Nájomná zmluva č' 98tĺz021'
na hľobové miesto

neskoľších
Zb' občiansky zákonník v zĺeĺí
v zneru neskorších pľedpisov

násl. zákonač'.40ĺt964
uzatvoľená v zmys le $ 663 a
č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve
predPisov a $ 21 a násl. zikoĺa
čl. I.

ZMLtn^ĺE STRANY
Šal'a
Tľojice 7 '927 15 Šaľa
Sv'
Nám'
Sídlo:
mesta
ía,stÚpeĺý: Mgľ' Jozef BelickĹ pĺimatoľ
spoľiteľňa' a's'
Bankové spojenie: Slovenská
6282
SK82 0900 0000 0051' 2430
IBAI.{:

Prenajímatel': Mesto

1.

BIC:
lČo:

GIBASKBX

00 306 185
(ďalej len,, prenaj ímat el"' )

Mgľ. Eduaľd Lacko

Nájomca:

2.

Naľodený/á:

Rodné číslo:
Tľvale bytom
Tel.
e-mail:

:

'ľ)ť:j,';:';;ľr:,#::;)luvy

aj ako ,,zmluyné strany")
v d,aĺšomtexte spoločne
čl. II.

UVODNE USTANOVENIA
vlastníkom pozemku^ľeBistra
Pľenajímateľ je výlučným

C KN

paľcela číslo1586/1'

KN číslo1586/8'
žzr+q m2,paľcela ľegistra C
ovýmeľe
anádvoľie
ostatná
zastavaĺátplocha
ľegistľa C KN číslot586l6'
o qýmere I34 fiŕ u p*"lu
nádvoľie
a
zastavaĺŕĺp'ocha
Šaľa'pľe obec
oäbo'om okľesného úľadu
katastľilrryrn
vedené
m2
7
plocha o výmeĺe
(ďalej aj ako "nehnuteľnosti'o)'
na liste vlastníctva č' 1
a katastľálne územie Šaľa'
podľa zäkoĺa
šaľaktoý je pohĺebiskom
sa nachád"u .irrtorĺr, *".tu

1

)

Na tejto nehnuteľnosti
131/2010

Z.z.opohĺebníc*evzneníneskoršíchpľedpisov.Prenajímateľjeprevádzkovateľ

miesto")
pohĺebiska.
aj ako
hĺobovémiesto č' 12 (ďalej
"hĺobové
4rrud:3,
paľcele
na
na
Hľobovémiesto
_ iruo, Lacko (ďalej aj ako ,,pôvodný nájomcď')
nájomca
pôvodný
doteľaz uŽíval

a

1

zii<IadeNájomnejzmluvyč.210/10zo3,9,2010pľičom,,a3om''ozauŽívaĺĺíehĺobového
24'ĺ2'2026
bolo uhľadené na dobu do
uzatvoĺenre

4

miesta
nrávo na
n,
-oá-nctné právo
u nájomca.využil prednostné
nájomca
pôvodný
Z dôvodu, že
"o*J
4 zŕkoĺač:'l3Il20I0 Z'z'
miesto v súlade s $ 2i ods'
hĺobové
na
zmluvy
novej nájomnej
stĺany výslovne dohodli na

sa zmluvné
pohľebnícwe v zneĺíneskoľšícho"an''*
zmluvy (ďalej len "zmluvď')'
uzatvoĺenítejto nájomnej

o

1,16

miesto
Nájomná zmluva na hľobové

čl.

PREDMEľ

ilL

ĺ Účnl NÁJMU

prijíma do nájmu za podmienok
nájomcovi do nájmu a nájomca
prenecháva
Prenajímateľ
4"aď:3' hĺobovémiestoč"12'

1

dohodnutýchvtejto zmluvehľobové'J'ionapaľcele
čl' Iv'

HRoBovÉHo MIESTA
SLUŽBY SPoJENÉ S NÁJMoM
Spľenájomhľobovéhomiestasúspojenéslužby,ktoĺépočastľvanianájomnéhovzťahu

1

náj omcovi:
prenaj ímateľposkýuj e

1.1

odvoz odpaau

'

-

pohĺebiska okľem stavebného

odpadu'

|.2í&Žbapozemkovastaviebnapohĺebisku,naktoľomsahĺobovémiestoĺacháďza

1.3
t

.4

pohľebiska'
nákladov po]enÝch s prevádzkou
ľ#;;
miesto špecifikované v č1'
na ktoľo-'u nu"h adzafuobové
pohľebiska,
'T:'"Jr"'l':ľ;T:1h"*ičných
v zĺení
pľevádzkovanie
I3llzOtO Z' z' o pohĺebníctve
é'
,o
v
sú1ade
zmluvy,
III. tejto
"áňo'
neskoľšíchpľedpisov'
čl.

