Nájomná zmluva č'' 4912022
na hľobové miesto

zakonník v znení neskoľších
zákon ač'. 4011964 Zb' občiansky
uzatvorená v zmysle $ 663 anásl.
pľedpi sov
o pohĺebníctve v zneti neskoľších
Z.z.
131/2010
č.
zŕkoĺa
násl.
pľedpisov a $ 21 a
čl. L

ZMLUVIYE STRAIIY
Šal'a
Nám' Sv' Tľojice '7 'g2'7 t5 Šďa
Mgľ' Jozef Belický' pľimátor mesta

Prenajímatel': Mesto

1

Sídlo:
íasĺpeĺy:

spoľiteľňa' a's'
Bankové spojenie: Slovenská
SK82 0900 0000 OO5ĺ 2430 6282

IBA}{:
BIC:
lČo:

GIBASKBX

Nájomca:

Edita Résóová

00 306 185

(ď al ej I en,, pr enaj íľnate ľ ")

2.

Narodený/á:
Rodné číslo:

Trvale býom :
Tel.
e-mail:
(ďatej len,,nájomca")

(obidvajaúčastnícizmluvyvďalšomtextespoločneajako,,zrnluynéstrany,,)
čl. IL

WoDNÉ USTANoVENIA
číslo1586/1'
pozemku^ registľa C KN paľcela
vlastníkom
je
ýlučným
Prenajímateľ
c KN číslo1586/8'
ä1y,,qq m2' paľcela ľegistľa
ovýmeľe
anádvoria
zastavaneplochy
c KN číslo1586/6' ostatná
o qýmeľe t3+ ď u p*'"1u ľegistľa

1

zastavaĺáplocha a nádvoľie
pre obec
oäbo'n* okresného uľadu Šďa'
katastľánym
vedeĺé
rĺ?
7
rnýmeľe
o
plocha
ako
na liste vlastníctva č' 1 (ďalej aj
"nehnuteľnosti")'
a katastľálne územie Šaľa,
je pohĺebiskom podľa zákoĺa
ktorý
šaľa
mesta
.i''t*ĺn
Na tejto nehnuteľnosti sa nachád"u
predpisov. Pľenajímďeľje pľevádzkovateľ
Z. z. opohľebníctv ev zsleĺíneskorších

,)

t31l201l

pohľebiska.
čl. ilI.

PREDMET AÚčEL NÁJMU
1

ĺ]

/

nájmu za podmienok
do nájmu a nájomcaprijíma do
nájomcovi
pľenecháva
Pľenajímateľ
kolumbáľiu'
(ďalej len,,zmlwď'): urnovú schľankuv
zmluve
nájomnej
tejto
dohodnufýchv
schľankď')'
aj ako
číslournovej schĺanky' ľroiautej
"umová

Nájomná zmluva na hľobové miesto

_ urnové miesto

lĺ6

čl.Iv.

SLUŽBY SPoJENn s

ľÁĺľĺoMHRoBovÉrro MIEsTA

Sprenájomuľnovejschĺankysúspojenéslužby,ktoľépočastrvanianájomnéhovďahu

1

pľenajímateľposkytuj e náj omcovi:'
odpadu'
1.1 odvoz odpadu z pohĺebiska okľem stavebnéhona ktoľom sa uľnová schranka ĺachádza
1.2 údľžbapozemkw a stavieb na pohĺebisku,

1.3

I.4

s

prevádzkou.pohrebiska,

sP1jenÝch
ĺffJ;'lTJffiľ*:ilestičnýchnákladov
špecifikovaná
sa ĺachádza uľnová schľanka

prevádzkovanie pohĺebiska, na

kio'o*

vč1.il.tejtozmluvy,vsúladesozákonomé.l3llz)rcZ.z.opohľebníctvevz.ĺení
neskoľšíchpľedpisov'

čl. v.

DoBA NÁJMU

TátozmIuvasauzatvéranadobuneurčitúvsuladesozákonomč.

