Nájomná zmluva č,. |012022
na hľobové miesto

v zľreni neskorších
é.4011964 Zb' občiansky zákonník
uzatvorená v zmysle $ 663 anasl. zákona
pĺedpisov
Z. z. o potľebníctve v zneruneskorších
pľedpisov a $ 21 a násl. zékoĺaé. t3Il20IO
čl. L

zMLUvNÉ sľnĺľy
Pľenajímatel': Mesto Šal'a

1

Sídlo:
ZastÚpeĺý:
Bankové spoj

IBAN:
BIC:
lČo:

Nám' Sv' Trojice 7 '927 00 Šaľa
Mgr' Jozef Belický' prim{tor mesta
enie: Slovenská sporitel'ňa' a's'
SK82 0900 0000 00512430 6282

GIBASKBX
00 306 185

(ďaĺej len,, prenaj ímateľ ")

Nájomca:

2.

Rozália Csicsaiová

Naľodený/á:
Rodné číslo:

Trvale býom :
Tel.
e-mail:
(ďalej len,, náj oľnca")
spoločne aĺro ,,zmluvné strany")
(obidvaja účastnícizmluvy v ďalšom texte
čt.

il.

ÚvopľÉUsTANovEMA
ostabrá
pozemkov regista C KN paľcela éís\o362511'
vlastníkom
je
výlučným
Prenajímateľ
paľce1a
oriutrá p1o.crra o qýmere 1974 fiŕ'
plocha o qimere 8351 m2, paľcela ĺĺslo1,6asl+,
odboľom
plocha o v:ýmeľe 193 m2 vedené katastľalnym
ľegistra c KN č:ísto362716, ostaĺrá
LV č. 1 a pozemku ľegista E
a t ut^ijtn ilzemieŠaľana
pľe
obec
Saľa
uľadu
okľesného
ĺjŕ,vedenýkatastľalnym odborom okľesného
KN paľcela číslo64, oľná pôda o v.imeľe 684
aj ako
Šaľana LV č' 7266 (ďalej spoločne
územie
katastľálne
a
obec
pľe
Šďa
uľadu

1

,)

zikoĺa
mesta Šaľaktoý:'p:ľúiľm1odľa
cintorín
nachádza
sa
nehnuteľnosti
Natejto
,,nehnutelonosti'o).

t3/l2[l0Z.z.opohĺebníctvevzneníneskoľšíchpredpisov.Pľenajímateľjepľevádzkovateľ
pohĺebiska.
čl. uI.

PREDMEĺ l Účnl ľÁľnĺu
1

za podmienok
nájmu a nájomca pľijímado nájmu
Pľenajímateľpľenecháva nájonicovi do
č':
(ďjej len ,,zmluvď') hĺobovémiesto: na paľcele
dohodnu|ých v tejto nájomnej zmluve

Y3,rad:1,hĺobovémiestoč.:3U(ďalejajako,,hĺobovémiesto..).
'')

_ urnové miesto
Nájomná zmluva na hľobové miesto

rl6

čl. ľ.

SLUŽBYSPoJENÉsNÁJMoMHRoBovEHoMIESTA
počas tľvania nájomného vzťahu
pľenájom hľobového miesta sú spojené služby, ktoré
pľenajímateľposkytuje nájomcovi:
1.1 odvoz odpadu zpohľebiska,
sa hĺobovémiesto ĺachádza
i&žbapozemkov a stavieb na pohľebisku, na ktorom
(okĺem hľobového miesta),
spojených s pľevádzkou pohľebiska'
úhĺadyinvestičných a neinvestičných nákladov
1.3
miesto špecifikovanév č1'
r.4 prevádzkovanie pohľebiska, naktorom sanachádzahrobové
Z' z' o pohĺebníctvev ntení
III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č,. l3|l20l}
neskorších pľedpisov.
S

1

l.2

čl. v.

DoBA NÁJMU

na dobu neurčitúv súlade so zákonom
Z. z. o pohľebníctve v platnom zĺeĺí'

sa

1.

