Nájomná zmluva č'. 980l202t
na hľobové miesto

v znení neskorších
zákonač:' 4011964 Zb' občLansky zákonník
uzatvoľená v zmysle $ 663 anásl.
predpisov
opohĺebníctve v zĺeli neskoľších
pľedpisova$21 a násl. zákona č. 131/2010 Z.z.
čl. I.

ZMLUVNE STRANY
Šal'a
Nám' Sv' Trojice 7 'g27 15 Šaľa
Sídlo:
Zastupený: Mgľ' Jozef Belický' pľimátoľ mesta
a's'
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa'
SK82 0900 0000 O}st 2430 6282
IBAN:

Prenajímatel': Mesto

1.

BIC:
IČo:

GIBASKBX

Nájomca:

Mgľ' Eduaľd Lacko

00 306 1'85

(ďalej len,, prenaj ímateľ" )

2.

Naľodený/á:
Rodné číslo:
Trvale bytom

:

Tel.
e-mail:
(ďatej len ,,nójomca")

spoločne aj ako "zmluvné strany")
(obidvaja účastnícizmluvy v ďalšom texte
čl. il.

UvoDNÉ USTANoVENIA
1

2

1586/1'
pozemku_ ľegistľa C KN paľcela číslo
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom
m2,paľce1a ľegistľa C KN číslo1586/8'
zastavaĺáplocha anádvoľie ovýmeľe žlzqq
1586/6, ostatná
t34 fiŕ a paľcela ľegistľa C KN čís'o
zastavaĺátplocha a nádvoľie o výmeľe
oäbo'o,o okľesného uľadu Šaľa'pľe obec
plocha o v;imeľe 7 m2 vedené katastľá1ny*
vlastníctva č' 1 (ďalej aj ako "nehnuteľnosti")'
a katastľálne územie Šaľa,na liste
zákona
mesta Šaľaktoý je pohľebiskom podľa
Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintoĺín
predpisov. Pľenajímatel'je pľevádzkovateľ
I3I;2OIO Z. z. opohrebníctv ev zĺeníneskoľších

pohľebiska

J

_^-^ola 1 ĺqr1'2^
hľobové miesto č' 23'24 (ďalej aj ako "hĺobové
tĺľobovémiesto na paľcele 5, ĺad" 2'
_Tibor Lacko (ďalej aj ako ,,pôvodný nájomcď')
miesto.,) doteruzuŽíva]pôvodný nájomca
ĺazái<6adeNájomnej zmluvy č,.It44lo6zo2'8'20Ô7pričomnájomĺezaužívaniehľobového

L1'I1'2027

4.

miesta bolo uhľadenéna dobu do
! '- -- uzatvorerue
pľednostné pľávo na
vy'uŽil
nájomca
a
zomĺel
nájomca
Z dôvodu, Že pôvodný
Z'z'
v súlade s $ 21 ods' 4 zékonaé' L3ll2010
novej nájomnej zmluvy na hĺobovémiesto
na

dohodli
predpisov sa zmluvné stľany '4ýslovne

neskorších
o pohĺebníctve v zĺeĺí
len
uzawoľenítejto nájomnej zmluvy (ďalej
"zmluvď')'

h
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čl. ilI.

PREDMEľ.q. ÚČnĺ,ľÁnĺu
pľijímado nájmu za podmienok
Prenajímateľpľenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca
parcele 5' rad : 2, hĺobovémiesto č.23'24'
dohodnutých v tejto zmluve hrobové miesto na

1

čl.Iv.
SLUŽBY sPoJENÉ s NÁJMoM HRoBovEHo I\{IESTA
ktoľépočas trvania nájomného vzťahu
S pľenájom hĺobovéhomiesta sú spojené služby,

1

prenaj ímateľ poskýuj e náj omcovi

:

1.r odvoz odpadu z pohrebiska okĺem stavebného odpadu' hľobové miesto ĺachádza
I.2 idržbapozemkov a stavieb na pohľebisku, na ktoľom sa
1.3

t.4

(okľem hrobového miesta),
s prevádzkou pohľebiska'
iúruoy investičných a neinvestičných nákladov spojených
miesto špecifikované v č1'
pľe.ráá"kouanie pohľebiska, na ktoľom sa nach ádza\tobové
v zneni
v súlade so zákonom Ó. I3I]2O1O Z. z. o pohĺebníctve

III. tejto zmluvy,
neskorších predpisov.

čl. v.