1

13ĺl20I0

Z. z. opohľebníctve v platnom znení'
je doklad o úhĺadenájomného.
Neoddeliteľnou prílohäu tejto zmluvy
dňa: 20'1 '2022
Užívanie uľnovej schľanky zaóa\o

2

J

čl. vL

NÁJoMNE
1.Výškanájomnéhočiní500,00EUR(slovom:pät'stoeuľ)nadobu30ľokovajeurčená
mesta Šaľač' 5l2o21 Prevádzkoqý

2.
3.
4.

nariadenia
podľa ust. $ 12 Všeobe cĺe zävdzného
zmieĺ(ďalej aj ako ,,vZN é' 512020*)
zĺeníneskorších
v
Šaľa
rn"uu
poľ,r"ú.t
poľiadok
abolouhĺadenédŤn20.l.2022,nadobudo20.I.2052.
30 ľokov pľi podpise tejto zmluvy'
Nájomné je splatné vopred na celých
nájomného na ďalšie obdobie
z"
a výslovne súhlasís tým'
vedomie
na
berie
'ystu
Nájomca

nájmubudeurčenápodľaaktuálneplatnéhocenníkapľenajímateľa.
na ďalšie
pľedplďeného obdobia uhĺadiťnájomné
uplynutĺm
pľed
je
povinný
Nájomca
neuhĺadí nájomné na ďalšie
ani po písomnom upozornení
nájomca
ak
prípade
V
obdobie.
podľa č1' vu'
túto nájomnú zmluw postupom
pľávo
obdobie, má pľenajímateľ

5.

|pou.auľ

novej nájomnej
má prednostné právo na uzatvoľenie
schľánky
umovej
ľll"rffľäomcu
osoba' ktorá
uľ 3" blízkych osôb viac, táb|ízka
o.obuilĺ"ká,
schĺánky
urnovej
na
zmluvy
status blízkej osoby k
žiadosť ako prvá' preukaže svoj
písomnú
pľenajímateľovi
doručí
osvedčeným
alebo čestn:ým vyhlásením s úľadne
listom
ľodným
nájomcovi
zomĺelému

podpisomvyhlasujúctentovzt,ahkzomĺelémunájomcoviaktoľejpľenajímateľpísomne
nájomnej
pľáva' Prednostné právo na uzatvoľenie
pr.a*ňeno
využitie
potvrdí
pľvej
ako
zmluvymoŽnouplatniťnajneskôľdojednehoľokaodúmľtianájomcuuľnovejschĺánky.

_ uľnovémiesto
Nájomná zmluva na hĺobovémiesto
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čl.

vil.

pnÁv,q. A PovINosTI
1

sľn'(ľ
zľrĺ'uvľŕcrĺ

lT"';ľxľJj;"x"J'Tĺ*.o,rnos pĺenajatou rrmovou

schĺánkou v súlade s platnými

právnymipredpismiopohĺebníctueaprevádzkovýmporiadkompohľebiska,
I.2počastrvaniatejtozmluvyzabezp'eéíťprístupnájomcovikumovejschľánke,
je potrebné
schĺánky' okľem prípadu' ak
umovej
do
zásahov
1.3 zdržaťsaakýchkoľvek

zabezpečĺťbezpeéĺépľevádzkovaniepohľebiska.opľipravovanomzasahujepovinný

vopľedpĺ,o,,.,',"infoľmovať,,ejo*"oouŽuskutočnenomzásďrudouľnovej

t.4

schĺánky,jepľevádzkovateľpoui*ybezodkladnepísomneinfoľmovaťnájomcu'
najmenej šesť
vypovedanie nájomnej zmluvy'
nájomcu-na
upozoľniť
písomne
vopľed
urnová schĺanka vypratať'
mesiacov pľedo dňom, keď sa má

Nájomcaje povinný:

2.

2.I

2.2
2.3
2.4

poľiadku,
dodtžiavať ustanov"ni a prevádzkového

o pohľebníctve
s platnými pľávnymi pľedpismi
uŽívať uľnovúschĺanku v súlade
pohĺebiska ako aj touto zmluvou'
a prevádzkovým poriadkom
schľánku
poriadok, údľžbua staľostlivosť o urnovú
zabezpeéovať
náklady
vlastné
na
pohľebiska'
neohľozila bezpečnosť návštevníkov
schľanka
umová
aby
azabezpečiť,
potľebnéna vedenie
pohĺebiska všet$ :1ÍTLerLy údajov
pľevádzkovateľovi
oznamovať
mena a adľesy
prípade szickej osoby najmä zmenu
evidencie hĺobových miest, v

tľvaléhopobytu,vprípadeprĺvnĺct<ejo,ouynajmäzmenuobchodnéhomenaasídla,
úpľavuľnovej schľánky ajej okolia'
akýchkoľvelrstavebných
vykonávania
zdrŽaťsa
2.5
vykonaná
(vľátane montälžepísmen)môŽebyť
Úprava čelnej dosky urnovej schľanky
cintoľína'
pľedch idzajircimsúhlasom spľávcu

