatému hĺobovému

iT'";:xľJj;"'#'Tĺ*.o*uo

s

t.2

zabezpečiťprístup nájomcovi

počas t**iuT"jto

^ior.y

ak je potrebné
do hrobového miesta, okĺem prípadu,
zásahov
akýchkol,vek
1.3 är";ľ""
povinný
pohĺebiska' o pripľavovanom zásahuje
pľevádzkovanie
zabezpeiiťbezpečné
hĺobového
uŽ uskutočnenom zásahu
o
nájomcu'
infoľmovať
r"
pĺrorn
vopred
miesta,jeprevádzkovateľpovinnýbezodkladnepísomneinformovaťnájomcu,
najmenej šesť
na vypovedanie nájomnej zmluvy'
nejomcu
upozorniť
písomne
1.4 vopľed
má hľobové miesto zrušiť'
mesiacov pľedo dňom, keď sa
Nájomca je poviľľrý:
poľiadku,
dodľžiavať.rstanoveni a ptevádzkového
pľedpismi o pohrebníctve
v súlade s ptátnymĺ pľávnymi
miesto
hĺobové
užívať
2.2
pohĺebiska ako aj touto zmluvou'
a pľevádzkovým poľiadkom

do

2

2.;

23navlastnénakladyzabezpeóovaťporiadok,údržb1astaľostlivosťopľenajatéhľobové
k hĺobu neohľozilo
azabezpeiiť, aby príslušenstvo
miesto a jeho bezprostľedné okolie
bezpečnosť návštevníkov pohĺebiska'
potľebnéna vedenie
pohĺebiska všetky zmeny údajov
pľevádzkovateľovi
oznamovať
2.4
a adľesy
fyzickej osoby najmä zmenu mena
evidencie hĺobových miest, v irĺpade
mena a sídla'
oráuy najmä zmenu obchodného
trvalého pobýu, v prípade pľávnickej
mieste a úpľavy okolo hľobového
2.5 vykonávať uĹetoľn.t stavebné ĺpľavynahĺobovom
správcu cintoľína'
miesta iba s pľedchádzajicim súhlasom
2.6 udľžiavaťpoľiadok na pohľebisku'

Akpľenajímateľzistínedostatkyvstarostlivostiohľobovémiesto,vyzvenájomcu,abyich
v písomne uľčenej
Ak nájomca tieto nedostatky neodstľáni
v pľimeľanej dobe odstránil.

J

urobiť sám na naklady nájomcu'
lehote, prenajímateľ tak môže
sa môže
pľevádzkového poľiadku pohĺebiska

4
5

6

Nájomca beľie na vedomie, Že nedodržiavaním
v platnom zneĺí'
32 zékoĺat31l201'O Z' z opohĺebníctve
dopustiť pľiestupku podľa ust. $
miesta
oznamovaná nájomcovi hľobového
KúdélzmeÍLapľevádzkovéhopoľiadku bude
na úradnej tabuli
pľevádzkového poľiadku pohrebiska
uveľejnením oznámenia o zÍnene
Zmeĺa.pľevádzkového
pľevádzkového poľiadku pohĺebiska '
spolu so zverejnením nového
Mestským zastupiteľstvom v Šali'
poriadku pohľebiska podlieha_schváleniu
^Podnáj
orľhľobovéhomiesta j e zakŕnaý'
čl. VIII.

NÁJoMNEHo vZŤAHU
vŕľovpĎ NÁJoMNEJ ZMLUň uŕôľeBNIE
1

vypovie' ak:
Prenajímateľ nájomnú zmluvu

z.

a)zŕľvažĺéokolnostinapohĺebiskuznemožňujútrvanienájmuhĺobovéhomiesta,
b) sa pohĺebisko zruší'
! -^ --y!-.^^i^
miesta
hĺobovéhomiesta'
uživ aĺle L.^lrnrlého
nezaplatil náj omné za
c) náj omca ani po .rpÉo^.ní
1 písm' a)
dôvodov uvedených v odseku
Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú "*t,,,o "

Nájomná zmluva na hĺobovémiesto

a

b)'

3ĺ6

naktady preložiť
iné hľobové miesto a na vlastné
musí so súhlasom nájomcu zabezpečtť
hľobu na nové hĺobovémiesto'
ľudské ostatky ,'atÄ"pľíslušenstva
b)'
uvedených v odseku 1 písm' a) a
dôvodov
z
nájomnú
Ak pľenajímateľvypovie
pľedo dňom'
"*t'*
nájomcovi najmenej tľi mesiace
ao*ĺĺľ
zmluvy
je povinný vypoved;rrĺ:o*.r.:
je zĺámaadĺ1sa nájomcu alebo sídlo nájomcu'
ĺ'
ut
zrušiť;
miesto
-rl
keď sa má hĺobové
mena a pľiezviska
na pohľebisku s uvedením
mieste
na
uveľejní túto informáciu
"dkiil
hľobového miesta'
nuioň.o hĺobovéhomiesta a čísla
1 písm' c)' je povinný
z dôvodu uvedeného v ods'
zmluw
nájomnú
vypovie
Ak prenajímateľ
lehoty' na ktoru bolo
do dvoch mesiacov po uplynutí
najneskôľ
nä3o*"oui
výpoveď doručiť
tuto
nájomcu alebo sídlo nájomcu' uveľejní
je
rnamuadľesa
nie
akmu
nájomné zap|ateĺé;
a pľiezviska nájomcu
,'u pot."uisku s uvedením mena
obvyklom
mieste
na
infoľmáciu
miesta'
hĺobovéhomiesta a číslahĺobového