v'

DOBA NÁJMU
po uplynutí tlecej

skôľ' ako
a nesmie sa vypovedať
neurčitú
dobu
na
asauzaÍvára
z' opohľebníctve v

zmluv
Z'
pochovania) , ak zákoĺč.131/2010
doby (10 rokov odo dňa
inak'
,r.rŕorsĺ.t, pľedpisov neustanovuje
o úhĺadenájomného'

1

Táto

)

zmluvy je doklad
Neoddeliteľnou pľílohou tejto

znení

čl. vI.

NÁJoMNE
bolo zo stľany
eur pät'desiatdevät'cent)
šestnásť
(slovom
EUR
Nájomné vo výške 16,59

1
,)

J

dobu do24'12'2026'
.""eľr" nájomcu uhľadenéna
na ďalšie obdobie
s tým, Že výška nájomného
*ľrturĺ
výslovne
a
na vedomie
Nájomca berie
pľenajímateľa'
aktuálne platného cenníka
nájmu bude uľčenĺp"lia

Nájomcajepovinnýpreduplynutí*n,"an'u.enéhoobdobiauhĺadiťnájomnénaďalšie
podľa č1' Vil'
obdobie.Vpľípadeaknájomcaanipopísomnomupozoľeníneuhľadínájomnénaďalšie
nájomnú zm'uvu postupom
právo uypou.du,'túto
obdobie, má pľenajímateľ

4

Zmluvy.

l -^-^Á^^-+nA
ntÁwna uzatvoľerue nolvej nájomnej
pľednostné pľávo
má
miesta
ktoľá
Pľi úmľtínájomcu hĺobového
je blízkych osôb viac, Íáb|ízka osoba'
utĺzt<a,'ak
osoba
zmluvy na hĺobovJ miesto
blízkej osoby k
ako pľvá' pľeukáŽe svoj status
ži"d*ŕ
písomnú
doručípľenajímateľovi
zomľelémunájomcoviľodnýmlistomalebočestn;ýmvyhlásenímsúradneosvedčeným
ktorej pľenajímateľpísomne
zomre1ému nájomcovi a
k
u"ľut'
Ĺ*o
nájomnej
podpisom ,.yľrru..riJ"
Prednostné pĺávo na uzatvoľenie
pľáva'
pľednostného
miesta'
ako prvej potvľdí využitie
roka od úmľtiá nájomcu hrobového
oo
|'a"eno
najneskôr
zmluvy moŽno ontu*ĺľ

tejto

216

\

miesto
Nájomná zmluva na hĺobové

čl. vil.

sľnÁľ
ľnÁva. A PoVINošľĺZMLUvNÝcrr
1

i:"";ľxľJj;"'':ľTĺ*"o,roo

s

v súlade s platnými
pľenajatým }ľo|ovým miestom

l.2

pľávnymipľedpismiopotľeunĺctveapľevádzkoýmpoľiadkompohľebiska,
hĺobovému
prístup ,ráiorn.oui k prenajatému
počas trvania tejto zmluvy zabezpečiť

1.3

miesta, okĺem pĺípadu,ak
ärä;""akýchkoľvek zásahov do hĺobového

je potľebné

zabezpeéiťbezpečnépľevádzkovaniepohĺebiska.opĺipľavovanomzásahujepovinný

vopľedpísomneinformovať^.a:",".'.oužuskutoč*no'nzásahudohĺobového
miesta,jepľevádzkovateľpovirlnýbezodkladnepísomneinformovaťnájomcu'
zmluvy' najmenej šesť
na vypovedänie nájomnej
upozoľniť'ffiu
t.4 vopľed písomne
má hĺobovémiesto zrušiť'
,rr.riu.ou |ľedo dňom' keď sa
Nájomca je povinný:
poriadku'
dodľŽiavať usta"ovenia pľevádzkového

2.

