Nájomná zmluva č''1 9 12022
na hľobové miesto

neskoĺších
občiansky zakonník v znení
zékona é. 40 l tg 64 Zb'
násl'
a
663
v zmysle $
v zĺeĺíneskorších
uzat\ĺoÍerLä
č. 131/2010 Z'z' o
21' aĺás|' zžkoĺa

a$

čl. I.

zMLtM\É srnľĺv
Šal'a
Ná*' Sv' Tľojice 7'92715 Šaľa
Sídlo:
Belickí pľimátoľ mesta
Z^"rtp"rv, Mgľ' Jozef sporiteľňa'
a's'
Slovenská
g""k;"e
'pojenie: šrsz 0900 0000 O05ĺ 2430 6282

Pľenajímatel':Mesto

1

IBAN:
BIC:
IČo:

GIBASKBX
00 306 185

"
(ďalej len,, pr enaj ímateľ )

2.

Igor Belovič

Nájomca:
Naľodený/á:
Rodné číslo:

Trvale býom

Tel.
e-mail:

,ĺI:jr';:;:ľr:#:i;)luvyv ďalšom texte spoločne aj ako ,,zrnluýné strany")
čl. II.

WODNE USTANOVENIA

KN číslo1586/8'
Pĺenajímďeľjevýlučnýmvlastníkompozemku^ľegistracKNparcelačíslo1586/1'
m2,parcela ľegistra C
žrroo
oqfineľe
zastavarĺétplocha anádvoľie
KN čísloti86rc' ostatná
rrŕu p*..tu ľegistľac
B;
qýmeľe
o
pĺe obec
zastavaĺáplocha u rriáuoĺ"
ókĺesnéhouradu Šaľa'
katastľffi
vedené
m2
"äu"11 ako
plocha o výmeľe 7

1

č. 1 (ďďej aj
"nehnuteľnosti")'
na liste
šaľa,
územie
a katastrálne
je pohľebiskom podľa ztl<oĺa
"r"u"i.*"
ktoď
šuľu
*.ro
sa nachád"u .i"*ĺ"
Na tejto nehnuteľnosti

,)

131/2010

Z.z.opoň"unĺ.*evzneníneskoľšíchpr.apĺrou.'ľr.rr4ĺ*u,.ľjepľevádzkovateľ

pohľebiska.

lĺĺobovémiestonapaľceleNC|6,'1d:1,hĺobovémiestoč.28(ďďejajako,,hľobové
_ Mória Belovičová (ďalej aj ako "pôvodný
pôvodný
miesto.,) doteľaz "zi'ĺ
"áj;;; č.638/08 zo 23'12'2008 pĺičomĺé$omĺéza

J

4

Nájomnej
nájomcď) ou "uľú.
"*tru,
pľávo na uzatvoľenre
užívanietrľouovenomiestaboloubĺadenénadobuďo24.ĺ2.2028.
nájo*.u uyožilpľednostné
nájomca
Z'z'
Z dôvodu, Že pôvodný
""o".i"
ods' 4 zákoĺaé' I3I.20I0
zi
s
súlade
v
$
na hĺobové;i.;
dohodli na
novej nájomnej zmluvy
zmluvné stÍany rrýslovne
sa
neskoľší.h;;;sov
o pohĺební.w. u
"rr.ní zmluvy (ďalej len,,zmluvď)'
uzatvoľení tejto nĺjomnej

tl6
!t

miesto
Nájomná zmluva na hĺobové

čl. III.

PREDMET A ÚčEL NÁJMU
nájmu za podmienok
a nájomca pľijímado
álva ĺžljomcovi do nájmu
pľenech
č'
Pľenajímateľ
NC 1ó, rad : 1, hľobové miesto
hľobové *i.ri; rru paľ""le
zmluve
tejto
v
dohodnutých

1

28.

