Nájomná zmluva č'' z7 12022
na hľobové miesto

zakonník v metineskoľších
zákona č" 4all-964 Zb' občiansky
anásl.
663
zmysle
v
$
uzatvoľená
v znení neskorších predpisov
131/2010 Z'z' o pohľebníctve
predPisov a$21 anásl. zékoĺač.
čl. L
ZMLU\TNE STRAT\TY

Šal'a
Nám' Sv' Trojice 7 '927 15 Šaľa
Sídlo:
mesta
Zast6peý: Mgr' Jozef Belický' primátor
a's'
Bankové spojenie: Slovenská spoľiteľňa'
sK82 ogoo oooo oost 2430 6282

Prenajímatel': Mesto

1

isAN,
BIC:
tČo:

GIBASKBX
00 306 185

(ďatej len,, prenaj ímateľ" )

Drahoslava Benčíková

Nájomca:

2

Naľodený/á:
Rodné číslo:
Tľvale bytom

:

Te1.

e-mail:
(ďatej len ,,nójomca")

(obidvajaúčastnícizmluvyvďalšoĺntextespoločneajako,,zmluynéstrany,,)
čt.

il.

ÚvooľÉUsTANovENIA
číslo1586/1'
pozemku^ľeBistľa C KN paľcela
Pľenajímateľje výlučným vlastníkom
číslo1586/8'
žzzq+ m2,pLcela registľa C KN
zastavanáplocha anádvorie ornimere
1586/6' ostatná
|34 fiŕ up*"'u regista C KN číslo
zastavanáplocha a nádvoľie o rnimeľe
pľe obec
odborom okľesnéhouradu Šaľa'
katastľánym
vedené
m2
7
qýmeľe
plocha o
ako
na liste v1astníctva č' 1 (ďalej aj
"nehnuteľnosti")'
a katastľá1ne územie Šaľa,
je pohľebiskom podľa zikoĺa
ktoý
Šaľa
mesta
cintorín
Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza
pľedpisov. Pľenajímateľje pľevádzkovateľ
Z. z. opohĺebnícpe v znení neskorších

1

,)

t31'l2OIO

1, hľobové miesto č. 15,16 (ďalej aj ako ,,hĺobové
(ďalej aj ako
"pôvodný
nájomca - Drahoslava Záhorszká
miesto,,) doÍerazĺŽíva]pôvodný
zavžívaĺĺe
nájomné
pľičom
é'78lt1- zo 9'3'2011
nájomcď) ĺazŕk1aďe Nájomnej "mlu;
27'6'203I'
miesta bolo uhĺadenéna dobu do

'Jľ'"ľľäestona paľcele Nc

J

9, rad:

1

4.

ĺj

hĺäboveho
-L.^! ^-A-.n
na uzatvoľenre
pľávo aa
a nájomca v)ružil pľednostné
zomĺel
nájomca
pôvodný
že
Z dôvodu,
Z'z'
v súlade s $ 21 ods' 4 zŕkoĺaé't31l2010
miesto
hĺobové
na
zmluvy
novej nájomnej
dohodli na
predpisov sa zmluvné strany qýslovne
neskorších
lzJ/:reĺt
v
o pohĺebníctve
(ďďej len
"zmluvď')'
uzawoľení tejto nájomnej zmluvy
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čl. ilI.

PREDMEľ ĺ Účnl NÁJMU
do nájmu za podmienok
do nájmu a nájomca pľrjíma
Pľenajímďeľ pľenecháva nájomcovi
rad : 1' hĺobovémiesto č'
paľcele NC
na
*i"to
hĺobové
dohodnuých v tejto zmluve

1

''

15,16.

čl.Iv.
MIESTA
SLUŽBY SPoJENE S NÁJMoM HRoBovÉrĺo
SpľenájomhľobovéhomiestasúspojenésluŽby,ktoľépočastľvanianájomnéhovzťahu
pľenaj ímateľ poskýuj e náj omcovi:'

1

1.1

t.2
1.3

stavebného odpadu'
odvoz odpadu z pohľebiskaokľem
miesto ĺachádza
pohľebisku, na ktorom sa hrobové
na
astavieb
ídržbapozemkov
(okrem hĺobovéhomiesta)'
spojených s pľevádzkoupohľebiska'
úhĺadyinvestičných aneinvestičnýchnákladov

t.4prevádzkovaniepohĺebiska,naktoromsanachádzahrobovémiestošpecifikovanévč1.