Táto zmluva

2.
3.

je doklad o úhľade nájomného'
Neodde1iteľnou pľíloháu tejto zmluvy
Užívanie hrobového miesta zača\o dťra l2't'2022'

vzatváĺa

č' t3ý201,0

čl. vL

ľÁĺoľĺľÉ
1.
2.
3.
4.
5.

na dobu 10 rokov aje určená podľa
Výška nájomného činí5,00 EUR (slovom: pät'eur)
Šaľač' 5l212o Prevádzkoý poriadok
ust. $ 12 Všeobecne závazného nariadenia mesta
abolo uhľadenéďňiat2'1'2022'na
pohĺebísk mesta Šľa1cate3 aj ako,,VZN Ó.5l202o*)
dobu do t2.1.2032.
pľi podpise tejto zmluvy'
Nájomné je splatné vopľed na celých 10 ľokov
obdobie
s tým, že ýška nájomného na ďalšie
Nájomca berie na vedomie a výslovne súhlasí

nďmubudeurčenápodľaaktuálneplatnéhocenníkapľenajímateľa.
obdobia uhĺadiť nájomné na ďalšie
Nájomca je povinný pred uplynutím predplateného
písomnom upozomení neuhĺadínájomné na ďalšie
obdobie. V prípade, ak nájomca ani po
zmluvu postupom podľa č1' Vn'
má pľenajímateľ pľávo vypovedať tuto nájomnú

obdobie,
tejto ZmluvY.
pľávo na uzatvoľenie novej nájomnej
Pri úmľtínájomcu hĺobového miesta má pľednostné
osôb viac, táb|ízka osobao ktorá
zmluvy na hľobovémiesto osoba blizka, akje blízkych
prvá, preukaže svoj status blízkej osoby k
doručípľenajímateľovi písomnúžiadosťako

zomĺelémunájomcovirodnymlistomalebočestn.ýmvyhlásenímsuľadneosvedčeným
a ktorej pľenajímateľpísomne
podpisom vyhiasujúc tento vďah k zomľelému nájomcovi
práva. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej
ako pľvej potvrdí využitie prednostného
jedného ľoka od úmľtia nájomcu hľobovéhomiesta'
zmluvy možno uplatniť najneskôľ do

_
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čl. vII.

PR(vA A PovINosTI ZMLUvl\Ýcrĺ sľnÁľ
Prenajímateľ je povinný:

1

1.1

L2
1.3

2.

J

4
5

6

v súlade s platnými
prevádzkovať pohĺebisko s pľenaja|im hĺoboým miestom
pohľebiska,
pľávnymi pľedpismi o pohĺebníctvea pľevádzkorným poľiadkom
k prenajatému hľobovému
počas trvania tejto zmluvy zabezpeéiťpľísfupnájomcovi
miestu,

prípadu' ak je potrebné
z&žaťsa akýchkol'vek zásahov do hľobového miesta, okľem
pľipravovanom zásahuje povinný
zabezpeéiťbezpečnépľevádzkovanie pohrebiska. o
hĺobového
infoľmovaťnájomcu. o už uskutočnenom zásahu do

vopred písomne
infoľmovať nájomcu'
miesta, je prevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne
šesť
I.4 vopľed písomne upozomiť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej
mesiacov pľedo dňom, keď sa má hĺobovémiesto zrušiť'
Nájomca je povinný:
do&žiavaťustanoveniapľevádzkového poriadku'
2.2 uživaťhrobové miesto v súlade s platn;ými pľávnymi predpismi o pohĺebníctve