2.1

2.2uživaťhĺobovémiestovsúlade,ptutnymipľávnymipľedpismiopohľebníctve
touto zmluvou'

23
2.4

3.

pohĺebiska at<o!
apreváďzkovým poriadkom
o prenajaté hľobové
poriadok, ú{!bu a starostlivosť
zabezpeč,ävať
naklady
na vlastné
k hľobu neohľozilo
azabezpeÓiť, aby pľíslušenstvo
okolĹ
jeho
bezpľostľedné
miesto a
bezpečnosť návštevníkov pohĺebiska'
potľebnéna vedenie
pohĺebiska všetky zmeÍLy údajov
pľevádzkovut"Ňĺ
oznamovať
zyenu mena a adresy
v iľípade fyzickej osoby najmä,
miest,
hľobových
evidencie

tľvaléhopobytu,vprípadepľavnĺct<e3osoby,,u;maZmenuobchodnéhomenaasídla,
úpravy okolo hľobového
ĺpruvy nahľobovom mieste a
r,uu"Ň
akékoľvek
vykonávať
2.5
súhlasom spľávcu cintorína'
miesta iba s pľedchádzajúcim
2.6 udrŽiavať poľiadok na pohĺebisku'
vyzýe nájomcu' aby ich
v staľostlivosti o hĺobovémiesto'
nedostatky
zistí
prenajímateŕ
Ak

vpľimeľanejdobeodstránil.Aknájomcatietonedostatkyneodstľánivpísomneurčenej

lehote,pľenajímateľtakmôžeuľobiťsámnanákladynájomcu.
4.Nájomcab.,i"nauedomie,ženedodrŽiavanímprevádzkovéhopoľiadkupohĺebiskasamôže
v platnom zĺeĺí'
zákoĺa l3tl2lt0 Z' z opoh'"b''í"tue
32
ust.
podľa
$
priestupku
dopustiť
hľobového miesta
poľiadku bude oznamovaná nájomcovi
zme6apľevádzkového
5. KaŽdá
na úradnej tabuli
pľevádzkového |oriadku ľáy*i't"
o
oznámenia
uverejnením
Zmena pľevádzkového
"*"L
p'"uáa"touého poriaäku pohĺeĹiska'
nového
zveľejnením
so
spolu
zastupiteľstvom v Šali'
u podlieha schváleniu Mestským
potr.uĺrt
poľiadku
_Podnájom
hĺobovéhomiesta je zakázaĺý'
6.
čl. Vilr.

ZMLUd; uŕoľenľI'NÁJoMNETI.
vŕpovnĎ ľÁĺoľĺľEJ
1

VZŤAHU

vypovie' ak:
Pľenajímateľ nájomnú zmluvu

a)závúĺéokolnostinapohľebiskuznemoŽňujútľvanienájmuhĺobovéhomiesta,

2.

b) sa pohrebisko zruší,
miesta'
nezaplatilnájomné zauŽívaniehľobového
c) nájomca ani po *Jo*.ní
písm' a) a b)'
uvedených v odseku 1
dôvodov
z
zmluvu
nájomnú
Ak pľenajímateľ vypovie

Nájomná zmluva na hľobovémiesto

,
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na vlastné naklady preložiť

iné hĺobovémiesto a
musí so súhlasom nájomcu zabezpeéiť
miesto'
hĺobu na nové hľobové
ľudské ostatky vľátane pľíslušenstva

Akpľenajímateľvypovienájomnúzmluwzdôvodovuvedenýchvodseku1písm.a)ab),
tri mesiace predo
doručiťnájomcovi najmenej
je povinný vypovedlrra:o*rr"j zmluvy
alebo sídlo nájomcu'
ut *rl nie je zĺámaadresa nájomcu
zľušiť;
miesto
hľobové
má
sa
keď
a pľiezviska
na pohĺebisku s uvedením mena
mieste
na
infoľmáciu
túto
uveľejní
dňom'

J

"b;ki";

a číslahrobového miesta'
,ru3orn.o hĺobovéhomiesta

je povinný
uvedeného v ods. 1 písm' c),
dôvodu
z
zmluvu
nájomnú
Ak pľenajímateľvypovie
na ktoru bolo
mesiacov po uplynutí lehoty'
dvoch
do
najneskôr
výpoveď doručiťnájomcovi
uveľejnítuto
nájomcu ďebo sídlo nájomcu'
je
zĺámaadľesa
nie
nájomné zap|ateĺéiakmu
nájomcu
uvedením mena a pľiezviska
s
pohľebisku
na
obvyklom
infoľmáciu na mieste
miesta'
hĺobovéhomiesta a číslahľobového

4

Akpľenajímateľvypovedalnájomnúzmluvuzdôvoduuvedenéhovodseku1písm.
do jedného roka odo dňa doručenia