2.6

iba s

udtžiavaťporiadok na pohľebisku'
2.7 ľozsvecovať sviečky len na mieste na to vyhĺadenom'
aby ich
o urnovú schľánku, vyzvenájomcu'
pľenajímateľ zistínedostatky v starostlivosti

Ak

J

vpľimeranejdobeodstranil.Aknájomcatietonedostatkyneodstránivpísomneuľčenej
sám na naklady nájomcu'
lehote, prenajímateľ tak môžeuľobiť

4
5

6

sa môŽe
pľevádzkového poriadku pohrebiska
ĺedodržiavaním
že
vedomie,
na
berie
Nájomca
v platnom znerŕ.
zékona |3|l2o1} Z' z opohľebníctve
dopustiť priestupku podľa ust. $ 32
miesta
bude oznamovaná nájomcovi hĺobového
KaŽdá zmerLapľevádzkového poriadku
na uľadnej tabuli
pľevádzkového poľiadku pohľebiska
uveľejnením oznámenia o zmene
poľiadku pohľebiska' Zmena prevádzkového
spolu so zverejnením nového prevádzkového
Mestským zastupiteľstvom v Šaľ'
poľiadku pohľebiska podlieha_schváleniu
je zakénaný'
Podnájom uľnového miesta

čl. VIIL

rrŕľovgĎ NÁJoMNEJ
1

2.

ZMLUň uŕoľčnľInNÁJoMNÉrro vZŤAHU

ak :
Pľenajímateľnájomnú zmluw vypovie'
trvanie nájmu umovej schľánky'
a) závúnéokolnosti na pohľebisku znemoŽňujú

b) sa pohľebisko zruší,
zavživaĺĺeuľnovejschĺanky'
c) nájomca ani po rrfo"o*.rrí nezaplatilnájomné
písm' a) a b)'
dôvodov uvedených v odseku 1
Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú "*Lr.. "

Nájomná zmluva na hĺobovémiesto
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miesto
musí so súhlasom nájomcu zabezpeóiťnáúradné

na uloženie uľien so spopolnen;imi

1 písm' a) a b)'
dôvodov uvedených v odseku
z
zmluvu
nájomnú
pľedo dňom'
ľi"l|ä];mateľvypovie
nájomcovi najmenej tľi mesiace
doručiť
zmluvy
je povinný uypou"oIrra:o..rä:
alebo síd'o nájomcu'
mu nie je ználmaadľesa nájomcu
ak
zrušiť;
ä*u
r.n
keď sa má umová
mena a pľiezviska
na pohĺebisku s uvedením
mieste
na
uveĺejnítúto infoľmáciu
"b"yki;;
umovej
nájomcu uľnovej schľanky a čísla
1 písm' c), je povirľrý
ru,'z dôvodu uvedeného v ods'
ro
Ak pľenajímut.ľwpovierrajorn
lehoty' naktorubolo
do dvoch mesiacov po uplynutí
,räorn"ouinajneskôr
tuto
výpoveď doručiť
al"bo sídlo nájomcu, uveľejní
nie je znamu adresa nájom"r,
akmu
zap'ateĺé,;:
nájomné
nájomcu
s uvedením mena a priezviska
mieste obvyklom na pohľebisku

J

schľanky'

Tl

4

iďoľmáciu na
schĺánky'
uľnovej schĺánky a číslauľnovej

Akpľenajímateľvypovedalna3omn.ĺzmruvuzdôvoduuvedenéhovodseku1písm.
odo dňa doručenia
t"totu uplynie do jedného roka
vypovednĺ
Ái^y,
nájom
c) a
i"
odstranil z urnovej

5

do tejto lehoty
"u
uuy
výpovede. Pľenajímat ,yir"najo-"',
"u3""'kôr
neodstľáni' po uplynutí
"ľ
zéetĺejdosky; ak ich v tejto lehote
schľanky uloŽené urny a písmo
lehoty sa prípadné
oär,''ĺ"i; po uplynutí qýpovednej
qipovednej lehoty iÁ pienajĺmateľ
povaŽuje za opustenú vec'
pľíslušenstvouľnovej schranky
písomnou
o ukončenie nájomného vďahu
Nájomca môŽe pĺsoňure poŽiadaťpľeľajímateľa
bolo nájomné
ŕu poslednému dňu doby' na ktoru
dohodou zmluvných strán, spľavialu
č"5lz020'
zmtuvy tvoľípľílohu č' 6 vZN
uhľadené. Yzot Žiaďosti o ukončenie