2.|

aprevádzkovýmpoľiadkompohľebiskaakoajtoutozmluvou'
hrobové
2.3 na vlastné náklady zabezpečovať poľiadok, údľžbua starostlivosť o pľenajaté
príslušenstvo k hľobu neohĺozilo
miesto a jeho bezpľostreáné okolie azabezpečiť, aby
bezpečnosť návštevníkov pohĺebiska,
na vedenie
2.4 oznamovať pľevádzkovateľovi pohľebiska všetky zÍÍLeny údajov potľebné a adresy
najmä zĺnenu mena
evidencie hľobových miest, v pľípade fyzickej osoby
obchodného mena a sídla'
trvalého pobytu, v pľípade právnickej osoby najmä änenu
2.5 vykonávať akékolŤek stavebné úpravy nahĺobovom mieste a úpravy okolo hrobového
miestaibaspľedchádzajícimsúhlasomspľávcucintoľína,
2.6 udržiavaťpoľiadok na pohľebisku'
vyzNe nájomcu, aby ich
Ak prenajím ateľ zistínedostatky v staľostlivosti o hĺobovémiesto,
neodstráni v písomne uľčenej
v primeranej dobe odstľánil. Ak nájomca tieto nedostatky
nájomcu.
lehote, prenajímateľ tak môže uľobiť sám na nárklady
poľiadku pohĺebiska sa môže
Nájomca berie na vedomie, že ĺedodrŽiavanímprevádzkového
Z. z o pohľebníctve v platnom zneni'
dopustiť pľiestupku podľa ust. $ 32 zékona l3ll2ot}
hĺobovéhomiesta
Každá zmena prevádzkového poľiadku bude oznamovaná nájomcovi
poriadku pohĺebiska na uľadnej tabuli
uveľejnením oznámenia o zmene pľevádzkového
pohĺebiska ' Zmeĺapľevádzkového
spolu so zveľejnením nového prevádzkového poriadku
v Šdi'
poriadku pohľebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom
Podnájom hľobového miesta je zakéuaný'

vŕpowĎ NÁJoMNEJ
1

z.

čl. VIII.

ZvĺLIJvY A UKoNčENIE NÁJoMNEHo vZŤAHU

Prenajímatel'nájomnú zmluw vypovie, ak :
hľobového miesta
a) zitvažnéokolnostina pohĺebisku znemožňujú tľvanie nájmu
b) sa pohĺebisko zruší
aĺie hľobového miesta
cj n,ĺpmca ani po upozoľnen í ĺezaplati| náj omné za vživ
v odseku 1 písm' a) a b)'
Ak pľenajímateľvypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených

_
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musísosúhlasomnájomcuzabezpečiťinéhľobovémiestoanavlastnénákladypľeložiť
ľudskéostatkyvrátanepľíslušenstvahĺobunanovéhĺobovémiesto.odseku 1 písm' a) a b)'
dôvodov uvedených v
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z
pľedo 6iioh'
nájomcovi najmenej tri mesiace
je povinný výpoved;nájo*r'.3 zmluvy doručiť
sídlo nájomcu,
nie je ,ĺamaadľesa nájomcu alebo
keď sa má hĺobovémiesto zrušiť; ak mu
a pľiezviska
na pohĺebisku s uvedením mena
uverejní túto infoľmáciu na mieste obvyklom
miesta'
nájomcu hľobového miesta a číslahrobového
písm' c)' je povinny
z dôvodu uvedeného v ods' 1
zm|uw
nájomnú
vypovie
pľenajímateľ
Ak
lehoty' na kÍoru bolo
do dvoch mesiacov po uplynutí
najneskôľ
nájomcovi
doručiť
výpoveď
túto
nájomcu alebo sídlo nájomcu' uveľejní
je
mámaadresa
nie
akmu
zapiatené;
nájomné
nájomcu
pohrebisku s uvedením mena a priezviska
informáciu na mieste obvyklom na
hĺobovéhomiesta a číslahrobového miesta'
c)
z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm' a
Ak pľenajímateľvypovedal nájomnú zmluvu
qýpovede'
uplynie do jedného ľoka odo dňa doručenia
nájomca je zĺémy,výpovedná lehota
z hľobovéhomiesta
nujrr.rkôr do tejto lehoty odstľánil
Pľenajímate ľ vyzvenájomcu, uuy
lehoty ho
neodstľáni' po uplynutí výpovednej
príslušenstvo hľobu; ul no v tejto lehote
lehoty sa príslušenstvo hĺobu považuje sa
prenajímateľ odstráni; po uplynutí výpovednej

J

4.