čl.Iv.
llRoBovÉrro MIEsTA
sLUŽBY sPoJENÉs NÁJMoM
SprenájomhĺobovéhomiestasúspojenésluŽby,ktoľépočastrvanianájomnéhovzťahu

1

prenajímateľ poskýuj e náj omcovi: stavebného odpadu'
ĺachiĺdza
1.1 odvoz odpaau z pohĺebiska okľem
ktorom sa hĺobovémiesto
astavieb na pohĺebisku' na

L.2

ídržbapo"emtoro

v čl'
1.3l#"äľ:JJr''l':ľ;T:}'..tičných"*'u:l:ľ^"l"_1Ľ:*::**ľpohrebiska'
nu'h adzabribové miesto špeciÍikované

t.4

kĺoro*
prevádzkovanie pohĺebiska, na
'u
,o
súlade
v
zmluvy,
III. tejto
neskorších pľedpisov'

"uko"o*

č'' I3:llzOtO Z' z'

o pohľebníctve v

znení

čl. v.

DoBA ľÁĺttĺu
ako po uplynutítlecej
anesmie savypovedať skôľ,
asauza*éĺanadobuneurčitú
Táto zmluv
Z' z' opohĺebníctve vznení
pochovania) , akzákoĺč'131/2010
dňa
odo
ľokov
(10
doby
inak'
,'.rĹo.sĺ.ľ, pľedpisov neustanovuje
zmluvy je doklad o úhľade nájomného'
Neoddelitel'nou prílohou tejto

1

)

čl. vI.

ľÁĺonĺľÉ
EUR (slovom šest'nást'euľ pät'desiatdevät'cent)

1

)
J

4

bolo zo strany

Nájomné vo výške 16.59
na dobu ďo 24'12'2028'
noueno nájomcu uhľadené
na ďalšie obdobie
s tým' Že výška nájomného
a výs1ovne
vedomie
na
beľie
Nájomca
''t'i"'ĺ
platného cenníka pľenajímateľa'
urcúr'.
p"ĺľu
uľčena
bude
nájmu
Nájomcajepovinnýpreduplynutí*n..aĺ".enéhoobdobiauhĺadiťnájomnénaďalšie
na ďalšie
uPozoľnení neuhĺadí nájomné
písomnom
po
ani
nájomca
obdobie. V prípade ak
podľa č1' Vm'
túto nájomnú zmluw postupom
pľávo'ypouäuť
obdobie, má pľenajímateľ
tejto ZmluvY.
na watvoľenie novej nájomnej
miesta má pľednostné pľávo
hľobového
nájomcu
úmrtí
ktoľá
Pľi
osôb viac, tabÍízka osoba,
blízkych
b|ízka,'akje
osoba
k
zmluvy na hĺobovémiesto
p*a' preukátŽe svoj status blízkej osoby
uľo
ziadoJ
písomnú
doručípľenajímateľovi
s úradne osvedčeným
listom ďebo eost''ý- vyhlásením
písomne
zomĺelémunájomcovi rodným
nájomcovi a ktoľej prenajímateľ
zomľelému
k
vďah
tento
podpisom vyhlasujúc
nájomnej
Pľednostné pľávo na uzaworenie
p'ĺuu'
prednostného
miesta'
ako prvej potvľdí využitie
ľoka od úmľtia nájomcu hĺobového
doieanetro
najneskôr
zmluvy moŽno ,'prut'ľ

miesto
Nájomná zmluva na hľobové

216

čl. vIL

sľn'Ĺľ
PRÁvA A PovlNosil ZMLUvNÝcrĺ
1

i:ľ";:xľJj;"'#'Tľ*"o*o.1ľ1enaiatľm

s platnými
hĺobovým miestom v súlade

pľávnymipľedpismiopohľebni"*upľevádzkovýmporiadkompohľebiska,
hľobovému
pľístupnájomcovi k pľenajatému
,ua"rp"ĺi
zmluvy
iejto
trvania
počas
1'.2

miestu,1ohľobovéhomiesta,okĺempľípadu,akjepotrebné

1'.3'**T:r:Lľ::*y:rlläff

#J'.*epohĺebisk":oe,ie;;á"'r.zasahu
uskutočIl"llom zásahu do
pĺroroľ'infoľmovať,rĺ3o*.., o už