6

čl.Ix.
osoBITNÉ usľlľovENIA
1

)
J

hmotného majetku'
alebo odcudzenie dľobného
veďéĺzapoškodenie,
nezodpo
Pľenajímateľ
je povinný poistiť na
jeho utu'tný hnuteľný majetok si
že
navedomie,
berie
Nájomca
ľesp. zničenie majetku'
nezodpov edžl'- zaprípadnústľatu,
Prenajímateľ
nak'ady.
vlastné
zmysle
jeho spľostredkovatelia spracúvajú v
Že Pľenajímateľa
vedomie,
na
berie
Nájomca
zóro K79 z 27 apríla 20t6 o ochĺane
ĺg:o
paľlamentu
Európskeho
naľiadenia
ktoľým
" '_"u'
vol'nom pohybe takýchto údajov'
pľi ,or""**' osobnÝ{ údajou u o
osôb
osobné údaje
ffzických
g5l46l1s (všeobecnj nariadenie o o'h'*" údajov)
,rrr.*i.ä
zrušuje
sa
zakonných povinností
tejto Zmluve za účelomplnenia
v
stanovenom
rozsahu
v
Nájomcu
podľa zékoĺaé'l3'l20t0 Z'z'
zprevá,dzkovania pohľebiska
vyplývajú
ktoré
Pľenajímateľa,
aouy nevyhnutne potľebnú ĺazabezpečeĺie
p*opĺ*,
ľo
orsĺ.ľ'
u
pohLľebníctv"
o
Zmluvy
^"nin.rt
vďahu za|oŽeĺého ĺazák1adetejto
zo
práv apovinností vyp1ývajúcich
doby v sú'ade so zákonom č'
aľchivačnej
trvania
dobu
po
a následne na účelyaľchivácie
zákonov v platnom zĺení'
u o doplnení niektoľých
aregistraturu"ľ,
oaľchívoch
395l2OO2Z.z.
s č1' 6' ods' 1 písm' c) všeobecného
Na:omctl j' u
údajov
osobných
Spľacúvanie
povinností Pľenajímďeľa podľa
zakonných
ptn.ni.
,ru
potrebné
naľiadenia o ochĺane údajov
v zneĺíneskoľšíchpľedpisov. Nájomca zaľoveň
zékoĺaé. 13tĺ20|O Z.z.o pohľebníctve

'

".il*jil"

'ĺua'

vyhlasuje,Žezaúčelomuzavľetiatejto'ľ'ľ1..:l'poskytnutíosobnýchúdajov
o svojich pľávach vyplývajúcich zo
informovaný
Pľenajímateľovi bo1 dostatočne
súvislosti so
osobné údaje poskýnúťv
pouĺ*o'ti
o
údajov,
spracúvania jeho osobných
relevantných skutočnostiach
požiadavilurnĺ, ako aj o ďalších
zakonnými alebo zmluvnými
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saNájomca
súkľomiď" s kÍoľéhoobsahom
ochľany
že infoľmácie o
obsiahnutých v dokumente o,Podmienky
Ňfuorrr.u beľie na vedomie
žÁírrĺ:!"^á^ii
pľed podpísaním ,"1,

zmluvnej stane
spracovávanío,ou,,y"t,údajov1úd",tYp"é"u*.to1o1sídlePrenajímateľa:www.sala.sk.
potľebnédoručovaťdľúej
,":.
V pľípade,ur uoal-p"Jiä
".ň;piso'*o'ľ na adľesu zmluvnej stľany uvedenú v čl'
táto
sa
doručuje
ktorá
akúkoľvekpísomnosť,
o1ám;1á dľúejzmluvnej stľane'
je
zmeĺaadľesy'písomne
nie
vľáti
I. zmluvy, dokiaľ
pli dodľŽaní týchto podmienok
,u'fi*r*orľ
ut
prípade,
V
'"j
písomnosť doručuje.
nastávajú dňom wátenia
sa dohod'ti, z. ĺointy doručenia
stľany
zmluvné
nedoručená,
sa uýslovne dohodli na
doručuj e. Zmluvĺéstľany
kioräzásietku
ur*.,
zásielky zmluvnej
stľanami' ktoré
sa zÍtväzlo'l medzi zmlu1nľmi
písomnosti
ao*ooroui
spľávy
opľávnení
ďalebo kľátkej textovej
'rnlril"
aj pľostľedníä;e - mailu
ztejto""''"'
vyplývajú
každízÍnenutýkajúcu sa ich
oznámiť
si
zavázujtl
sa
|ĺ'o*""
pľacovných dní
PľenajímateľaNájomca
a pod.) najneskôr do 10
účtov
č?sla
(ĺéaov,sídlo,
identifikačných údajov
pávazovať zazÍTLer'y vyžadujúce
,u
rur.eio
zmeĺanastala.
táto
kedy
odo dňa,
^"rry 'r.b.rdú

