Nájomná zmluva č'. 87 12022
na hľobové miesto

zákonník u' zĺeĺíneskoľších
663 anásl. zákona é.4011964 Zb' občiansky
pľedpisov
Z' z' o pohĺebníctvev zneĺineskoľších
pľedpisov a$2ĺ a násl. zákona é. t3Il20I0

uzAVoreĺáv zmysle

$

čl. L

ZMLUVNE STRANY

1. Prenajímatel': Mesto Šal'a
Y
- Šďa
7'92'715
Trojice
Sv'
Nám'
Sídlo:
Zastiĺpeĺý:Mgĺ' Jozef Belický' primátoľ mesta
-.

Bankové spojenie: Slovenská spoľiteľňa' a's'
SK82 0900 0000 00512430 6282

IBAN:
BIC:
tČo:

GIBASKBX
00 306 185

(ďalej len,, prenaj ímateľ ")

2. Nájomca:

Jaľoslav Aľpáš

Naĺodený/á:
Rodné číslo:
Tľvale bytom

:

Te1.

e-mail:
(ďalej len,, nój oľnca")
strany")
aj ako
"zmluýné
(obidvaja účistnícizmluvy v ďalšom texte spoločne
čl. u.

ÚvooľÉUsTANovENIA
1

)

1586/1'
pozemku^ registľa C KN paĺcela číslo
Pľenajímateľje výlučným vlastníkom
m2, paľcela registra C KN číslo1586/8'
zastavaneplochy anádvoľia ov]ŕmeľe ilz+q
ostatná
t34 fiŕ a paĺcela ľegistľa C KN čís1o1586/6'
zastavanáplocha a nádvoľie o rnýmeľe
okľesného uľadu Šďa' pĺe'obec
plocha o výmere 7 m2 vedené katastľálnym oábororo
vlastníctva č. 1 (ďatej aj ako ,,nehnuteľnosti'o)'
a katastrálne územie Šďa, na liste
zékoĺa
mesta Šal'aktoý je pohĺebiskom podľa
Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintoľín
pľedpisov. Pľenajímateľje pľevádzkovateľ
L3I'2OI0 Z. z. opohľebníctve v znení neskoľších
pohľebiska.
čt. uI.

PREDMEľ a. Účnl NÁJMU
1

podmienok
a nájomca prijíma do nájmu za
Pľenajímateľpľenecháva nájomcovi do nájmu
(ďalej len,,zmluvď'): uľnovú schĺánku v kolumbáľiu'
dohodnutych v tejto nájomnej zmluve
schĺankď')'
číslournovej schranky: N6 (ďalej aj ako "uľnová

,4

_
miesto
Nájomná zmluva na hĺobovémiesto uľnové

l/o

čl.Iv.

SLUŽBYSPoJENÉSNÁJMoMHRoBovEHoMIESTA
kÍoľépočas trvania
S prenájom umovej schľanky sú spojené služby,

1

prenaj ímateľ poskýuj e náj omcovi

j.r
l.2
1.3

t.4

nájomného vďahu

:

odpadu'
odvoz odpadu z pohľebiska okľem stavebného
sa uľnová schĺrínkaĺachädza
idrŽbapozemkov a stavieb na pohĺebisku, na ktorom
(okĺem uľnovej schľanky)'
spojených s prevádzkou pohľebiska'
úhĺadyinvestičných a neinvestičných nákladov
umová schĺanka špecifikovaná
prevádzkovanie pohĺebiska, na ktoľom sa ĺachádza
Z. z' o pohľebníctve v znení
v čl. IIII. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č,.l3tl20lo
neskorších predpisov.
čl. v.

DoBA NÁJMU

1.
2.
3.

so ziĺkonom č' l3tl2010
Táto zmluva sa llzatvfua na dobu neurčitúv súlade
Z. z. opohĺebníctve v platnom zneĺi'

nájomného'
Neoddeliteľnou pľílohou tejto zmluvy je doklad o úhĺade
Užívanie urnovej schránky zača\o dŕra 3'2'2022
čl. vI.

