Nájomná zmluva č'. 9521202Í
na hrobové miesto

Zb' občíanskyzákonník v znení neskoľších
uzatvoľená v zmysle $ 663 anási. zákonaé.4011964
v znení neskorších pľedpisov
anásl. zŕkoĺač.131/2010 Z' z' o pohĺebníctve
pľedpisova$21

čl. I.

ZMLUVNÉ sľnq'Ny

Pľenajímatel': Mesto Šal'a

1.

Nám' Sv' Tľojice 'g27 15 Šďa
Sídlo:
Zastípeĺý: Mgr. Jozef Belický' primátoľ mesta
7

a's'
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa'
SK82 0900 0000 0051 2430 6282

IBAN:
BIC:
tČo:

GIBASKBX

Nájomca:

Jana Pápešová

00 306 185

(ďalej len,, prenaj ímateľ ")

2.

Narodený/á:
Rodné číslo:
Trvale bytom

:

Tel.
e-mail:
(ďatej len,,nájomca")

spoločne aj ako "zmluvné strany")
(obidvaja účastnícizmluvy v d'aĺšomtexte
čl. u.

UVODNE USTANOVENIA
ostatná
pozemkov registra C KN paľcela číslo3625/1'
Pľenajímateľje výlučným vlastníkom
paľcela
ostatná plocha o výmeľe 1974 fiŕ'
plocha o qimeľe 8351 m2, paľcela číslo362514,
odborom
plocha o výmeľe I% Í? vedené katastľálnym
ľegistľa C KN č:ísio362716, ostatná
E
územie Šaľana LV č. 1 a pozemkuĺegistra
okresného uľadu Saľa pre obec a katastľáine
okĺesného
výmeľe 684 fiŕ,vedený katastľálnym odboľom
K1'{ paľcela číslo64, oľná pôda o
ako
Šaľana LV č' 7266 (ďa1ej spoločne aj
uľadu Šaľapľe obec a katastľá1ne územie

1

2.

J

4

X ĺl l't-.'-,- 2^_^L_^l-l
oarrarar,aľnorri";.
mesta Šaľaktoý je pohľebiskom podľa
Na rýchto nehnuteľnostiach sa nachádza cintorín
zékoĺa131/2010Z.z.opohľebníctvevzneníneskoľšíchpredpisov.
hľobovémiesto é' 45'46 (ďalej aj ako "hĺobové
}Iľobové miesto na paľcele Y 4, raď: 9,
_ Alžbeta Mészárosová (ďalej aj ako "pôvodný
miestoo') doterazužíva]pôvodný nájomca
č,.2g2l09 zo dňa 25'5'zoo9' pričom nŕtjomĺéza
nájomcď.) ĺazŕkiaďe Nájomnej zmluvy
užívaniehľobovéhomiestabolouhľadenénadobudo25.4.2030. právo na uzatvorenie
prednostné
nájomca
Z dôvodu, že pôvodný nájomca zomľel a
'y"Ťil21 ods' 4 zákoĺač:'t3tl20l0 Z'z'
v súlade s $
novej nájomnej zmluvy ĺa hľobovémiesto
na
pľedpisov sa zmluvné stľany výslovne dohodli
o pohľebníctvev znení neskorších
(ďatej len
uzatvoľení tejto nájomnej zmluvy
"zmiuvď')'
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čl.

ilL

PREDMEľ ĺ učBr, ľÁĺnĺu
nájomca pľijímado nájmu za podmienok
Prenajímateľprenecháva nájomcovi do nájmu a
na parcele V 4' ľad : 9' hĺobovémiesto č'
dohodnutých v tejto zmluve hľobové-i"rto
45,46.

1

čl. Iv.