III.tejtozmluvy,vsúladesozákonomó.I3:,l2ot0Z.z,opohĺebníctvevzĺení
neskorších pľedpisov'

čl. v.

DoBA NÁJMU
skôľ, ako po uplynutí tlecej
neuľčitua nesmie sa vypovedať
dobu
na
asallzaťĺéra
zmluv
Táto
v znení
ak zálkoĺč'131/2010 Z' z' opohĺebníctve
doby (10 ľokov odo dňa pochovania) ,
inak'
n rĹorsĺ.t pľedpisov neustanowje

1

Neoddeliteľnouprílohoutejtozmluvyjedokladoúhĺadenájomného.

2.

čl. vL

NÁĺoľĺľÉ
bolo zo stľany nového
(slovom pät'desiat euľ nula cent)
Nájomné vo výške 50 EUR
nĺprrr.o uhĺadené na dobu do 27 '6'2031'
na ďalšie obdobie
qýslovne ,.t,t'tu'ĺ s tým' že výška nájomného
Nájomca beľie na vedomie a

1

2

nájmubudeurčenápodľaaktuálneplatnéhocenníkapľenajímateľa.
na ďalšie
pr.optu'"ného obdobia uhĺadiť nájomné
uplynutí*
pľed
je
povinný
Nájomca
na ďalšie
upozornení neuhĺadínájomné
písomnom
po
ani
nájomca
ak
obdobie. V prípade
podľa č1' Vn'
túto nájomnú zmluw postupom
vypovedať
pľávo
prenajímateľ
obdobie, má

a
J

tejto
4

Zmluvy

.

t,rÄwc

ľej nájomnej
Pľiúmľtínájomcuhĺobovéhomiestamáprednostnépľávoĺalzahĺoreruenol
ktorá
je b'ízkych osôb viac, táblizka osoba,
blízka,^ak
osoba
miesto
hrobové
zmluvy na
osoby k
prve' preukaže svoj status btízkej
ako
ziaĺostl
písomnú
doručíprenajímateľovi
s úľadne osvedčeným
listom alebo čestným vyhlásením
zomľelému nájomcovi ľodným
písomne
nájomcovi a ktorej pľenajímateľ
zomĺelému
k
vďah
tento
podpisom vyhlasujúc
nájomnej
práva' Prednostné pľávo na uzatvoľenie
vyuŽitie
potvrdí
Prednostného
ako prvej
miesta'
jednetro ľoka od úmľtia nájomcu hľobového
do
najneskôr
.rpt*ľ
zmluvy možno
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ľnr(vl A

čl. vII.

PovINosTI

sľnÁľ
zľĺl'uvľŕcrĺ

Pľenajímateľje povinný:

1

1.1prevádzkovaťpohrebiskosprenaja|ýmhĺobovýmmiestomvsúladesplatnými

L.2

pľávnymipľedpismiopohĺebnícweaprevádzkovýmporiadkompohľebiska,hĺobovému
pľísfupnájomcovi k pľenajatému
počas tľvania tejto zmluvy zabezp:eéii
pľípadu,ak je potľebné
do hľobového miesta, okľem
povinný
pohĺebiska' o pripľavovanom zásahuje
zabezpeóíťbezpečnéprevádzkovanie

1.3 ä;;#'." akýchkoľvek zasahov

vopľedpĺ,om^.iďoľmovaťnájomcu.oužuskutočnenomzasahudohĺobového

l.4

miesta,jeprevádzkovateľpovinnýbezodkladnepísomneinfoľmovaťnájomcu,
najmenej šesť
na vypovedanie nájomnej zmluvy'
vopľed písomne upozomiť nájomcu
hĺobovémiesto zrušiť'
mesiacov pľedo dňom, keď sa má

Nájomcaje povinný:

2

2.í dodľžiavaťustanove''i a ptevádzkového poľiadku,

2,2uŽívaťhĺobovémiestovsúladesptatnymĺpľávnymipredpismiopohĺebníctve
ako aj touto zmluvou'
aprevádzkorrým poriadkom pohĺebiska

2.3navlastnénákladyzabezpeéovaťpoľiadok,údľžb1astaľostlivosťoprenajatéhĺobové
k hľobu neohľozi1o