ľÁĺonĺľÉ

1.

euľ) na dobu 30 rokov aje určená
Výška nájomného činí500,00 EUR (slovom: pät'sto
Šaľač' 512020 Pľevádzkoý
podľa ust. $ 12 Všeobe cne závťlzného naľiadenia mesta
(ďďej aj ako ,,vZN é' 512020")
poľiadok potr.uĺrt mesta Šaľav zneníneskoršíchznieĺ
abolo uhĺadenédiw3.2.2022, na dobu do3'2'2052'

2.Nájomnéjesplatnévoprednacelých30ľokovpľipodpisetejtozmluvy.
obdobie
3. Nájomca beľie na vedomie a výslovne súhlasís tým, že ýška nájomného na ďalšie

4.

pľenajímateľa'
nájmu bude určená podľa aktuálne platného cenníka
obdobia uhľadiťnájomné na ďalšie
Nájomca je povinný pred uplynutím pľedplateného

obdobie.Vprípadeaknájomcaanipopísomnomupozomeníneuhľadínájomnénaďalšie
podľa čl' vn'
pľávo vypovedať túto nájomnú zmluvu postupom
obdobie, má pľenajímateľ

5.

tejto

Zmluvy

'

uzatvoreru 'e novej nájomnej

pľednostné pľávo na
má nľeĺĺnostné
''*^"oi o^hĺánlrrr
schĺanky ľná
Pri úmľtínájomcu urnovej
zmluvynauľnovejschĺánkyosobablízka,akjeblízkychosôbviac,táb\ízkaosoba,ktorá
preukaže svoj status blízkej osoby k
doručípľenajímateľovi písomnúžiadosťako prvá,
vyhlásením s úľadneosvedčeným
zomľelému nájomcovi ľodným listom alebo čestným
a ktoľej pľenajímateľpísomne
podpisom vyhlasujúc tento vďah k zomľelému nájomcovi
ĺalzat'ĺĺotenienájomnej
potvrdí vyuŽitie pľednostného práva. Prednostné právo
ako prvej
úmľtia nájomcu umovej schľanky'
zmluvy moŽno uplatniť najneskôr do jedného roka od
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čl. vII.

PRÁvA A PovINosTI ZMLWITŕcH sTRÁN
Pľenajímateľje povinný:

1

1.1

l.2

1.3

t.4

vsúlade splatnými
prevádzkovať pohľebisko spľenajatou umovou schĺánkou
právnymipredpismiopobĺebníctveapľevádzkovýmporiadkompohľebiska,
k umovej schľánke'
počas trvania tejto zmluvy zabezpeéiť prístup nájomcovi
okĺem pľípadu,akje potľebné
zdrŽať sa akýchkoľvek zásahov do urnovej schľánky,
o pripravovanom zásahuje povinný
zabezpeéiťbezpečnéprevádzkovanie pohľebiska.
zásahu do urnovej
vopľed písomne infoľmovať nájomcu. o uŽ uskutočnenom
písomne informovať nájomcu'
schĺánky, je pľevádzkovateľ povinný bezodkladne
nájomnej zmluvy, najmenej šesť
vopred písomne upozorniť nájomcuna vypovedanie