3

4

Akpľenajímateľvypovedalnájomnúzmluvuzdôvoduuvedenéhovodseku1písm.
odo dňa doručenia
i.rrotu uplynie do jedného ľoka
vyporoedna
j"
,ni^y,
c) a nájom
z hľobového
"u
najneskoľ do tejto 1ehoty odstľánil
,yrr"na3o.,,"u'uty
i
Pľenajímate
výpovede.
lehoty

5

po uplynutí výpovednej
ho v teiio ráľrot" neodstráni'
ak
hľobu;
pľíslušenstvo
miesta
hľobu povaŽuje sa
vypovednej lehoty sa príslušenstvo
po
uplynutĺ
odstráni;
pľenajímateľ
ho

;:':fril,,,;'ĺ"".j

6

môže nájomca písomne poŽíadať
doby (10 rokov odo dňa pochovania)

pľenajímateľaoukončenienájomnéhovzťah,apísomnoudohodouzmluvnýchstľán,
Yzot žiadosti
na ktorú bolo nájomné uhradene'
doby,
dňu
poslednému
ku
spravidla
mesta Šaľač' 512020
nariadenia
pľílohuč. 6 Všeobe cne zÍtv'inného
o ukončenie zm'uvy tvorí

PľevádzkoýporiadokpohľebískmestaŠaľa(ďalejajako,,VZNé,512020")

čl.Ix.
OSOBITNE USTANOVENIA
1

')

J

majetku uloŽeného
alebo odcudzenie hmotného
Prenajímateľnezodpo veďä zapoškodenie,
na
majetok si je povinný poistiť
mie, Žejeho vlastný hnuteľný
zničenie majetku'
vedázapľípadnú stľatu' resp'
vlastné náklady. Prenajímateľ nezodpo
spracúvajú v zmysle
ate1i ajeho spľostľedkovatelia
Prenajím
že
vedomie,
Nájomca beľie na
ochľane
zóro K79 z 27. aptíla 20'6 o
ĺBul
paľlamentu
naĺiadenia Európskeho
údajov' ktoým
" '^"u'
a o voľnom pohybe takýchto
ĺaujou
osobnÝ{
pľi
,pru.,iu*ĺ
osobné údaje
ffzických osôb
nariadenie o o"hrurr" údajov)
g5l46l*s
(všeobecnJ
sa zrušuje ,rn"*iá
zákonných povinností
Zmhlve za účelomplnenia
tejto
v
stanovenom
Nájomcu v ľozsahu
Z'z'
pohľebiska podľa zákoĺaó' I3Iĺ20I0
zprevŕldzkovania
vyplývajú
Pľenajímateľa,ktoľé
potrebnú na zabezpečenie
pr"apĹou, ľo aäuy nwyhnutne
o pohĺebníctvev znení*rt*srcr,
tejto Zmluvy
vďahuzaloŽeĺého ĺazŕl<|ade
zo
vyplývajúcich
práv apovinností
zákonom č'
i1r"'"er'"
archivačnej doby v súlade so
tľvania
po
dobu
aľchivácie
a následne na úče'y
zákonov v platnom zĺeĺ.
u o doplnení niektoých
ľegistratúru"t
a
3g5l2oozZ.z. oaľchívoch
je v sulade s č1' 6' ods' 1 písm' c) všeobecného
Na:om'u
údajov
Spľacúvanie osobných
Prenajímateľa podľa
plnenie zakonných povinností
na
potľebné
údajov
naľiadenia o ochĺane
predpisov. Nájomca zéĺroveÍl
zĺeĺíneskoľších
u
pohľební"tve
Z.z.o
č. t3ll2'tO

lä]:ľffiäľ'iľl;u"

zŕkoĺa

vyhlasuje,Žezaúčelomuzavretiatejto'ľ':''^'ľl'poskytnutíosobnýchúdajov
o svojich právach vyplývajúcich zo
informovaný
Prenajímateľovi bol dostatočne