5

opustenú vec.

6

písomnou
o ukončenie nájomného vďahu
Nájomca môže písomne požiadaťprenajímateľa
ŕu poslednému dňu doby' na ktoru bolo nájomné
dohodou zmluvných strán, spravidla
tvorí prílohu č. 6 vZN ó' 512020'
uhĺadené.Yzor žiadosti o ukončenie zmluw
čl. Ix.

osoBITNÉ usľĺľovENIA
1

)
J

uloženého
alebo odcudzenie hmotného majetku
Pľenajímateľnezodpo veďázapoškodenie,
na hľobovom mieste.
poistiť na vlastné
jeho vlastn;ý hnuteľný majetok si je povinný
Nájomca berie na vedomie, že
stľatu, ľesp' zničenie majetku'
náklady.Prenajímateľ nezodpovedázapľípadnú
v zmysle
a jeho spľostľedkovatelia spracúvajú
Nájomca beľie na vedomie, že Pľenajímateľ
zoro 1679 z 27 ' apríIa 20t6 o ochrane
rady
naľiadenia Európskeho paľlamentu a
údajov' ktoľým
údajov a o voľnom pohybe takýchto
fyzických osôb pri ,p.u"riu*ĺ osobných
g5l46l1s (všeobecnénaľiadenie o ochľane údajov) osobné údaje
sa zľušujesm"ľnicu
povinností
Zmluve za účelomplnenia zakonných
Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto
pohĺebiska podľa zákoĺaó' I3tl20I0 Z'z'
Pľenajímateľa,ktoľévyplývajú zprevádzkovania
ĺazabezpečenie
pľedpisov, po aou" nevyhnÚne potľebnú
o pohľebníctv"u
^.rrin"skoľších
vďahĺza|oženého ĺazŕfuJadetejto Zmluvy
práv apovinností vyplývajúcich zo on1ounel'o
so zákonom č'
po dobu trvania aľchivačnejdoby v súlade
a následne na účelyaľchivácie
v platnom zneĺí'
a o doplnení niektoľých zákonov
395l2OO2Z.z. oaľchívoch a registľatuľach
súlade s č1' 6' ods' 1 písm' c) všeobecného
Spľacúvanieosobných údajov Nájomcu;e 'o
Pľenajímateľapodľa
nu pln.ni. zakonných povinností
nariadenia o ochĺane údajov potrebné
pľedpisov' Nájomca zfuovei
zŕkoĺač,. t3ĺlzolO Z.z. o pohĺebníctve v zneĺíneskoľších

do

vyhlazuje,žezaúčelomuzavľetiatejtoZmluvypľiposkýnutíosobnýchúdajov
právach vyplývajúcich zo

o svojich
Prenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný
so
po"inoosti osobné údaje poskýnúťv súvislosti
spľacúvania jeho osobných údajov, o
ako aj o ďalších ľelevantn'ých skutočnostiach
zakonnými a'ebo zmluvnými požiadavkami,

!

ĺ1
|''