mesiacovpredodňom,keďsamáuľnováschĺrínkavyptatať.
Nájomca je povinný:
2.t dodržiavať ustanoveni a prevádzkového poriadku'
o pohĺebníctve
2.2 lžívď uľnovúschĺánku v súlade s platnými pľávnymi predpismi
zmluvou'
aprevádzkovým poriadkom pohľebiska ako aj touto
schĺánku
2.3 na vlastné "ái.l"dy zabezpečovať poriadok, údržbua staľostlivosť o urnovú
návštevníkov pohľebiska'
azabezpečiť, aby uľnová schľanka neohĺozila bezpečnosť
na vedenie
2.4 oznamovať pľevádzkovateľovi pobľebiska všetky zÍÍLerLyúdajov potrebné
najmä Zmenu mena a adresy
evidencie hĺobových miest, v prípade fyzickej osoby
zmenu obchodného mena a sídla'
trvalého pobýu, v prípade pľávnickej osoby najmä
ajej okolia'
2.5 zdrŽať sa vykonávania a(ýchkoľvek stavebných úpľavumovej schľankybý vykonaná
môŽe
Úpľava čelnej dosky umovej schľanky (vľátane moĺtážepísmen)
iba s predchádzajúcim súhlasom správcu cintoľína'
2.6 ldtžiavaťpoľiadok na pohľebisku,
2.7 rozsvecovať sviečky len na mieste na to vyhľadenom'
schránku, vyzve nájomcu' aby ich
Ak prenajímateľ zistí nedostatky v starostlivosti o umovú
neodstľáni v písomne uľčenej
v primeľanej dobe odstľánil. Ak nájomca tieto nedostatky

)

a
J

4.
5

6.

lehote,pľenajímateľtakmôžeurobiťsámnanakladynájomcu.
poriadku pohĺebiska sa môže
Nájomca beľie na vedomie, Že ĺedodržiavanímprevádzkového
zopohĺebďctvevplatnom zneni'
dopustiťpľiestupkupodľaust. $ 32zékoĺal31l20t0Z.
hĺobovéhomiesta
Každá zlTLena pľevádzkového poriadku bude oznamovaná nájomcovi
poriadku pohĺebiska na uľadnej tabuli
uverejnením oznámenia o zmone pľevádzkového
pohĺebiska ' Zmeĺa pľevádzkového
spolu so zverejnením nového pľevádzkového poľiadku
v Šali'
poriadku pohľebiska podlieha schváleniu Mestsk.ým zastupiteľstvom
Podnájom umového miesta je zakžuaý'
čl. VIIL

vŕľovnĎ NÁJoMNEJ
1

2.

l

ĺ

7jľýILIJVY A

UKoNčENIE NÁJomľÉľroVZŤAHU

Pľenajímateľnájomnú zmluvu vypovie, ak:
uľnovej schranky'
a) zétvažnéokolnostina pohrebisku znemožňujú tľvanie nájmu
b) sa pohľebisko zruší,
.jrrap*.u ani po upozoľnenínezaplatíInájomnézaužívallleuľnovej scbľánky'
v odseku 1 písm' a) a b)'
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zm|uvu z dôvodov uvedených
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miesto na uloženie uľien so spopolneqimi
musí so súhlasom nájomcu zabezpečiťnáhĺadné
ostatkami.
v odseku 1 písm' a) a b)'
Ak pľenajímateľvypovie nájomnú zmluw z dôvodov uvedených
tri mesiace predo dňom'
je povinný výpoved"nĺ3omne3 zmluvy doručiťnájomcovi najmenej
je zĺátmaadľesa nájomcu alebo sídlo nájorncu'
keď sa má uľnová scbľánka zrušiť; ak mu nie
pohĺebisku s uvedením mena a pľiezviska
uverejní túto iďormáciu na mieste obvyklom na
nájomcu umovej schľanky a číslauľnovej schĺánky'
v ods' 1 písm' c)' je povinný
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného
dvoch mesiacov po uplynutí lehoty' na ktoru bolo
ýpoveď doručiťnájomcovi najneskôr do
alebo sídlo nájomcu' uverejní túto
nájomné zaplateĺe;ak mu nie je zĺétmaadľesanájomcu
mena a priezviska nájomcu
infoľmáciu na mieste obvyklom na pohĺebisku s uvedením
urnovej schĺánky a číslauľnovej schĺánky'
v odseku 1 písm'
Ak prenajímateľ vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného
jedného roka odo dňa doručenia
c) a nájom ca ie ,na^y, qýpovedná lehota uplynie do
do tejto lehoty odstľanil z uľnovej
výpovede. Pľenajímateľvyzve nájomcu, aby najneskôľ
v tejto lehote neodstľáni, po uplynutí
schĺanky u1oženéurny a písmo z čelnej dosky; ak ich
lehoty sa prípadné
výpovednej lehoty ich prenajĺmateľ odstráni; po uplynutí ýpovednej
pľíslušenstvouľnovej schľĺĺnkypovďuje za opustenú vec'
nájomného vďahu písomnou
Nájomca môže písomne požiadď pľenajímateľao ukončenie
dňu doby, na ktoru bolo nájomné
dohodou zmluvných strán, spľavidla ku poslednému
prílohu č' 6 VZN č" 512020'
uhĺadené. Yzor žiadosti o ukončenie zmluvy tvorí