2.5

pľíslušenstvo
jeho bezprostľedné okolĹ azabezpeéiť' aby
bezpečnosť návštevníkov pohľebiska'
potrebné na vedenie
pohrebiska všetky zmeny údajov
oznamovať prevádzkovateľovi
adresy
fyzickej osoby najmä zÍnenu mena a
evidencie hrobových miest, v prípade
sídla'
oráty najmä änenu obchodného mena a
trvalého pobýu, v pľípade pľávnickej
hľobového
nahľobovom mieste a úpľavyokolo
vykonávať uĹetoľu"Ĺ stavebné ĺpľavy

2.6

miestaibaspredchádzajúcimsúhlasomspľávcucintoľína,
udľžiavaťpoľiadok na pohrebisku'

miesto

2.4

a

Akpľenajímateľzistínedostatkyvstaľostlivostiohrobovémiesto,vyzvenájomcu,abyich
vpľimeľanejdobeodstľánil.Aknájomcatietonedostatkyneodstľánivpísomneuľčenej

a

J

sám na naklady nájomcu'
lehote, prenajímateľ tak môže uľobiť

4.
5

6

Nájomcabeľienavedomie,ŽeĺedodtŽiavanímpľevádzkovéhopoľiadkupohĺebiskasamôže
v platnom zneni'
zékona l3tl20l} Z' z o pobĺebníctve
dopustiť pľiestupku podl'a ust. $ 32
miesta
oznamovaná nájomcovi hrobového
Kúďá zmeflaprevádzkového poľiadku bude
nauradnej tabuli
pľevádzkového poľiadku pohĺebiska
zlnene
o
ozĺátmeĺia
uveľejnením
Zmena pľevádzkového
pľevádzkového poriadku pohľebiska'
spolu so zverejnením nového
Mests$ým zastupiteľswom v Šali'
poriadku pohľebiska podliehľschváleniu
_Podnájom
hrobového miesta je zakinaný'

vlil.
ZMLUň uŕoľčnľInNÁJoMNÉĺrovZŤAHU
vŕľovnĎ ľÁĺoľĺľEJ
čl.

1

,)

ak:
Pľenajímateľnájomnú zmluw vypovie'
trvanie nájmu hľobovéhomiesta'
a) záxažnéokolnostina pohľebisku znemožňujú
b) sa pobľebisko zruší,
nájomné zaužívaniehľobovéhomiesta'
c) nájomca ani po u|o"o*"rrí nezaplatil
b)'
uvedených v odseku 1 písm' a) a
zmhuvzdôvodov
nájomnú
vypovie
pľenajímateľ
Ak
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miesto a na vlastné náklady preložiť
musí so súhlasom nájomcu zabezpeóiť iné hĺobové
nové hľobové miesto'
ľudskéostatky vľátane pľíslušenstvahľobu na
b)'
uvedených v odseku 1 písm' a)
Ak pľenajímateľvypovĹ nájomnú zmluw z dôvodov
najmenej tri mesiace predo dňom'
je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiťnájomcovi
je znéĺrlaadresanájomcu alebo sídlo nájomcu'
keď sa má hĺobovémiesto zrušiť; ak mu nie
priezviska
na pohľebisku s uvedením mena a
uveľejní túto infoľmáciu na mieste obvyk|om
miesta'
nájomcu hĺobovéhomiesta a číslahľobového
je
uvedeného v ods' 1 písm' c)' povinný
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluw z dôvodu
nalĺ:torubolo
do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty'
ýpoveď doručiťnájomcovi najneskôľ
tuto
nájomcu alebo sídlo nájomcu' uverejní
nájomné zapiateĺé; akmu nie je ználmaadresa
s uvedením mena a pľiezviska nájomcu
iďoľmáciu na mieste obvyklom na pohľebisku
hľobového miesta a číslahľobového miesta'

a

a
J

4.

Akpľenajímateľvypovedalnájomnúzmluvuzdôvoduuvedenéhovodseku1písm.
odo dňa doručenia
,ni^y, vypovedná lehota uplynie do jedného roka
c) a nájom
i"
"u
najneskôľ do tejto lehoty odstľánil z hľobového
qýpovede. Pľenajímate i ,yrr"nájomcu, aby

5

t.ľ'ot' neodstľáni' po uplynutí ýpovednej lehoty
miesta príslušenstvohľobu; ak ho v tejto
považuje sa
výpovednej lehoty sa pľíslušenstvohĺobu
ho pĺenajímateľodstľáni; po uplynutí
opustenú vec.