DoBA NÁJMU
sa vypovedať skôľ, ako po uplynutí tlecej
Táto zmluv asalzatváľa na dobu neuľčitúa nesmie
Z' z' o pohľebníctve v znení
(10 ľokov odo dňa pochovania) , ak zákoĺ č. 131l2O1O

I

2.

doby
neskorších predpisov neustanovuje inak'
nájomného'
Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je doklad o úhrade
čl. VI.

NÁĺonĺľn
1

2
J

osemdesiatsedem cent) bolo
Nájomné vo výške 2gr87 EUR (slovom dvadsat'devät'eur
nového nájomcu uhĺadené na dobu do L7'1I'2027'
"ortuny beľie na vedomie a výslovne súhlasís tým, Že vyška nájomného na ďalšie obdobie
Nájomca
pľenajímateľa'
najmu bude určená podľa aktuálne platného cenníka
uhĺadiťnájomné na ďalšie
Nájomca je povinný pred uplynutím predplateného obdobia
upozornení neuhľadínájomné na ďalšie
obdobie. V pľípade ak nájomca ani po písomnom
zmluvu postupom podľa č1' Vn'
obdobie, má pľenajímateľprávo vypovedať túto nájomnú
tejto

4.

h

Zmluvy

L-^L^.,Álĺn mipcfq
nľerĺnostnéprávo
oráv<na uzatvoľerue
Pľi úmľtínájomcu hĺobovéhomiesta má pľednostné
je blízkych osôb viac, tá bLizka osoba' ktorá
zmluvy na hĺobovémiesto osoba b|ízka, ak
pľeukaže svoj status blizkej osoby k
doručípľenajímateľovi písomnúžiadosťako prvá,
vyhlásením s úľadne osvedčeným
zomľelému nájomcovi rodným listom alebo čestqým
a ktoľej pľenajímateľpísomne
podpisom vyhlasujúc tento vzťah k zomrelému nájomcovi
pľávo na uzatvoľenie nájomnej
ako prvej potvrdí vyuŽitie prednostného pľáva. Pľednostné
nájomcu hľobového miesta'
zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmľtia
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čl. VII.

PovINosTI ZMLUvNÝcrĺ

sľnÁľ

Prenaj ímateľj e povinný:

I

1.1

l.2
1.3

vsúlade splatnými
pľevádzkovať pohrebisko sprenaja|ým hľobovým miestom
poľiadkom pohĺebiska'
právnymi predpismi o pohĺebníctvea prevádzkoqým
kprenajatému hrobovému
počas trvania tejto zmluvy zabezpečiť prístup nájomcovi
miestu,
prípadu, ak je potľebné
zdľžaťsa akýchkoľvek zásahov do hĺobovéhomiesta, okĺem
pripravovanom zásahuje povinný
zabezpeóiťbezpečné pľevádzkovanie pohĺebiska. o

|.4

2.

vopredpísomneinfoľmovaťnájomcu.oužuskutočnenomzásahudohľobového
písomne informovať nájomcu'
miesta, je prevádzkovateľ povinný bezodkladne

zmluvy, najmenej šesť
vopľed písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej

mesiacovpľedodňom,keďsamáhĺobovémiestozľušiť.