J

4

5

6

čl. Ix.

oSoBITNÉ usľ,LľovENIA

1.
2.
3.

dľobného hmotného majetku'
Prenajímateľ nezodpov edázapoškodenie, alebo odcudzenie
si je povinný poistiť na
Nájomca berie navedomie, Že jeho vlastn]ŕ hnuteľný majetok
ľesp' zničenie majetku'
vlastné naklady. Pľenajímateľnezodpovedázapľípadnú stľatu,
jeho spľostľedkovatelia spľacúvajúv zmysle
Nájomca berie na vedomie, že Prenajímateľ a
z 27' apnla 2016 o ochĺane
naľiadenia Euľópskeho paľlamentu a rady (EU) 20161679
údajov a o volhom pohybe takýchto údajov, ktoľým
ffzických osôb pri spľacúvaníosobných
g5l46l1s (všeobecnénaľiadenie o ochľane údajov) osobné údaje

sa zrušuje smeľnica
plnenia zákonných povinností
Nájomcu v ľozsahu stanovenom v tejto Zmluve za účelom
l3ll20l0 Z'z'
podľa zéĺľionač;
Prenajímateľa, ktoré vyptývajú zptevádzkovania pohľebiska
po dobu nevyhnutne potrebnú ĺazabezpečeĺíe
o pohĺebníctvev zneníneskoršíchpľedpisov,
ĺa zák\aďe tejto Zmluvy
ptáv apovinností vyplývajúc ich zá zmluvného vďahl za\ožeĺého
doby v súlade so zákonom č'
a následne na účelyaľchivácie po dobu trvania archivačnej
zákonov v platnom znení'
395l2xo2Z.z. oaľchívocha ľegistrďuľach a o doplnení niektoľých
písm' c) všeobecného
osobných údajov Nájomcu je v súlade s č1. 6' ods' 1
Spľacúvanie
povinností Pľenajímateľa podľa
naľiadenia o ochľane údajov potľebné na plnenie zakonných
pľedpisov. Nájomca zaľoveň
zŕkona č. l3ll2l]0 Z.z. o pohľebníctve v zneĺíneskoľších
poskýnutí osobných údajov
vyhlasuje, Že za účelomuzavľetia tejto Zm\wy pri
právach vyplývajúcich zo
Prenajímateľovi bol dostatočne informovaný o svojich
údaje poskýnúťv súvislosti so
spľacúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné
relevantn:ých skutočnostiach
zakonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších

_
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saNájohq6
že iďoľmácie o
pred podpísanímtejto Zmluvy oboznĺímil.Nájomca berie na vedomie
s ktoľéhoobsahom
obsiahnuqých v dokumente ,,Podmienky ochĺany súkľomiďo,

Pľenajímateľa:www.sala-sk'
spľacovávaní osobných údajov sú dosfupné na webovom sídle
zmluvy potľebnédoručovď dľúejzmluvnej strane

V prípade, ak bude podľá tejto

4.