5

c) a

nájom

uplynie

výpovedná lehota
1"
'Äi^y,
"u
,yrr"najomcu, auy ná3neskor

hĺobového
do tejto lehoty odstránil z
Pľenajímat
qipovede.
po uplynutí výpovednej lehoty
"ŕ
ho u tejio r.ľ'ot. neodstľani,
ak
hľobu;
pľíslušenstvo
miesta
hľobu považuje sa
vypoveĺnej lehoty sa pľíslušenstvo
po
uplynutĺ
odstľáni;
ho prenajímateľ
písomne požiaďať
odo dňa pochovania) môŽe nájomca
(10
ľokov
doby
;:Tlil#"ĺ...3
stľán'
vzťahu písomnou dohodou zmluvných
nájomného
ukončenie
o
pľenajímateľa
Yzor Žiadosti
na ktoru bolo nájomné uhĺadené '
doby,
dňu
poslednému
ku
spľavidla
naľiadenia mesta Šaľač' 512020
č. 6 Všeobe cĺe záv'inĺého
prílohu
tvoľí
zmluvy
o ukončenie

6

PrevádzkovýpoľiadokpohĺebískmestaŠaľa(ďalejajako,,vZNó.5ĺ2020*),

čl.Ix.
OSOBITNE USTANOVENIA
1

)
J

poškodenie' aleboodcudzeniehmotnéhomajetkuuloženého
Pľenajímateľnezodpov ediĺ za
na
majetok si je povinný poistiť
míe, žejeho vlastný hnuteľný
zničenie majetku'
vedázaprípadnú stratu' ľesp'
vlastné naklady' Pľenajímateľnezodpo
v zmys'e
spľostľedkovatelia spľacúvajú
ajeho
aleľ
Prenajím
že
vedomie'
Nájomca beľie na
zóro n'79 z 27. apríLa 2016 o ochľane
naĺiadenia Euľópskeho parlamentu ^'-r^u, ĺzul
údajov' ktoqim
a o voľnom pohybe takýchto
ĺdajov
osobných
pri
,pr""ri'*ĺ
ffzických osôb
osobné údaje
nariadenie o ochran" údajov)
(všeobecnJ
9ý46lEs
sa zrušuje ,*"*i.ä
zakonných povinností
v tejto Zmluve za účelomplnenia
Nájomcu v ľozsahu stanovenom
Z'z'
pohľebiska podľa zŕlkoĺaÓ' l3tl20l0
zprevádzkovania
vyplývajú
Prenajímateľa, ktoré
potľebnú ĺazabezpeÓeĺie
o.šíchpľedpisov' po dobu nevyhnutne
o pohĺebníctvgv
Zmluvy
"rr"rrirr"rt
vďahu zaloŽeĺeho ĺaztklaďe tejto
zo
vyplývajúcich
práv a povinností
".t','uneľ'o archivačnej doby v súlade so zákonom č'
trvania
po
dobu
archivácie
a následne na účely

ffi]ä'.iläľ'iľl;."

395l2002Z,z.oaľchívocharegistľatúru.ľ,uodoplneníniektoýchzákonovvplatnomzĺeli.
ods' 1 písm' c) všeobecného
Na:om"lr je v sulade s č1' 6'

Spracúvanie osobných údajov
podľa
zakonných povinností Prenajímateľa
pln"rri.
nu
potľebné
údajov
naľiadenia o ochľane
zŕxoveĺl
neskorších pľedpisov. Nájomca
zĺení
v
re
pohĺebníct
Z.z.o
zálkoĺač. I3Il2OlO

vyhlasuje,Žezaúčelomuzavľetiatejtoz1r1ľ'|riposkýnutíosobnýchúdajov
zo
svojich pľávach vyplývajúcich
Prenajímateľovi bo1 dostatočne informovaný