4

5

zmluve'
si uzavretie dodatku k tejto

čl. x.

zÁvnnnČNÉUSTANovENIA
Kzmenetejtozmluvymôžedôjsťlennazaki7ď.oYuj"T1:ohodyzmluvnýchstránformou
vypýajúcich zo zmeny
s qýnimkou zmien
dodatkov,
písomných
oóíslovaných
dňom nadobudnutia ich
ktoľésÍlzávaznépľenájomcu
pohľebiska,
poľiaaŕ,,
prevádzkoveľ'o
zákoĺač' 131/2010
pr","y.t p'ávnych pľedpisov najmä
a'ebo ,o Áí"nvšeobecne

1

účinnosti
predpisov'
pľíslušnými
Z.z. opohľebnícwev znení neskoľších
zmluvou neupľavené sa riadia
iouto
stľán
zmluvných
povinnosti
Práva a
Z' z' o pohľebníctve
platnom zĺerĺi,zákonom ĺ. tllĺzolo
5l2O2Ov
é.
VZN
ustanoveniami
z' obéiansky zakonník v platnom
a zákonom é' 4011964 Z'
predpisov
zĺeĺíneskoĺších

)

v

zneĺí.

doby nadobudnutia úóiĺrnosti
vŽívanapredmetu nájmu do
doba
tiež
riadi
sa
zm'uvou
Touto
tejtozmluvy
l : '^^l_i-.' nlrnĺnq "mlrrynÝmi stranami aúčinnou
Tátozmluvanadobúdaplatnosťdňomjejpodpisuobomazmluvnýmistrana]
mesta Šaľa'Zmluvné stľany
jej zveľejnenia na webovom sídle
dni
po
nasledujúcim
dňom
a spľístupnenímich osobných
zmluvy, vrátane so zveľejnením
ce'ej
zverejnením
so
súhlasia
ustanovenia $
zmluvu zverejniť vyplyva z
a priezviska. Povinnosť
."r'u
ľozsďru
v
údajov
a doplnení
infoľmáciám a o
o slobodnom prístupe k
z.
"'nene
Z.
2tIl200O
č.
zékoĺa
5a

ô

J
4.

niektoých"uko,,ou(zakonoslobodeinfoľmácií)vplatnomzneĺí.
alebo neskôr stľatia
sú celkom a'ebo sčasti účinné
nie
zmtuvy
tejto
us_
Ak niektoľéustanovenia
ustanovení' Namiesto neúčinných
ostatných
platnosť
účinnosť,nie je tým dotknutá
čo najviac pľib'iŽuje zmyslu
ktoľá, por.iuľ j. to pľavne možné,sa
úpľava,
použije
sa
tanovení
otázku brali
Zmluvy znluvné stľany tuto
pri'vawélĺanite3to
pokiaľ
a účelutejto Zmluvy,

5

jedno
z kto4ich nájomca obdľŽí
vyhotoveniacho
(3)
v
tĺoch
Táto zmluva je vypľacovaná
obdľží2 vyhotovenia'
(1) vyhotovenie a pľenajímateľ

do úvahy.
6

miesto
Nájomná zmluva na hrobové
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7

jej obsahom' porozrrmeli mu'
zmluvu si prečítali'súhlasia s
Zm|vvĺéstľanyvyhlasujú, Že
ich vôle ana mak
uľči!ý,^jasĺýazĺozlxĺlite1'ď pľejav
vyhlasujú, že obsahuj. ,rámany,
súhlasu ju podpisujú'

V Šali,dĺa....lQ,!.

ZO

Zanójomcu:

Zz

Za prenajíĺnateľa:

J

ľ

_
miesto
Nájomná zmluva na hľobové miesto urnové

Beliclcý

616