SLUŽBYSPOJENÉSNÁJMoMHRoBovEHoMIESTA
S prenájom hrobového miesta sú spojené

1

prenaj ímateľ poskýuj e náj omcovi

i.r
l.2
1.3

1.4

slúby, ktoré počas trvania nájomného vzťahu

:

odvoz odpadu z pohľebiska okĺem stavebného odpadu'
sa hĺobovémiesto ĺachádza
ú&Žbapozemkov a stavieb na pohĺebisku, na ktoľom
(okrem hĺobovéhomiesta),
s pľevádzkou pohľebiska'
úhĺadyinvestičných a neinvestičných nákladov spojených
miesto špecifikovanév č1'
pľevádzkovanie pohľebiska, na ktoľom sa nach ádzahrobové
Z. z' o pohĺebníctvev zĺení
III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č,. t3llzollO
neskoľšíchpredpisov.
čl. v.

DoBA NÁJMU

1.
2.

sa vypovedať skôr, ako po uplynutí tlecej
Táto zmluv asalzatvára na dobu neurčitúa nesmie

č' 131/2010 Z' z' o pohľebníctve v
doby (10 rokov odo dňa pochovania) , ak zikon
neskorších pľedpisov neustanovuje inak'
je doklad o úhĺadenájomného'
Neoddeliteľnou'pľílohou tejto zmluvy

zĺeĺi

čl. vL

ľÁĺonĺľn

1.

osemdesiatsedem cent ) bolo
Nájomné vo výške 2gr87 EUR (slovom dvadsat'devät'euľ
25'4'2030'
zo stľany nového nájomcu uhĺadené na dobu do

2.Nájomcabeľienavedomieavýslovnesúhlasístým,Ževýškanájomnéhonaďalšieobdobie

3.
4.

prenajímateľa'
nájmu bude uľčenápodľa aktuálne platného cenníka
obdobia uhľadiťnájomné na ďalšie
Nájomca je povinný pľed uptynutím predplateného

obdobie.Vpľípade,aknájomcaanipopísomnomupozorneníneuhľadínájomnénaďalšie
vm'

nájomnú zmluvu postupom podľa č1'
obdobie, má prenajímateľprávo vypovedať túto
tejto ZmluvY.
právo na uzatvoľenie novej nájomnej
Pľi úmľtínájomcu hĺobového miesta má pľednostné
je blízkych osôb viac, tábLízka osoba' ktoľá
zmluvy na hľobové miesto osoba blízka, ak
preukáŽe svoj status blízkej osoby k
doručípľenajímateľovi písomnúžiadosťako prvá,

zomrelémunájomcoviľodnýmlistomalebočestn.ýmvyhlásenímsúradneosvedčeným
a ktoľej pľenajímateľpísomne
podpisom vyhlasujúc tento vzťah k zomľelému nájomcovi
Prednostné pľávo na uzatvorenie nájomnej
ako prvej potvrdí vyuŽitie prednostného práva.

zmluvymoŽnouplatniťnajneskôľdojednéhorokaodúmrtianájomcuhľobovéhomiesta.
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čl. VII.

ľnÁvĺA PovINoSTI

ZMLIIvNÝcrr

sľn'rľ

Prenajímateľ je povinný:

1

miestom vsúlade splatnými
pľevádzkovať pohľebisko sprenajatým hľobovým
právnymipľedpismiopohľebníctveaprevádzkoýmporiadkompohľebiska,
kprenajatému hĺobovému
1,.2 počas tľvania tejto zmluvy zabezpeéii pľístupnájomcovi