6.

poŽíadať
pochovania) môže nájomca písomne
Po uplynutí tlecej doby (10 ľokov odo dňa
písomnou dohodou zmluvných stľán'
prenajímateľa o ukončenie nájomného vďa}nl
ktoru bolo nájomné.uladené,' Vzor Žiadosti
spravidla ku poslednému dňu doby, na
č' 512020
Všeobe cĺe zävaznéhonaľiadenia mesta Šaľa
o ukončenie zmluvy tvorí prílohu č. 6
(ďalej aj ako ,,VZN č" 512020")'
Pľevádzkový poľiadok pohĺebísk mesta Šaľa

čl.Ix.
oSOBITNÉ USTANoVENIA
1

)
J

uloženého
alebo odcudzenie hmotného majetku
Prenaj ímateľnezodpo v edá za poškodenie'
na hľobovom mieste.

na
jeho vlastný hnuteľný majetok si je povinný poistiť
Nájomca beľie navedomie, Že
stľatu' resp' zničenie majetku'
vlastné naklady. Pľenajímateľnezodpoveďázaprípadnú
v zmysle
a jeho sprostredkovatelia spľacúvajú
Nájomca beľie na vedomie, že Prenajímateľ
(iu zoro 1679 z 27 ' aptíIa 2016 o ochľane
naľiadenia Euľópskeho paľlamentu a raý
údajov' ktodm
osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto
ffzických osôb pľi ,pľa.úuu'rí
údaje
nariadenie o ochĺane údajov) osobné
sa zľušuje ,-".ni"u 95l46lEs (všeobecné
povinností
Zmluve za účelomplnenia zakonných
Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto
t31l20l0 Z'z'
podľa zéťľioĺač;
ktoľévyplývajú zprevádzkovania pohĺebiska

Pľenajímateľa,
predpisov, po aouu nevyhnutne potľebnú ĺazabezpeleĺie
o pohľebníctve v znení ,r"rtorsĺ.t
o vďahazaloŽeĺeho ĺazákJade tejto Zmluvy
práv apovinností vyplývajúcich zo

".io*et

anáslednenaĺroetya,ct'ĺua.ĺ.podobutrvaniaarchivačnejdobyvsúladesozákonomč.
v platnom zĺeĺí'
a o doplnení niektoých zákonov
395l2002Z.z. oaľchívoch a registratuľach
je v sulade s č1' 6' ods' 1 písm' c) všeobecného
Spľacúvanieosobných údajov Nájomcu
podľa
plrr.ni. zakonných povinností Pľenajímateľa
naľiadenia o ochĺane údajov potľebnénu
v zĺeníneskoľšíchpredpisov. Nájomca zéĺovei
zékoĺač,. |3ll2110 Z.z. o pohľebnícwe
pos$rtnutí osobných 'dajov

pri
vyhlasuje, Že za účelomuzavretia tejto Zm|uvy
o svojich pľávach vyplývajúcich zo
Pľenajímateľovibol dostatočne informovaný
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v súvislosti so
osobné údaje poskýnúť
povinnosti
o
údajov,
spľacúvaniajeho osobných
skutočnostiach
poziuaunu-i, ako aj o ďa'ších relevantných
zakonnými alebo
saNájomca
"*ň''y*ĺ
súkĺomiď" s ktoľého obsahom
o'r"*y
obsiahnutýchv dokumente,,Pódmĺ""Ly
iďormácie o
Nä.io-"u berie na vedomie že
ouo^,ĺ.nii
Zmluvy
tejto
pred podpísaním
*.bouom sídle Prenajímateľa: www'sala'sk'
aort'pnJ'u
,ĺ
údajov
osobných
stľane
spľacovávaní
doručovať druhej zmluvnej
|otrebné
,.ja
poJľä
uuaĹ
ar
V prípade,
zmluvnej strany uvedenú v č1'
sa táto |ĺ'o',,no'ľ na adľesu
doručuje
písomnosť,
akúkoľvek
strane' ktorá
písomne oznámef dľuhej zmluvnej
je
zmeflaadľesy
nie
dokiaľ
I. zmluvy,
podmienok vľáti
," J;;*""ď aj pľi dodľžaníýchto
písomnosťdoručuje. prípade, .k
nastávajú dňom vrátenia
sa dohodii, že účinkydoručenia
stľany
zmluvné
nedoručená,
stľany sa výslovne dohodli na
zasielku doručuje. Zmluvné
kioú
,i.*",
zmluvnej
zásielky
ktoré
iérruku m.edzi zmluvnými stľanami,
tý'kajúce
oprávnení dorueo# pĺ**orti
"u
textovej správy'
prostrední.*o," e - mailu alalebokĺátkej
vyplývajú ztejto"*l"' aj-sa
sa ich
si omámiť každúänenu týkajúcu
pĺ'"Áe
ravär':ĺ
a
PľenajímateľaNájomc
l0 pracovných dní
a pod.) najneskôľ
účtov
úsla
(ĺénov,sídlo,
!o
identifikačných údajov
zazÍrLerly vyžadujúce
Takéto 7ffLeÍysanebudú povaŽovať
odo dňa, kedytáto ;"r;nastala.
si uzavretie dodatku k tejto zmluve'