I.4
)

jepovinný

hrobového

vopred
nájomcu'
povinĺj Ĺezodkladne písomne iďormovať
miesta,;" p."roĺd"t ovateľ
zm1uvy' najmenej šesť
na vypovedanie nájomnej
najoň"
upozorniť
vopľed písomne
sa má hľobovémiesto zrušiť'
mesiacov pľedo dňom' keď

Nájomca je povinný:

poľiadku'

2.1, dodĺŽiavať"'t*ou"'iaprevádzkovéhoptut ry-ĺ právnymi

2.z

2.3

pľedpismi o pohĺebníctve
s
sflaJe
v
miesto
uŽívaťlĺouove
pohľebiska ako aj touto zmluvou'
a pľevádzko'oj'po'ĺuatom
o pĺenajatéhĺobové
poľiadok' úd'ĺib1a staľostlivosť
zabezpeóovať
naklady
na vlastné
khĺobuneohĺozilo
jeho bezpľostľednéot'oii' azabezpeéiť'
pohĺebiska'
bezpečnosť návštevníkov

miesto

a

aby pľíslušenstvo

2.4oznamovaťprevádzkovateľovipohľebiskaui".kyzmer\yúdajovpotľebnénavedenie
najmä zmen}l mena a adresy
., irĺpuo" fľzicke] o:obľ
miest,
hľobových
evidencie
mena a sídla'
o.áty najmä zmenuobchodného
prenĺ"t
prípade
v
pobýu,
trvalého
"1
úpľavy okolo hĺobového
ĺpravy na hĺobovom mieste a
uĹetoľu"ľstavebné
2.5 vykonávať

2.6

súhlasom
miesta iba s pľedchédzajtrcim
udľžiavaťporiadok na

správcu cintorína'

pohľebisku'

'iomcu, aby ich
Akpľenajímateľzistínedostatkyvstarostlivostiohĺobovémiesto,\tyzverlq
v písomne uľčenej
tieto n1dosjat$ neodstľáni
,'4-*u
Ak
odstránil.
dobe
v primeranej
uľobiť sám na náldady nájomcu'
lehote, prenajímateľ tak môŽe

J

zneĺí'
Nájomcab.ĺ.',un"aomie,ŽeĺedodrŽiavanímpľevádzkovéhopoľiadkupohĺebiskasamôže
níĺzoloZ' z opohĺebníctve v platnom
32
ust.
podľa
$
priestupku
dopustiť
:žkoĺa
hĺobovéhomiesta
poriadku bude oznamovaná nájomcovi
zÍeeEapľevádzkového
tabuli
Každéĺ
poriadku poľ''"bĺ'tu na uľadnej
o zmene n..'aa"ľ"'ého
oznámenia
uveľejnením
pohľebiska ' Zmeĺapľevádzkového
prevádzkového poriadku
nového
zveľejnením
so
spolu
v Šali'
Mestským zastupiteľstvom
podlieha_schváleniu
poĺ'"tĺrtu
poriadku
'P
j e zakátzaĺý'
odnáj orľhľobovéhomiesta

4.
5.