1.1

miestu,

okľem pľípadu,ak je potrebné
zdržaťsa akýchkoľvek zásahov do hľobového miesta,
o pľipravovanom zásahuje povinný
zabezpeéiťbezpečnépľevádzkovanie pohľebiska'
zásahu do hľobového
vopľed písomne informovať nájomcu. o už uskutočnenom
písomne informovať náj omcu'
miesta, je prevádzkovateľ povinný bezodkladne
nájomnej zmluvy' najmenej šesť
vopľed písomne upozomiť nájomcu na vypovedanie
zrušiť'
mesiacov predo dňom, keď sa má hľobové miesto
Nájomcaje povinný:
dodrŽiavať ustanoveni a pteváďzkového poriadku'
pohľebníctve
2.2 tržívaťhľobovémiesto v súlade s platnými právnymi pľedpismi o
ako aj touto zmluvou'
a pľevádzkovým poriadkom pohľebiska
o pľenajaté hľobové
2.3 na vlastné naklady zabezpečovať poľiadok, údľŽbua staĺostlivosť k hĺobu neohľozilo
aby pľíslušenstvo
miesto a jeho bezpľostľeJné okolie azabezpečiť,
bezpečnosť návštevníkov pohľebiska,
potrebné na vedenie
2.4 oznamovať prevádzkovateľovi pohľebiska všetky zmeÍLy údajovzmenu mena a adľesy
najmä
evidencie hĺobových miest, v pľípade fyzickej osoby
zmenu obchodného mena a sídla'
trvalého pobytu, v pľípade pľávnickej osoby najmä
okolo hľobového
2.5 vykonávať akékoľvek stavebné úpľavynahĺobovom mieste a úpľavy
cintoľína'
miesta iba s pľedchádzajÍrcim súhlasom správcu
2.6 uďtžiavať poľiadok na pohľebisku'
miesto, vyzýe nájomcu' aby ich
Ak prenajím ateľ zistínedostatky v staľostlivosti o hĺobové

1.3

l.4

2

2.l

3

vprimeľanejdobeodstľánil.Aknájomcatietonedostatkyneodstľánivpísomneuľčenej
4
5

nájomcu.
leĹote, prenajímateľ tak môže uľobiť sám na naklady
prevádzkového poriadku pohĺebiska sa môže
Nájomca beľie na vedomie, Že ĺedodrŽiavaním
Z' z o pohĺebníctve v platnom zneni'
dopustiť priestupku podľa ust. $ 32 zékoĺat3:llzo|O
nájomcovi hľobového miesta
KďŽdá Zmenapľevádzkového poľiadku bude oznamovaná
poriadku pohľebiska naúľadnej tabuli
uveľejnením oznilmeĺia ozmene pľevádzkového

spolusozveľejnenímnovéhopľevádzkovéhoporiadkupohĺebiska.Zmeĺapľevádzkového
v Šali'
poľiadku pohľebiska podliehaschváleniu Mestským zastupiteľstvom
6

Podnájom hĺobovéhomiesta je zakánaný'

čl.

vilL

vZŤAHU
rrŕľovBĎ NÁJoMNEJ ZMLUvY A UKoNčENIE NÁJoMNÉHo
1

Pľenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak :
hľobovéhomiesta'
a) závažnéokolnosti na pohĺebisku znemožňujú trvanie nájmu
b) sa pohľebisko zruší,

zavŽívaníe hĺobovéhomiesta'
c) nájomca ani po upozoľnení nezaplatilnájomné

ll
1

I
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v odseku 1 písm' a) a b)'
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených
a na vlastné naklady pľeloŽiť
musí so súhlasom nájomcu-z abezpeéiť iné hĺobovémiesto

)

miesto'
ľudskéostatky vrátane príslušenstva hľobu na nové hľobové
v odseku 1 písm' a) a b),
Ak pľenajímateľroyporoi. nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených
tri mesiace pľedo dňom'
je povinný výpoved'nájomnej zmluvy doručiťnájomcovi najmenej
je známaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu'
keď sa má hĺobovémiesto zrušiť;ak mu nie
pohrebisku s uvedením mena a pľiezviska
uverejní túto infoľmáciu na mieste obvyklom na
nájomcu hľobového miesta a číslahľobového miesta'
v ods' 1 písm' c)' je povinný
Ak pľenajímateľvypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného
po uplynutí lehoty' na ktoru bolo
rrýpoveď doručiťnájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov
alebo sídlo nájomcu' uverejní tuto
nájomné zap'ateĺe;ak mu nie je zĺáĺmaadresanájomcu
a pľiezviska nájomcu
mieste obvyklom na pohĺebisku s uvedením mena

J

4

infoľmáciu na
hĺobovéhomiesta a číslahľobového miesta'
v odseku 1 písm' c) a
Ak pľenajímateľvypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného
jedného roka odo dňa doručenia výpovede'
nájomca je známy,výpovedná lehota uplynie do
odstľánil z hľobového miesta
Prenajímateľ vyzvenájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty
po uplynutí výpovednej lehoty ho
príslušenstvo hĺobu; ut t o v tejto lehote neodstráni,
pľíslušenstvohrobu považuje sa
pľenajímateľodstráni; po uplynutí výpovednej lehoty sa