","ň;

4

í

5

čl. x.

zÁvBnnčNE UsTANovENIA

1.

2.
3.

strán foľmou
zákJadevzájomnej dohody zmluvných
na
len
dôjsť
môŽe
zmluvy
K zmene tejto
vyplývajúcich zo aneny

očíslovanýchpísomných dodatkov,

s

qýnimkou zmien

dňom.nadobudnutia ich
ktoľéšt rara^épre nájomcu
pohľebisŕa,
poľiadku
prevádzkového
zélkoĺač'131/2010
pru*y.trpľávnychpľedpisov najmä
zmienvšeobecne
zo
alebo
účinnosti
predpisov'
Z.z. opohľebníctve v znení neskorších
sa riadia príslušnými
strán touto zmluvou neupravené
zmluvných
povinnosti
a
Pľáva
Z' z' o pohľebníctve
platnom zÍĺeni'zákonom č' 131/2010
č,.5l202ov
VZN
ustanoveniami
z' obéiansky zakonník v platnom
a zákonom é' 4011964 Z'
pľedpisov
v znelĺneskorších

"ä'#; zmluvou

účinnosti
nájmu do doby nadobudnutia
sa ľiadi tiež doba uŽívanapredmetu

oboma zmluvnými stľanami aúčinnou
sídle mesta Šaľa.Zmluvné stľany
jej
dňom nas'edujúcim po dni
ich osobných
"uer.3n
vľátane so zverejnením a spľístupnením
súhlasia so zveľejnenímce1ej zmluvy,
zmluvu zverejniť vyp'yva z ustanovenia $
údajov v rozsahu mena a pľiezvĺsku.'Poui*osť
a doplnení
pľístupe k iďoľmáciám a o ^nene
5a zékoĺaé. 2L1;2O0O Z. z. o s1obodnom

jej
4. Tlllä'\l'ľ;nadobúda platnosť dňom rriu podpisu
na webovom

5.

6.
4

ĺ'

niektoýchzákonov(zékoĺoslobodeinfoľmácií)vplatnomzneni.
neskôľ stľďia
celkom ďebo sčasti účinnéa'ebo
nie sú
Ak niektoľéustanovenia tejto Zm'uvy

účinnosť,niejeýmdotknutaptut,,o,ľostatnýchustanovení.Namiestoneúčinnýchus.
tanovenísapoužijeúpľava,t.rc,a"pokiaľjetoPrávnemožné,sačonajviacpľibližujezmyslu
aúčelutejtoZmluvy,pokiaľpr|uzawárantejtoZmluvyzmluvnéstranytutootázlcubrali
povďry originálu, z ktoých
äľ*i"'" je vypracovaná v tĺoch (3) vyhotoveniach
nájomcaobdľŽíjedno(1)vyhotovenieapľenajímateľobdľží2vyhotovenia.
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7

po::zumeli mu'
pľečítali,súhlasia s jej obsaho1
zmhxusi
Že
vyhlasujú,
Zmjuvnéstrany
vôle ana znak
aztonarĺite1'ný prejav ich
*eity,'3u*y
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vyhlazujú, ze ousaľru3.
súhlasu ju podpisujú'
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