Nájomná zmluva č'' 8812022
na hľobové miesto

neskoľších
Zb' občiansky zákonník v znení
zŕkoĺač.4011964
násl.
uzatÝofená v zmysle
neskorších predpisov
z. o pohĺebníctvev z]leÍu
Z.
ó.I3Il20]r0
a 2l aĺésl.zékoĺa
$ 663 a

pľedpisov

$

čl. L

ZMLII\rNÉ sľruľy
Šal'a
Nám' Sv' Tľojice 7'92715 Šaľa
Sídlo:
mesta
Zastupený: Mgĺ' Jozef Belický' pľimátor
sporiteľňa' a's'
Bankové spojenie: Slovenská
SK82 0900 0000 00512430 6282

Pľenajímatel':Mesto

1

IBAN:
BIC:
IČo:
(ďaI ej

2,

GIBASKBX
00 306 185

len', pr enaj ímateľ " )

Eva Šelmeciová
Nájomca:
Naľodený/á:
Rodné číslo:
Trvďe býom :
Tel.
e-mail:
(ďalej len,,nójomca")
(obidvajaúčastnícizmluvyvďalšomtextespoločneajako,,zmluvnéstrany,.)
čt. u.

UVODI\]E USTANOVENIA
ľegistľa C KN parcela číslo
KN číslo1586/8'
ägzoq m2, plce1a registra C
oqimere
anádvoria
zastavaĺéplochy
ľegista c KN číslo1586/6' ostatná
o qimeľe I3-4 Íŕup*..1u
nádvoľie
a
zastavaĺäplocha
uľadu Šďa' pľe obec
katastľa1ny* oäbo'om okĺesného
p1ocha o qýmere 7 rĺ? vederré
(ďalej aj ako
na liste vlastníctva č' 1
"nehnuteľnostľo)'
a katastľálĺre územie Šaľa,
je pohľebiskom podľa zákoĺa
ktoý
šaľa
*"tu
nachád"u
Na tejto nehnuteľnosti sa
'ĺnto'ĺ"
Pľenajímateľje pľevádzkovateľ
opohĺebďctve v znení neskoľšíchpredpisov.

pozemku^
Pľenajímateľje výlučnym vlastrríkom

1

)

1586/1'

I3tĺ2oĺ0Z.z.

pohĺebiska
čl. ilI.

PREDMET A ÚČEt NÁJMU
1

nájmu za podmienok
do nájmu a nájomca prijíma do
nájomcovi
pľenecháva
Pľenajímateľ
urnovú schĺankuv kolumbáľiu'
zmluve (ďalej len,'zmluvď'):
nájomnej
tejto
dohodnutýchv
(aur'j aj ako "uľnová schľankď')'
číslournovej schránky i

ul

uľnovémiesto
Nájomná zmluva na hĺobovémiesto -

t/o

čl.Iv.

SLUŽBYsPoJENÉSNÁJMoMHRoBovÉĺĺoMIESTA
Sprenájomumovejschrankysúspojenéslužby,ktoľépočastrvanianájomnéhovďahu

1

pľenaj ímateľ poskytuj e náj omcovi:

1.1

stavebného odpadu'
odvoz odpadu z potlĺebiska okľem

1,2í&Žbapozemkwastaviebnapohĺebisku,naktoromsauľnováschĺánkaĺachádza

1.3

t.4

(okľem uľnovej schranky)'
pohĺebiska'
nákladov sp9jených s pľevádzkou
neinvestičných
a
investičných
úhĺady
špecifikovaná
sa nachádza umová schĺanka
pľevádzkovanie pobľebiska, na k'o'o*

vč1.il.tejtozmluvy,vsúladesozákonomé,t3tlz):]OZ.z.opohľebníctvevznení
neskorších pľedpisov'

čl. v.

DoBA NÁJMU

Tátozmluvasalzatváĺanadobuneuľčituvsúladesozákonomč.

1

2.
3.

1,31120t0

Z. z. opohrebníctve v platnom zsleĺí'
je doklad o úhľade nájomného'
Neoddeliteľrro., prĺonäutejto zmluvy
ďtn 2'2'2022
Užívanie o*ou'j schľanky zaóalo
čl. vI.

ľÁĺotvĺľB

1.