416
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v súvislosti so
o povinnosti osobné údaje poskýnúť
spracúvania jeho osobných údajov,
relevantn;ých skutočnostiach
poziadavkami, ako aj o ďalších
zakonnými ateuo zmtuvnymi
saNájomca
ochĺany súkĺomiď" s ktorého obsahom
obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky
o
Ná3omca berie na vedomie že iďoľmácie
oboznámil.
Zmluvy
tejto
pľed podpísaním
www'sala'sk'
rĺ ao'to|ne na webovom sídle Pľenajímateľa:
spľacovávaní osobných údajov
strane
potľebnédoručovať druhej zmluvnej
te.1to
b*d;
;odľá
V prípade, ak
".r,rr.y
zmluvnej strany uvedenú v čl'
sa táto |ĺro^rrorľ na adľesu
doručuje
písomnosť,
akúkoľvek
stľane' ktorá
písomne oznámená druhej zmluvnej
je
zmefiaadľesy
nie
dokiaľ
I. zmluvy,
týchto podmienok vráti
sa ni'"*""'ľ aj pľi dodľžaní
ak
pľípade,
V
doručuje.
písomnosť
nastávajú dňom vľátenia

4.

dohodli, Že účinkydoručenia
nedoručená, zmluvné stľany sa
strany sa výslovne dohodli na
zéĺsielku doručuje. Zm'uvné
kiorá
stľane,
zmluvnej
zásielky
ktoré
meďzi zmluvnými stľanami'
iá'uk'
týkajúce
písomnosti
doručovď
oprávnení
"u

vyplývajúztejtozmlwyajpľostľed.,ĺ"tuo-e_mailuďalebokľátkejtextovejsprávy.
sa ich
si oznámiť každúzmenu týkajúcu
Prenajímateľ aNájomca sa zaväzýipísomne
do 10 pracovných dní

5

sídlo, čis1a účtova pod') najneskôr
identiÍikačných údajov (názov,
zazmerLy vyžadujúce
Takéto zmeĺy sa nebudú povaŽovď
odo dňa, kedy táto zmeÍLanastala.
zmluve'
si uzavľetie dodatku k tejto
čl. x.

zÁvpnnčNÉUSTANovENIA
zmluvných stľán foľmou
n azžk|adevzájomnej dohody

K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len
očíslovanýchpísomných dodatkov,

1

s

výnimkou zmieĺ vyplývajúcich

zo

zrÍLerLy

nadobudnutia ich
ktoré stlzáv'aznepre nájomcu dňom
pohľebiska,
poľiadku
pľevádzkovoho
prŇ.t právnychpľ"dpirou najmä zákonač' 131/2010
účinnostialebo zo zmienvšeobecne
predpisov'
Z.z. opohĺebníctve v znení neskoľších
neupravené sa ľiadia pľíslušnými
zmluvou
touto
strán
zmluvných
Práva a povinnosti
Z. z' o pohĺebníctve
p'atnom zneĺí,zákonom č. 131/2010
ustanoveďami VZN é. 5l2O2Ov
z' občiansky zakonník v platnom
a zákonom é' 4011'964 Z'
pľedpisov
v zneĺineskoľších

2.

"ÄT: zmluvou

J

účinnosti
predmetu nájmu do doby nadobudnutia
sa ľiadi tiež doba užívania

tejtozmluvy

4.

ĺ :--_ oboma
stľanal aúčinnou
^Ĺ^*^ zmlrrĺrnÚmi
zmluvnými stľanaňi
jej podpisu
dňom
platnosť
nadobúda
Táto zmluva
Zmluvné stľany
nu *"borrom sídle mesta Šaľa.
jej
dni
po
dňom nasledujúcim
ich osobných
"u.r.3rr"ná
vľátane so zveľejneníma spľístupnením
zmluvy,
celej
zveľejnením
so
súhlasia
z ustanovenia $
Povinnosť zmluvu zverejniť vyplyva
pľiezviska.
a
mena
rozsahu
v
údajov
5azŕl<onač.2tll2000Z.z.oslobodnompľístupekinformáciámaozmeneadoplnení
niektoýchzákonov(zátkoĺoslobodeinfoľmácií)vplatnomzĺeĺí.
sčasti účinnéalebo neskôľ stľatia

5

6.

I

1

sú celkom alebo
Ak niektoľéustanovenia tejto Zmluvynie
neúčinnýchusplatnosť ostatn;ich ustanovení. Namiesto
dotknutá
je
tým
nie
účinnosť,
pribliŽuje zmyslu
pot'ĺuľ3'to pľavne moŽĺé'sačo najviac
ktorá,
úpľava,
pouŽije
sa
tanovení
strany túto otázku bľali
prí
uzatvéliaĺíte.1tozmluvy zmluvné
pokiaľ
Zmluvy,
tejto
a účelu

povahy oľiginálu' z ktor'ých
v troch (3) vyhotoveniach
vypracovaná
i?ľ*;"
a pľenajímateľ obdľží2 vyhotovenia'
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Zmluvné stľany vyhlasujú, že zmluvu si pľečítali,súhlasia s jej obsahom' porozumeli mu,
vyhlasujú, že obsahuje slobodný, určitý' jasny azĺoztxniteľný prejav ich vôle ana znak
súhlasu ju podpisujú.

V Šaľ,dĺa....Ll.

Za nájomcu:

20

Za prenajímateľa:

JozeÍ
Sal'a
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