6

čl. vilI.

vzŤAHU
uŕoľeENIE ľÁĺoľĺľÉrĺo
ZMtUvY'l
NÁJoMNEJ
rrŕpovgĎ
1

vypovie' ak:

Prenajímateľ nájomnú zmluw
hrobového miesta'
znemožňujú trvanie nájmu
pohĺebisku
na
zŕtvaŽĺéokolnosti
a)
b) sa pohĺebisko zruší,
miesta'
nájo11e
nezaplatil
po
uf*o*"ĺ
ani
'?*"T,*hĺobového
nájomca
c)

2

Akpľenajímateľvypovienájomnúzmluvuzdôvodovuvedenýchvodseku1písm.a)ab)'
316

miesto
Nájomná zmluva na hľobové

náklady pľeložiť
iné hĺobovémiesto a na vlasfiré
zabezpeéiť
nájomcu
súh.asom
musí So
hľobu na nové hĺobovémiesto'
ľudskéostatky

"atÄ"pľíslušenstva
pľedo dňom'
Akpľenajímateľvypovienájomnú'^l,,,,dôvodovuvedenýchvodseku1písm.a)ab),
nájomcovi najmenej tri mesiace
ao*oiľ
zmluvy
je povinný uypou.ai.ra.io*";
alebo sídlo nájomcu'
nie j e rnármaadľ9sa nájomcu
mu
ak
zrušiť;
miesto
hĺobové

J

keď sa má
a pľiezviska
pohĺebisku s uvedením mena
*
mieste
na
uverejní tuto infoľmáciu
"b'rk';;
číslahľobového
je poviĺľrý
iaiorrr.,, hľobového miesta a
),

miesta'

bo1o
Akpľenajímateľvypovienájoĺnnúz.1luvuzdôvoduuvedenéhovods.1písm.c
po uplynutí lehoty' na ktoru
najneskôľ do dvoch mesiacov
,rá3orn"oui
doručiť
tuto
výpoveď
alebo sídlo nájomcu, uveľejní
nie je zĺamaadresa nájomcu
zap'ateĺéiakmu
nájomné
a pľiezviska nájomcu
na pohĺebisku s uvedením mena
obvyklom
mieste
na
infoľmáciu

4.

miesta'
hľobového miesta a číslahľobového

Akpľenajímateľvypovedalnájomnúzmluvuzdôvoduuvedenéhovodseku1písm.
odo dňa doručenia
i.r,otu uplynie do jedného ľoka
qypovĹdnĺ
,ni^y,
nájom
i"
c) a
odstľanil z hĺobového

5

lehoty
"u
,yrr"nájomcu, aby najnestoľ do tejto
qýpovede. Prenajímat
po uplynutí výpovednej lehoty
"i
ho ,,, t"jto rárrĺ. neodstľáni,
ak
hĺobu;
prís.ušenstvo
miesta
považuje sa
lehoty sa pľíslušenstvo hĺobu
vypovednej
po
uplynutĺ
ho prenajímateľ odstľáni;

6.

môže nájomca písomne požiaďať
pochovania)
dňa
odo
rokov
(10
doby
písomnou dohodou zmluvných strán'
vďahu
nájomného
prenajímateľa o ukončenie
uhľadené' Vzor Žiadosti
doby, na ktoru bolo nájomné
spľavidla ku poslednému dňu
Šaľač ' 512020
cĺe zátvaznéhonaľiadenia mesta
Všeobe
6
č.
pľílohu
tvorí
o ukončenie zmluvy
PľevádzkoqýpoľiadokpohrebískmestaŠaľa(ďalejajako,,VZNč,.512020").