5

opustenú vec.
6.

môŽe nájomca písomne požíadať
Po uplynutí tlecej doby (10 ľokov odo dňa pochovania)
dohodou zmluvných strán'
prenajímateľao ukončenie nájomného vzťahu písomnou
nájomné.uhľadene' Yzot Žiadosti
spravidla ku poslednému dňu doby, na ktoľúbolo
záväzĺehonariadenia mesta Šaľač. 512020
o ukončenie zmluvy tvoľípľílohuč. 6 Všeobe cĺe
ako ,,VZN č" 5l20z0")
Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Šaľa(ďalej aj

čl.Ix.
oSoBITNÉ usľĺľoVENIA
1

1

J

hmotného majetku uloženého
Pľenajímateľnezodpo vedát zapoškodenie, alebo odcudzenie
na hľobovom mieste.
si je povinný poistiť na
Nájomca beľie na vedomie, Že jeho vlastqý hnuteľný majetok
stratu' resp. zničenie majetku'
vlastné naklady. Prenajímateľ nezodpovedázapľípadnú
spľacúvajúv zmysle
Nájomca berie na vedámie, Že Prenajím ateľ ajeho spľostľedkovatelia
z 27' aptiLa 2016 o ochĺane
naľiadenia Euľópskeho paľlamentu a ĺaďy (EU) 20161679
pohybe takýchto údajov, ktoľým
fyzických osôb pľi spľacúvaníosobných údajov a o voľnom
údajov) osobné údaje
sa zrušuje smernica g5l46l1s (všeobecné nariadenie o ochrane
plnenia zakonných povinností
Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto Zm|we za účelom
pohĺebiska podľa zákoĺač'l31l20t0 Z'z'
Prenajímatel'a, ktoľévyplývajú zptevádzkovania
po dobu nevyhnutne potrebnú nazabezpeéenie
o pohĺebníctvev zneníneskoršíchpredpisov,
nazžklade tejto Zmluvy
ptáv apovinností vyplývajúcich zo zmluvného vďahuza\ožeĺého
doby v súlade so zákonom č'
a následne na účelyaľchivácie po dobu tľvania archivačnej
niektoľých zákonov v platnom zneni'
3g5l2x02 Z.z. oarchívoch a registratúľach a o doplnení
č1. 6. ods' 1 písm' c) všeobecného
Spľacúvanie osobných údajov Nájomcu je v súlade s
povinností Prenajímateľa podľa
naľiadenia o ochľane údajov potľebnéna plnenie zakonných
pľedpisov' Nájomca zétroveťl
zákona č. 13ll2l10 Z.z. o pohľebníctve v zneni neskoľších
tejto Zm|uvy pri poskýnutí osobných údajov

vyhlasuje, Že

za účelomuzavretia
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o svojich právach vyplývajúcich zo
Pľenajímateľovi bol dostatočne informovaný
súvislosti so
o po',ĺ*o'ti osobné údaje poskytnúť v
spľacúvania jeho osobných údajov,
skutočnostiach
ami, ako aj o ďalších ľelevantn:ŕch
zakonnými alebo znrluvnými poziaĺavt
saNájomca
ochĺany súkľomiď" s ktorého obsahom
obsiahnutýchv dokumente,,Podmienky
Na3o""u beľie na vedomie že informácie o
pľed podpísanímtejto Zmluvy obo"rre-it.
www'sala'sk'
na *"bovom sídle Pľenajímateľa:
spľacovávaní osobných údajov sú dostupné
stľane
potrebné doručovať druhej zmluvnej
V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy
v č1'
písomnosťna adresu zmluvnej strany uvedenú
akúkoľvekpísomnosť,doručuje sa táto
stľaneo ktorá
písomne oznámená druhej zmluvnej
I. zmluvy, dokiaľ nie je zmerlaadresy
pi,o*o'ť aj pľi dodľžanítýchto podmienok vľáti
písomnosť doručuje. V prípade, ak sa