_
miesto
Nájomná zmluva na hľobové miesto uľnové

416

súkĺomiď', s ktorého obsahom saNájomca
obsiahnuých v dokumente ,,Podmienky ochľany
berie na vedomie že infoľmácie o
pľed podpísaním tejto Zmiuvy oboznrĺmil. Ná.iomca
na webovom sídle Prenajímateľa: www'sala'sk'
spracovávaní osobných údajov sú dosfupné
doručovaťdrúej zmluvnej strane
V prípade, ak bude podľä tejto zmluvy potrebné
v čl'
písomnosť na adľesu zmluvnej strany uvedenú
akúkol,vek písomnosť, doručuje sa táto
ktorá
písomne oznámená druhej zmluvnej straneo
I. zmluvy, dokiaľ nie je zmerĹaadresy
aj pri dodržanítychto podmienok vľáti
písomnosť doručuje. V prípade, ak sa pisomrrosť
že účinkydoručenia nastávajú dňom vrátenia
nedoručená, zmluvné strany sa dohodli,
Zmluvné strany sa výslovne dohodli na
zásielky zmluvnej stľane, L<totél zásielku doručuje
ktoré
záväz!<ĺl medzĺ zmluvnými stranami'
oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa
mailu ala\ebo kľátkej textovej spľávy'
vyplývajú ztejtozmluvy aj pľostredníctvom e si oznámiť kažďtlzÍnenu týkajúcu sa ich
Prenajímateľ aNájomca sa zaväzlfitĺpísomne
dní
účtova pod') najneskôľ do 10 pracovných
identiťrkačných údajov (ĺénov,sídlo,čísla
vyžadujúce
zÍT.erry sa nebudú p ovažovať zazÍÍLeny
odo dňa, kedy táto Á"nunastala. Takéto
si uzavretie dodatku k tejto zmluve'

4

5

čl. x.

zÁwnľčNÉUSTANovENIA

1.

z.
3.
4.

5.

dohody zmluvných stľán foľmou
Kzmeĺetejto zmluvy môže dôjsť len ĺazákladevzájomnej
zsrieĺ vyplývajúcich zo nneny

očíslovanýchpísomných dodatkov, s'ĺýnimkou

pľevádzkovéhoporiadkupohľebiska,ktorésttzávaznépľenájomcudňomnadobudnutiaich
pľávnych predpisov najmä zákoĺač'' l3ll20t0
účinnostialebo zo zsrieĺvšeobecne platných
Z.z. opohľebníctve v znení neskoľšíchpredpisov'
neupľavené sa riadia príslušnými
Pľáva a povinnosti zmluvných stľán touto zmluvou
zneĺi,zákonom é. t3ll20l0 Z. z. o pohľebníctve
ustanoveniami VZN é. 5l2o2ov platnom
zakonník v platnom
v zneĺíneskoršíchpľedpisov a zákonom č, 4011964 Z' z' občiaĺsky

zĺeĺí.

nájmu do doby nadobudnutia účinnosti
Touto zmluvou sa riadi tiež doba úívanapľedmetu
tejto zmluvY.
jej podpisu oboma zmluvn;ými stranami aúčinnou
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom
strany
na webovom sídle mesta Šaľa'Zmluvné
dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia
so zveľejneďm a spľístupnením ich osobných
súhlasia so zveľejnenímcelej zmluvy, vľátane
zmluvu zveľejniť vyplýva z ustanovenia $
údajov u ro".uh,, mena a pľiezviska. Pouirrnosť
ao nnene a doplnení
5a zékona č. zttl20x0 Z. z. o slobodnom prístupe k infoľmáciém
v platnom zneni'
niektoých zákonov (zakon o slobode iďoľmácií)
alebo sčasti účinnéalebo neskôľ stratia
Ak niektoré ustanovenia tejto Zmiuvynie sú celkom
ustanovení' Namiesto neúčinnýchus_
účinnosť,nie je tým dotknutá platnosť ostatqých

tanovenísapoužijeúpľava,ktoľá,pokiaľjetopľávnemožné,sačonajviacpľibližujezmyslu
Zmluvy zmluvné strany túto otazku brali
a účelutejto Zmluvy, pokial, priizatváianitejto

6.

li

do úvahy.

nájomca obdľžíjedno
vypracovaná v tľoch (3) vyhotoveniach' z ktoých
(1) vyhotovenie a prenajímateľ obdrŽí 2 vyhotovenia'

Táto zmluva

je

_
miesto
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I

a

,l

jej obsahom' porozrrmeli nq,
Zmlvvĺéstľanyvyhlasujú, že zmluw si pľečítali,súhlasia s
ich vôle ana zrrak
vyhlasujú, že obsďruje slobodný, Wčitýo jasný azĺoanrrliteľný prejav
súhlasu ju podpisujú.

V Šali,dňa...

zo?z

t.

Za prenajímateľa:

Za nójomcu:

!.il

I

J

primátoľ
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