\

Nájomná zmluva na hľobové miesto
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so
udaje poskýnúťv súvislosti
údajov, o povinnosti osobné
jeho
osobných
spracúvania
relevantqých skutočnostiach
pozĺuauuĹu*ĺ,ut o aj o ďalších
zákonnými a'ebo oor'*ý-i
saNájomca
o"r"*y súkľomiď" s ktorého obsahom
dokumente,,Pádmĺ"nry
obsiahnutýchv
infoľmácie o
Näjo*.u beľie na vedomie že
obo"ra.iL
Zmluvy
tejto
pred podpísaním
Pľenajímateľa: www'sala'sk'
dost [J na webovom sídle
sĺ
údajov
osobných
spracovávaní
zmluvnej strane
potrebné doručovať druhej
te.jto
poaľa
uuaĹ
at
V prípade,
"rnňuy
zmluvnej strany uvedenú v čl'
sa teto |ĺsoänorľna adresu
doručuje
písomnosť,
akúkoľvek
strane' ktorá
písomne oznámená druhej zmluvnej
je
zmeĺaadľesy
nie
dokiaľ
I. zmluvy,
tychto podmienok vľáti
ak sa ni'"'""ľ aj pľi dodľŽaní
pľípade,
V
doručuje.
písomnosť
nastávajú dňom vľátenia
sa dohod''i, že účinkydoručenia
strany
zmluvné
nedoručená,
dohodli na
Zmluvné strany sa výslovne
doručuje.
zásielku
kiorá
ktoré
zásielky zmluvnej Stľane,
meďzi zmluvnými stľanami'
ža'uk'
tykajúce
písomnosti
opľávnení doľučovať
'u_
ala\ebokĺátkej textovej spľávy'
aj prostľed'í;t** e mailu
ztejtoÁt*y
sa ich
vyplývajú
si oznámiť kaŽďil zmenu týkajúcu
zaväzujupísomne
sa
Pľenajímatel' aNájomca
pľacovných dní
a pod.) najneskôľ do 10
účtov
čísla
(názov,sídlo,
identifikačných údajov
ať zazmeĺy vyžadujúce
ľat'eio zm"ny sa nebudú povaŽov
odo dňa' kedy táto zÍfieĺanastala.
zmluve'
si uzavľetie dodatku k tejto

4.

5

čl. x.

zÁvnnnčľÉusľĺNovENIA
zmluvných stľán foľmou
nazákiaďe:"uj"Ľ:1:ohody
len
dôjsť
môže
zmluvy
K zmene tejto
vyplývajúcich zo zmeny

1

očíslovanýchpísomných dodatkov,

s

výnimkou zmien

nadobudnutia ich

nájomcu dňom
poriuaŕu pohľebiska, ktoľésllzáväzĺépre
t31l20l0
pl"tď;p'ávnych predpisou najmä zékonač'
zmieĺvšeobecne
zo
alebo
účinnosti
pľedpisov'
Z.z. opohľebníctve v zĺeĺíneskorších
pľíslušnými
zm1uvou neupľavené sa ľiadia
iouto
stľán
zmluvných
povinnosti
Pľáva a
Z' z' o pohĺebníctve
platnom zneÍi'zákonom ĺ' t:tlzoto
5l202lv
Ó.
VZN
ustanoveniami
Z' z' občiaĺskyzákonník v platnom
a zákonom č" 40lĺ964
predpisov
neskorších
v znení

pľevádzkovot o

,)

zĺeĺí.

doby nadobudnutiaúčinnosti
užívaĺiapredmetunájmu do
Touto zmluvou sa riadi tieŽ doba

4

J

zmluvy'

_l'^:^-. ^L^ma o'r-,lllvnÝmi
stľanami aúčinnou
zmluvnými stľana
dňom jej podpisu oboma
p1atnosť
nadobúda
zmluva
Táto
strany
*'bouom sídle mesta Šaľa'Zmluvné
jej
dni
po
nasledujúcim
dňom
"u
ich osobných
"u"";"""iä
vľátane so zverejnením a spľístupnením
zm'uvy,
ce'ej
zveľejnením
so
súhlasia
vyplýva z ustanovenia $
Povinnosť zmluvu zverejniť
pľiezviska.
a
*"r'u
ľozsahu
v
údajov
ao zmene a doplnení
o slobodnom pľístupe k informáciálm
z.
Z.
z|Il2OOO
č,.
zákoĺa
5a
infoľmácií) v platnom zĺeĺí'
niektoqich zatonov (zákon o slobode
alebo neskôr stratia
nie sú celkom a'ebo sčasti účinné
Zmluvy
tejto
ustanovenia
niektoľé
usAk
ustanovení. Namiesto neúčinných
ostatných
platnosť
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pri
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povahy oľiginálu' z ktoých
vypľacovaná v tľoch (3) vyhotoveniach
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a pľenajímateľobdĺŽí2
nájomca obdľžíj"arro irl vyhotovenie
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Zmhlvĺéstrany vyhlasujú, že zmluvu si prečítali,súhlasia s jej obsahom' poľozumeli mu,
vyhlasujú, že obsahuje slobodný, rľčitý,jasný azrozllrrlitel'ny prejav ich vôle aĺa znak
súhlasu ju podpisujú.

V Šaľ,aĺu..:!.!.,.!.&'.k t
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Za prenajímateľa:

Za nójomcu:
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