4

nedoručená,zmluvnéstranysadohodli,žeúčinkydoručenianastávajúdňomvľátenia
sa výslovne dohodli na
doručuje. Zmluvné strany
zásielky zmluvnej stľane, kiorá zásielku
rrľedzi zmluvnými stľanami' ktoré
opľávnení doručovať písomnosti týkajúce 'u 'á'a'ku
správy'
e _ mailu ďalebo kĺátkej textovej
vyplývajú ztejtozmlu_vy aj pľostrednĺctuom
si oznámiť kďdú zmenu fýkajúcu sa ich
PľenajímateľaNájomca sa zaväzuj'ípísomne
pracovných dní
čisla účtova pod') najneskôr do 10
identiťrkačných údajov (ĺázov,sídlo,
zazÍÍLeny vyžadujúce
7lTLerLy sa nebudú povaŽovať
odo dňa, kedy táto zmeManastala. Takéto
si uzavľetie dodatku k tejto zmluve'

5

čl. x.

zÁvnnnčNÉUSTANovENIA

ĺa zétklade vzájomnej

dohody zmluvných strán
zo zmeny
s výnimkou zmien vyplývajúcich
foľmou očíslovanýchpísomných dodatkov,
ich
s'Ĺztlväzĺeprenájomcu dňom nadobudnutia
prevádzkového poriadku pohľebiska, ktoľé
právnych pľedpisov najmä zžl<oĺaé'|3|l20l0
účinnostialebo zo zmíenvšeobecne platných
Z.z. opohĺebnícťvev znení neskoľšíchpľedpisov'
zmluvou neupľavené sa ľiadia pľíslušnými
Práva a povinnosti zmluvných strán touto
pohľebníctve
zrĺení,zákonom č). |3ĺl2}t0 Z. z. o
ustanoveniami VZN č,.slzoz|v platnom
č' 4011964 Z' z' občiansky zákonník v platnom
v znení neskoľšíchpľedpisov a zákonom

K zmene tejto zmluvy môŽe dôjsť len

1

z

zĺeĺí.

ToutozmluvousariaditieŽdobauŽívaniapredmetunájmudodobynadobudnutiaúčinnosti

J

tejto zmluvY.
4.

5

jej podpisu oboma zmluvnými stľanami a účinnou
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom
stľany
na webovom sídle mesta Šaľa'Zmluvné
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
ich osobných
vľátane so zverejnením a sprístupnením
súhlasia so zverejnením celej zmluvy,
zmluvu zverejniť vyp'ýva z ustanovenia
údajov v rozsahu mena a pľiezviska. Povinnosť
zmene a doplnení
Z. z. oslobodnom prístupe k informáciäm ao
$ 5a zákon a č. 2II:20OO

niektoýchzákonov(zákonoslobodeinfoľmácií)vplatnomzĺení.
neskôľ stratia
sú celkom alebo sčasti účinnéalebo
Ak niekÍoréustanovenia tejto Zm.wynie
usostatn]ŕch ustanovení' Namiesto neúčinných
účinnosť,nie je tým dotknutá platnosť

je to pľávne moŽĺé'sačo najviac približuje zmyslu
tanovení sa pouŽije úpľava,ktoľá, pokiaľ
brali
tejto Zm\uvy zmluvné stľany túto otazku
a účelutejto Zmluvy, pokiaľ priuzatváraní
do úvahy.

6

''?

jedno
(3) vyhotoveniach' z kto4ých nájomca obdrží
v
tľoch
vypracovaná
Táto
2 vyhotovenia'
(1) vyhotovenie a pľenajímateľobdľží

zmluva je
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7

mu'
pľečítali,súh|asia s jej obsúom' poľozumeli
Zm[uvné strany vyhlazujú, žp zsrĺuvusi
jasĺý azĺozlĺriteľnýprejav ich vôle ana znak
vyhlasujú, že obsďruj. ,tobodrry, určiQý,
súhlasu ju podpisujú.

V Šali,dňa. J.(iL.

Zanájomcu:
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Za pľenajímateľa:
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