Nájomca je povinný:

2.|dodľžiavaťustanoveniaptevädzkovéhopoľiadku,
pohľebníctve
2.2 uŽívaťhĺobovémiesto v súlade s platnými právnymi predpismi o
aprevádzkovýmpoľiadkompohrebiskaakoajtoutozmluvou,
hĺobové
2.3 na vlastné naklady zabezpečávaťpoľiadok, údľŽbua staľostlivosť o prenajaté
miesto

aj

k hľobu neohľozilo
eho bezprostľedné okolie a zabezpeÓiť , aby pľíslušenstvo

bezpečnosť návštevníkov pohľebiska,

2.4oznamovaťprevádzkovateľovipohĺebiskavšetkyzmeÍLyúdajovpotrebnénavedenie
zÍnenu mena a adresy
evidencie hĺobových miest, v prípade fyzickej osoby najmä
mena a sídla'
v prípade právnickej osoby najmä zmenu obchodného

2.5

3.
4.
5.
6.

2.6

trvalého pobytu,
a úpravy okolo hĺobového
vykonávať akékoľvek stavebné úpravy na hĺobovom mieste
miesta iba s pľedchádzajícim súhlasom správcu cintoľína,

udržiavať poľiadok na pohĺebisku'
vyzNe nájomcu, aby ich
Ak pľenajímateľ zistí nedostatky v staľostlivosti o hľobové miesto,
neodstráni v písomne určenej
v pľimeľanej dobe odstránil. Ak nájomca tieto nedostatky
nájomcu.
lehote, pľenajímateľtak môže uľobiť sám na naklady
poľiadku pohľebiska sa môže
Nájomca berie na vedomie, že ĺeďodržiavanímpľevádzkového
Z. zo pohĺebníctve v platnom zĺení'
dopustiť pľiestupku podľa ust. $ 32 zákonaI3Il20tO
hrobového miesta
Každá zmena pľevádzkového poriadku bude oznamovaná nájomcovi
pohĺebiska na úradnej tabuli
uverejnením oznétmeĺia o zmene pľevádzkového poriadku
Zmena prevádzkového
spolu so zverejnením nového p."uád"kového poľiadku ľoh1e|.iska.
v Šali'
poriadku pohľebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom
Podnájom hĺobovéhomiesta je zakázaný'

čl. VIII.

rrŕľovpĎ NÁJoMNEJ ZMLUVY
I

2.

rj

A UKoNČENIE NÁJoMNÉHo vZŤAHU

Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak:
hľobovéhomiesta'
a) zálvaŽnéokolnosti na pohľebisku znemožňujú trvanie nájmu
b) sa pohľebisko zruší,
miesta'
c) nájomca ani po upozoľnenínezaplatilnájomné zavŽívaĺiehĺobového
v odseku 1 písm' a) a b)'
Ak prenajímateľ .ĺrypouie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených
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miesto a na vlastné náklady preložiť
musí so súhlasom nájomcu zabezpečíťiné hĺobové
nové hrobové miesto'
ľudské ostatky vľátane príslušenstva hĺobu na
uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'
Ak pľenajímateľvypovie nájomnú zmluvu z dôvodov
najmenej tľi mesiace predo dňom'
je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiťnájomcovi
je zĺámaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu'
keď sa má hľobové miesto zrušiť; ak mu nie
mena a priezviska
informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku s uvedením

J

uveľejní túto
nájomcu hĺobovéhomiesta a číslahĺobovéhomiesta'
v ods' 1 písm' c)' je povinný
Ak pľenajímateľvypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného
po uplynutí lehoty' naktoru bolo
výpoveď doručiťnájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov
alebo sídlo nájomcu, uveľejnítúto
nájomné zap|ateĺe;ak mu nie je známaadresa nájomcu
mena a priezviska nájomcu
informáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením
hľobového miesta a číslahľobového miesta'
v odseku 1 písm'
Ak prenajímateľ vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného
jedného roka odo dňa doručenia
c) a nájom ca je znélmy, qýpovedná lehota uplynie do
do tejto lehoty odstľanil z hĺobového
výpovede. Pľenajímateľvyzve nájomcu, aby najneskôľ
po uplynutí výpovednej lehoty
miesta príslušenstvo hľobu; ak ho v tejto lehote neodstľĺĺni,
sa príslušenstvohľobu považuje sa
ho prenajímateľ odstráni; po uplynutí výpovednej lehoty

4.