ľokov aje určená
(slovom: pät'sto eur) na dobu 30
Výška nájomného činí500,00 EUR

podl,aust.$12Všeobecĺezáx.aznéňonaľiadeniamestaŠaľač.5l2O2OPľevádzkový
zmieĺ(ďalej aj ako "vZN č" 512020")
poľiadok pot,r"u-ĺrt -.rtu Šaľav meĺineskoľších
dobu do2'2'2052'
abolo uhĺadenéďia2'2'2022' na

2.Nájomnéjesplatnévopľednacelých30rokovpripodpisetejtozmluvy.
obdobie
ze uyst<a nájomného na ďalšie
a ýslovne súhlasís tým'
vedomie
na
berie
Nájomca
3.

4.

nájmubudeuľčenápodľaaktuálneplatnéhocenník1pľenajímateľa.
na ďalšie
pľedplateného obdobia ubľadiťnájomné
Nájomca je povinný pred uplynutĺm

obdobie.Vprípadeaknájomcaanipopísomnomupozoľneníneuhľadínájomnénaďalšie
postupom podľa č1' Vil'
,.ypou'ouľ túto nájomnú zmluw
obdobie, má pľenajímateľ pľávo

5. ľľ"rtrľäomcuuľnovej schľanky má prednostne

právo ĺavza*orenie novej nájomnej

zmluvynauľnovejschĺánkyosobablízku,ut3.blízkychosôbviac,tábĺízkaosoba,ktorá
doručípľenajímateľovipísomnúžiadosťakoprvá,pľeukažesvojstatusblízkejosobyk
osvedčeným
alebo čestným vyhlásením s úradne
zomĺelémunájomcovi rodným listom
pľenajímateľpísomne
zomĺelému nájomcovi a ktoľej
podpisom vyhlasujĺc tento vďah k
ako pľvej potvľdí využitie pľednostného

nájomnej
pľhva'Prednostné pľávo na uzatvoľenie

zmluvymoŽnouplatniťnajneskôľdojednenoľokaodúmľtianájomcuumovejschĺanky.

_ umové miesto
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čl. vII.

sľn'iľ
PRÁvA A PovlNosil zľĺĺ'uvľŕcrĺ
Pľenajímateľje

1

povinný

-^L.Ánĺľnrrv súlade

1.1pľevádzkovaťpoh,.bi,kospľenajatouumovouschĺánkouvsúadesplatnými

právnymipľedpismioPohĺebníctueaprevádzkoýmporiadkompohĺebiska,
l.2počastrvaniatejtozmluvyzabe-pečiťpľístupnájomcovikumovejschĺánke,
pľípadu' ak je potľebné
do umovej schĺánky' okľem
zásahov
akychkoľvek
zdržaťsa
1.3
zabezpeéiťbezpečnéprevádzkovaniepohľeuiska.opripravovanomzásahujepovinný

vopredpĺsom,,einfoľmovať"a;o..".oužuskutočnenomzásahudouľnovej

t.4

schľánky,jepľevádzkovateľpovinnýbezodkladnepísomneiďormovaťnájomcu'
najmenej šesť
na vypovedanie nájomnej zmluvy'
vopľed písomne upozorniť najoĺncu

mesiacovpľedodňom,keďsamáurnováschĺánkavypľatať.
Nájomcaje povinný:
z.1 dodľžiavaťusta"o"enia pľevádzkového poľiadku'

2

2.2uŽívaťuľnovúschľánkuvsúladesplďnýmipľávnymipredpismiopohrebníctve
zmluvou'

2.3

ako aj touto
prevádzkovým poĺiadkom pohľebiska
urnovú schĺánku
poľiadok, údĺžbua staľostlivosť o
na vlastné náklady zabezpečovať
pohĺebiska'
neohĺozila bezpečnosť návštevníkov
azabezpečiť,aby uľnová schĺanka

a

2.4oznamovaťpľevádzkovateľovipohĺebiskavšetkyzrÍLefLyúdajovpotrebnénavedenie
mena a adresy
prípade fyzickej osoby najmä zlnenu
evidencie hľobových miest, v
trvaléhopobýu,vpľípadepľávnickejo,ouynajmäzmenuobchodnéhomenaasídla,
jej okolia'
úpľav uľnovej schĺanky a
af,ýchkoľvelĺstavebných
2.5 zdrŽaťsa vykonávania
vykonaná
(vrátane montáže písmen) môžebyť

2.6
2.7

Úpľava čelnej dosky uľnovej schľánky
spľávcu cintoľína'
iba s pľedch idzajircimsúhlasom
udrŽiavať poriadok na pohrebisku'
na to vyhĺadenom'
rozsvecovať sviečky len na mieste

Akprenajímateľzistínedostatkyvstaľostlivostioumovúschĺánku,vyzvenájomcu,abyich
vpľimeranejdobeodstránil.Aknájomcatietonedostatkyneodstránivpísomneuľčenej