;:T##'ĺ...j

čl.Ix.
oSoBITNÉ usľlľovENIA
1

)
J

majetku uloženého
alebo odcudzenie hmotného
Pľenajímateľnezodpo vedá zapoškodenie,
na
majetok si je povinný poistiť
mte, žejeho vlastný hnuteľný
zničenie majetku'
edé|zapľípadnústratu, ľesp.
nezodpov
Pľenajímateľ
vlastné naklady.
spľacúvajúv zmys'e
a jeho spľostľedkovatelia
Pľenajímateľ
že
vedomie'
na
Nájomca beľie
ochľane
zóro K79 z 27 aprí|a 2016 o
paľlamentu
Euľópskeho
naľiadenia
údajov' ktoým
" '_"u'
a o vol'nom pohybe takýchto
újujou
osobnÍc]r
pri
,o.".""*'
fyzických osôb
osobné údaje
naľiadenie o o"h'*' údajov)
(všeobecnj
95l46l1s
sa zrušuje
povinností
za účelomplnenia zakonných
Zmluve
tejto
v
stanovenom
rozsahu
Z'z'
Nájomcu v
vania pohľebiska podľa zákoĺač:.1,3Ll20I0
,pr"r{drk
vyplývajú
ktoľé
Prenajímateľa,
potľebnú ĺazabezpečerue
*sĺ"t pr"api*u, po dobu nevyhnutne
o pohĺebníctv. u
Zmluvy
"n.rrirr"rt
vďahu zaloŽeĺéhoĺazékladetejto
zo
vyplývajúcich
práv apovinností
"Int*"et'o
v súlade so zákonom č'
po dobu tľvania archivačnej doby
archivácie
účely
na
a následne
zákonov v platnom zĺeĺĺ'
u o doplnení niektoľých
registrďuru"t
a
oarchívoch
395l2oo2 Z,z.
ods' 1 písm' c) všeobecného
Na3om"u 3" u úuĺ"s č1' 6'
údajov
osobných
Spracúvanie
povinností Prenajímateľa podľa
potľebné rru ptrr"rri" zakonnÝ1h
údajov
ochľane
o
naľiadenia
pľedpisov. Nájomca záĺoveiĺ
zĺeĺíneskoľších
u
pohĺební.we
Z.z.o
t3tl2't'
zékoĺač,.
vyhlasuje,Žezaúčelomuzavretiatejto'ľ':''^-'|i'poskýnutíosobnýchúdajov
vyplývajúcich zo
infoľmovaný o svojich právach
dostatočne
bol
Prenajímateľovi

ľä]äiiläľ'iľl;."

ĺŕÚ

'

,*"*iá

416

Nájomná zmluva na hĺobovémiesto

so
údaje poskýnúťv súvislosti
údajov, o povinnosti osobné
jeho
osobných
spľacúvania
ľelevantn;ých skutočnostiach
poziuauur.u*i, ako aj o ďalších
saNájomca
zákonrĺýmiur"uo
^rňáy.ĺ
o"t'''*y súkľomiď" s ktoľéhoobsahom
,,Podmi.nt'y
dokumente
v
o
obsiahnutých
berie na vedomie že infoľmácie
Ňäjo"'"u
ouo""'ĺ*ĺi'
pred podpísaním ,.:i"_ Ž.r"'y
www'sala'sk'
dostt|J na webovom sídle Prenajímateľa:
sĺ
údajov
osounych
spľacovávaní
zmluvnej stľane
potľebnédoručovaťdruhej
teito
V pľípade, b"d" ;oaľá
uvedenú v č1'
"mlil
na adresu zmluvnej stľany
"k
tato
sa
|ĺsoror,orľ
doručuje
akúkoľvek písomnosť,
stÍaneo ktorá
písomne oznámená dľuhej zmluvnej
je
zmerLaadľesy
nie
vráti
I. zmluvy, dokiaľ
dodľžanítýchto podmienok
uj
sa
ak
pľípade,
n1'"Á'ľ
V
ľd
písomnosť doručuje.
nastávajú dňom vľátenia
sa dohodii, že účinkýdoručenia
stľany
zmluvné
nedoručená,
stľany sa výslovne dohodli na
zásierku doručuj e' Zm|uvĺé
kioú
.rru'r",
ktoré
zásie1kyzmluvnej
sa záĺväzklmedzi zmlu]nľmi stľanami'
tytujĺ'"
písomnosti
doruoovať
opľávnení
textovej spľávy'
e _ mailu ďalehokĺátkej
prostľedníJr**
aj
ztejtoár"",
sa ich
vyplývajú
si oznámiť každílanenu týkajúcu
zaväzujip''"''""
sa
aNájomca
Pľenajímateľ
identifikačnýchúdajov(názov,sídlo,číslaúčtovapod.)najneskôľdo10pracovnýchdní
zazmeĺy vyžadujúce
zmeĺysa nebudú považovať
Tak';
,^"^;nasta1a.
táto
kedy
dňa,
odo
zmluve'
si uzavretie dodatku k tejto