5

opustenú vec.

môŽe nájomca písomne požiadať
Po uplynutí tlecej doby (10 rokov odo dňa pochovania)
yzťahu písomnou dohodou zmluvných stľán'
pľenajímateľao ukončenie nájomného
nájomné.uhradené' Vzoľ žiadosti
spravidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bo|o
naľiadenia mesta Šal'ač' 512020
o ukončenie zmluvy tvorí pľílohuč. 6 Všeobe cne zäväzneho
ó' 512020*)'
Prevádzkový poľiadok pohĺebísk mesta Šaľa(ďalej aj ako ,,VZN

6

čl.Ix.
oSoBITNÉ usľlľovENIA

1.
2.
3.

hmotného majetku uloŽeného
Prenajímateľ nezodpovedázapoškodenie, alebo odcudzenie
na hĺobovom mieste'
si je povinný poistiť na
Nájomca beľie navedomie, že jeho vlastqý hnuteľný majetok
ľesp' zničenie majetku'
vlastné náklady. Pľenajímateľnezodpovedázapľípadnústľatu,
jeho sprostredkovatelia spľacúvajúv zmysle
Nájomca beľie na vedomie, že Pľenajímateľa
z 27' aptíIa 2016 o ochĺane
naľiadenia Euľópskeho paľlamentu a rady (EU) 20161679
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktoqým
fuzických osôb pľi spľacúvaníosobných
údajov) osobné údaje
sa zrušuje smernica g5l46l1s (všeobecné naľiadenie o ochľane
plnenia zákonných povinností
Nájomcu v ľozsahu stanovenom v tejto Zmlwe za účelom
pohľebiska podľa zákoĺač'l3ll20l0 Z'z'
Pľenajímateľa, ktoré vyplývajú zprevádzkovania
pľedpisov, po dobu nevyhnutne potľebnú ĺazabezpečenie
o pohľebníctve v zĺeníneskorších
nazáklade tejto Zmluvy
práv apovinností vyplývajúcich zo zmluvného vďahu za\ožeĺeho
doby v súlade so zákonom č'
a následne na účelyaľchivácie po dobu trvania archivačnej
niektoých zákonov v platnom znení'
395l2OO2Z.z. oarchívoch a registratúľach a o doplnení
je v sú|ade s čl' 6' ods' 1 písm' c) všeobecného
Spracúvanie osobných údajov Nájomcu
povinností Pľenajímateľa podľa
naľiadenia o ochľane údajov potľeúnéna plnenie zakonných
predpisov. Nájomca zŕroveť'
zákoĺa č,. |3tlzl]O Z.z. o pohĺebníctve v znení neskorších
osobných údajov
vyhlasuje, že za účelomuzavretia tejto Zmluvy pľi poskytnutí
svojich pľávach vyplývajúcich zo
Pľenajímateľovibol dostatočne infoľmovaný

o

1
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osobné údaje poskýnúťv súvislosti so
spľacúvania jeho osobných údajov, o povinnosti
o ďalších relevantqých skutočnostiach
zakonnými alebo zmluvn.ými požiadavkami, ako aj
súkĺomiď', s ktorého obsahom saNájomca
obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky ochĺany
berie na vedomie Že infoľmácie o
pred podpísanímtejto Zmluvy oboznámil. Nájomca
sídle Pľenajímateľa: www'sala'sk'
spľacovávaní osobných údajov sú dosfupné na webovom
potrebné doručovať druhej zmluvnej strane

V prípade, ak bude podľá tejto zmluvy

4.