zmluvnej stľany uvedenú v čl'
akúkolŤek písomnosť,doručuje sa táto písomnosť na adľesu
zmluvnej stľane' ktoľá
I. zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne ozĺámeĺá drúej
podmienok vr'áti
písomnosť doručuje. V pľípade' ak sa písomnosť aj pri dodľŽanífýchto
nastavajú dňom vľátenia
nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, Že účinkydoručenia
dohodli na
sa
zásielky zmluvnej strane, I<totéĺzásielku doručuje. Zmluvné stľany ýslovne
stranami' ktoľé
oprávnení doručovaťpísomnosti týkajúce sa zŕtv'ázku medzi zmluvnými
_
textovej správy
vyplývajú ztejtozmluvy aj pľostľedníctvom e mailu ďalebo kľátkej
sa
ľ..*iĺ*uteľaNájomca sa zaväzujtl písomne si oznámiť kaŽďir zmenu týkajúcu ich
do 10 pľacovných dní
identifikačných údajov (nánov, sídlo, číslaúčtova pod') najneskôr
povúovať zazÍÍLerLy vyžadujúce
odo dňa, kedy táto zÍnenanastala. Takéto ZÍTLeÍLy sa nebudú
si uzavretie dodatku k tejto zmluve.

5

čl. x.

zÁvrnrčNÉUsTANovENIA

1.

2.
3.
4.

5.

6.

K zmenetejto zmluvy môžedôjsťlenna zékladevzájomnej dohodyzmluvnýchstľánformou
zo zÍrleny
očíslovanýchpísomných dodatkov, s ýnimkou zmieĺ vyplývajúcich

dňom nadobudnutia ich
prevádzkového poriadku pohľebiska, ktoľésúzávaznépľenájomcu
najmä zékoĺač'l3ll20l0
účinnostialebo zo zsrieĺvšeobecne platných právnych predpisov
Z.z. o pohĺebníctv e v zneĺi neskoľšíchpredpisov'
sa riadia príslušnými
Práva a povinnosti zmluvných strĺĺntouto zmluvou neupľavené
Z. z. o pohľebníctve
ustanoveniami VZN é. 5l2O20 v platnom zneni,zákonom č. l31l20l0
platnom
v znenineskoľších predpisov a zákonom é. 4011964 Z. z. obéiansky zakonník v

znení.
nadobudnutia účinnosti
Touto zmluvou sa ľiadi tiež doba užívaniapľedmetunájmu do doby
tejto zmluvY
stľanami a účinnou
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvn;ými
mesta Šaľa.Zmluvné strany
dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na webovom sídle
celej zmluvy, vľátane so zverejnením a sprísfupnením ich osobných
súhlasia ro
^ár";n*ĺm
vyplyva z ustanovenia $
údajov v ľozsahu mena a priezviska. Povinnosť zmluvu zveľejniť
doplnení
5a zákona č. 2l1l2OO0 Z. z. o slobodnom prístupe k iďoľmácíám ao zÍnene a
niektoých zákonov (zákon o slobode infoľmácií) v platnom zneĺí.
neskôľ stľatia
Ak niektoré ustanovenia tejto Zmhlvy nie sú celkom alebo sčasti účinnéalebo
Namiesto neúčinnýchus_
účinnosť,nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
najviac pribliŽuje zmyslu
tanovení sa pouŽije úpľava,ktoľá, pokiď je to pľávne možné,sa čo
strany tuto otazku bľali
a účelutejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváĺaní tejto Zmluvy zmluvné
do úvahy.

jedno
vypracovaná v troch (3) vyhotoveniach, z ktoých nájomca obdľží
(1) vyhotovenie a prenajímateľobdľŽí2 vyhotovenia'

Táto zmluva

je
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Zm\uvné strany vyhlasujú, že zmllvv si prečítali,súhlasia s jej obsahom' porozumeli mu,
vyhlasujú, že obsahuje slobodný, určitý, jasný azĺonlmitelhý pľejav ich vôle ana znak
súhlasu ju podpisujú.

V Šali,aĺu.....!,.? ;.Lp.l!......

Za prenajímateľa:

Za nójomcu:

Ĺ

*
*

*

*

/l

t/

I
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