4

5

čl. x.

zÁvpnnčNÉUsTANovENIA
zmluvných stľán foľmou
ĺazákladevzájomnej dohody

K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len
vyplývajúcich zo zÍneny
zmien
výnimkou
s
dodatkov,
očíslovanýchpísomných
dňom nadobudnutia ich

1

ktoré stlzžlväzĺéprenájomcu
pľevádzkoveno poriaaŕu pohľebiska,

účinnostialebo ,rzmienišeobecnepruŇ.ľrprávnychpľedpisovnajmä
pľedpisov'
Z.z. opohľebníctve v znení neskoľších
pľíslušn;imi
zmluvou neupľavené sa ľiadia
touto
strán
zmluvných
Práĺva a povinnosti
Z' z' o pohĺebníctve
platnom zneĺí,zákonom č. 131/2010
é.5l2O2Ov
VZN
ustanoveniami
z' obÓiansky zakonník v platnom
a zákonom č" 40ĺ1964 Z'
pľedpisov
v zneĺíneskoľších

,)

"äT: zmluvou

J

4

5

6.

úóinnosti
pľedmetu nájmu do doby nadobudnutia
užívania
doba
tieŽ
riadi
sa

zmluvy

ĺ'_:-_- oboma
o*lrrwnÚmi stľanal
stľanami aúčinnou
^L^*o zmluvnými
jej podpisu
dňom
platnosť
Táto zmluva nadobúda
sídle mesta Šaľa.Zmluvné stľany
*.bou*
jej
po
dni
dňom nasledujúcim
"uo.3rr.rrĺä'nuso zverejnením a spľístupnenímich osobných
vľátane
zmluvy,
celej
súhlasia so zveľejnením
$
zmluvu zveľejniť vyplyva z ustanovenia
Povinnosť
priezviska.
a
*nu
údajov v ľozsahu
a doplnení
prístupe k informáciám a o zmene
slobodnom
o
z.
Z.
2tIl200O
5a zákoĺa č,.
zneĺí'
(zákoĺo slobode infoľmácií) v platnom
niektoľých
alebo neskôľ stratia
"uko',o.ĺo
sú celkom alebo sčasti účinné
ZmIuvynie
tejto
ustanovenia
Ak niekÍoľé
Namiesto neúčinnýchus_
platnosť ostatqých ustanovení.
je
dotknutá
tým
nie
účinnosť,
pľibližuje zmyslu
je to pľavne možné,sačo najviac
pokiaľ
kÍoľá,
úpľava,
tanovení sapoužije
bľali
zmluvy zmluvné strany tuto otazku
ĺzatválranitejto
prí
pokiaľ
Zm'uvy,
a účelutejto

tejto

t

zákoĺač'131/2010

povahy oľiginálu' z ktoľých
vypracovaná v tľoch (3) vyhotoven|ach
2 vyhotovenia'
a pľenajímateľ obdľŽí
nájomca obdrží.i.anoirl vyhotovenie

HľHi"'" je
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súhlasia s jej obsahom' poroanmeli mu'
Zmiuvĺéstrany vyhlasujú, Že zmluvu si pľečítali,
jasný az-tozwĺiteľnýprejav ich vôle ana znak
vyhlasujú, Že obsďruj. .touoĺrryo WčitY,
súhlasu ju podpisujú.

V Šďi, aĺu.....!... t'.p.&,

Za pľenajímateľa:

Za nájotncu:

*

x
ýr

*

J

ĺ)
ĺ
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