na adresu zmluvnej stľany uvedenú v čl'
akúkoľvekpísomnosť,doručuje sa táto písomnosť
druhej zmluvnej stľane' ktoľá
I. zmluvy, dokiaľ nie je zmeĺaadľesy písomne oznámená
pľi dodľžaníýchto podmienok vráti
písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj
doľučenianastávajú dňom vratenia
nedoručená, zmluvné ,irurry sa dohodii, Že účinky
stľany sa výslovne dohodli na
zásielky zmluvnej stľane, ktorá zásielku doručuje. Zmluvné
medzi zmluvnými stranami' ktoré
oprávnení doľučovaťpísomnosti týkajúce sa záväzku
kľátkej textovej spľávy'
vyplývajú ztejtozmluvy aj prostredníctvom e - mailu ala\ebo
kažďí zmenu týkajúcu sa ich
PľenajímateľaNájomca sa zaväzuji písomne si oznámiť
pod.) najneskôr do 10 pracovných dní
identifikačných údajov (názov, sídlo, čisla účtova
nebudú povúovaťzazmeÍIy vyžadujúce
odo dňa, kedy táto zmeÍLanastala. Takéto zmeny sa
si uzavľetie dodatku k tejto zmluve'

5

čl. x.

ZÁvEREČľÉusľANovENIA
zmluvných stľán foľmou
zo zmeÍIy
nájomcu dňom nadobudnutia ich
pľevádzkového poriadŕu pohĺebiska, ktoré sil závazĺepre
pľedpisov najmä zálkoĺač'' I3ll20t0
účinnostialebo zo zmíeĺvšeobecneplatnych pľávnych
Z.z. o pohľebníctv e v zneni neskoľšíchpredpisov'
sa ľiadia pľíslušnými
Púlva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené
é. l3tlzu} Z. z. o pohľebníctve
ustanoveniami VZN č. 5l202}v platnom zĺení,zákonom
v platnom
v zĺeníneskoršíchpredpisov a zákonom č. 4011964 Z. z. občiansky zákonník

K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len n azákladevzájomnej dohody
vyplývajúcich
očíslovanýchpísomných dodatkov, s výnimkou zmieĺ

1

2

zneĺi.

a
J

4

5

do doby nadobudnutia účinnosti
Touto zmluvou sa ľiadi tiež doba užívaniapľedmetu nájmu
tejto zmluvy.
zmluvnými stľanami a účinnou
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma
sídle mesta Šaľa.Zmluvné stľany
dňom nasledujúcim po áni jej zveľejnenia na webovom
a sprístupnením ich osobných
súhlasia so zveľejnenímcelej zmluvy, vľátane so zverejnením
zverejniť vyplýva z ustanovenia $
údajov v rozsahu mena a pľiezviska. Povinnosť zmluvu
o zmene a doplnení
5a zál<ona č,. 21:I:2OOO Z. z. o slobodnom prístupe k infoľmáciám a
zneĺí'
niektorých zákonov (zákono slobode infoľmácií) v platnom
účinnéalebo neskôľ stratia
Ak niektoľéustanovenia tejto Zmiwy nie sú celkom alebo sčasti
Namiesto neúčinnýchus_
účinnosť,nie je tým dotknutá platnosť ostatn;ých ustanovení.
čo najviac približuje zmyslu
tanovení sa použije úpľava,ktorá, pokiaľ je to pľávne možné,sa
zmluvné strany tuto otázku brali
a úče1utejto Zmluvy, pokiaľ prí uzawáianí tejto Zmlwy
do úvahy.

6.

h

je

z ktoých
vypracovaná v tľoch (3) vyhotoveniach povahy oľiginálu,
2 vyhotovenia'
nájomca obdržíjedno (1) vyhotovenie a prenajímateľ obdľŽí

Táto zmluva
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7

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

V Šali,aĺa....]K. ;..l*.. p..*|.

Za prenajímateľa:

Za nójomcu:

*

>t

JI
1

. Jozef
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