J

sám na náklady nájomcu'
lehote, pľenajímateľtak môže uľobiť

poľiadku pohrebiska sa môže

prevádzkového
Nájomca berie na vedomie, Že ĺedodľŽiavaním
zneĺí'
|3|tzolo Z' z opobrebníctve v platnom
zŕkoĺa
32
ust.
podľa
$
pľiestupku
dopustiť
nájomcovi hľobového miesta

4

bude omamovaná
Každá zmenaprevádzkového poriadku
pohľebiska na uľadnej tabuli
o zmeno prevádzkového poľiadku

5

uverejnením oznámenia
Zmeĺapľevádzkového
prevádzkového poriadku pobľebiska '
spolu so zveľejnením nového
Mestským zastupiteľstvom v Šali'
poriadku pohĺebiska podlieha schváleniu
je zakánaĺý'
Podnájom umového miesta

6

čl. VIIL

vŕľovnĎ NÁJoMNEJ
1

ZMLUň JŕoľeBľIENÁJoMNÉrĺoVZŤAHU

vypovie' ak :
Pľenajímateľnájomnú zmluw
nájmu uľnovej schľánky'
na pohľebisku memožňujútrvanie
a) zéĺvúĺéokolnosti
b) sa pohľebisko zruší,

2

,l

ii'

a

c)nájomcaanipo,,po"o.n.ĺnezaplďilnájomnézavŽívanĺeurnovejschľánky.
odseku 1 písm' a) a b)'
zm|ĺvls zdôvodov uvedených v
nájomnú
vypovie
pľenajímateľ
Ak

_ urnové miesto
Nájomná zmluva na hĺobovémiesto
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miesto
Ínusíso súhlasom nájomcu zabezpeóiťnáhľadné

na uloženie urien so spopolnen;irni

v odseku 1 písm' a) a b)'
nájomnú zmlyvu z dôvodov uvedených
pľedo diioln'
nájomcovi najmenej tri mesiace
je povinný v.ppovedinájomĺrej zmluvy doručiť
alebo sídlo nájomcu'
ak mu nie je métmaadľesa nájomcu
keď sa má urnová schľánka zrušiť;
a priezviska
na pohľebisku s uvedením mena
mieste
na
infoľmáciu
uveľejní tuto
uľnovej schĺanky'
nájomcu urnovej schĺanky a čísla
1 písm' c)' je povinn)i
z dôvodu uvedeného v ods'
nájomnú
vypovie
Ak pľenajímateľ
".1"""
lehoty' na ktoru bolo
do dvoch mesiacov po uplynutí
najneskôr
nájomcovi
doručiť
qipoveď
nájomcu' uverejní túto
je
znármaadľesa nájomcu alebo sídlo
nie
akmu
zaplateĺé;
nájomné
pľiezviska nájomcu
pohĺebisku s uvedením mena a
na
obvyklom
mieste
na
iďoľmáciu
umovej schránky a číslauľnovej schránky'

ľtTil];mateľ vypovie

a
J

"b;il#

4

Akpľenajímateľvypovedalnájomnúzmluvuzdôvoduuvedenéhovodseku1písm.
odo dňa doručenia
lehota uplynie do jedného roka
vypovedná
,ni^y,
,u
nájom
a
c)
i"
odstránil z uľnovej
,yir"nájomcu, uty "u3""kôr do tejto lehoty
qýpovede. Prenajímat
po uplynutí
"ľ
uL i't' v tejto lehote neodstľáni'
uloŽené urny a písmo z eehej do't'v,

5

schľánky

lehoty sa prípadné
oärt *i; po uplynutí výpovednej
výpovednej lehoty iÁ pienajĺmateľ
za opustenú vec'
pľíslušenstvouľnovej schľanky povaŽuje
písomnou
o ukončenie nájomného vďahu
Nájomca môžepísomne poŽiadaťprenajímateľa
nájomné
ŕu poslednému dňu doby' na ktoru bolo
dohodou zm1uvných strán, spravid1a
zmluvy tvorí prílohu č' 6 vZN č' 512020'
uhľadené. Yzoľ Žiaďosti o ukončenie

6

čl.Ix.
osoBITNÉ usľĺľovENIA

1.

majetku'
alebo odcudzenie drobného hmotného
edázapoškodenie,
nezodpov
Prenajímateľ

2.Nájomcabeľienavedomie,žejehovlastnýhnuteľnýmajetoksijepovinnýpoistiťna
stľatu, ľesp. zničenie majetku'
edá|zapľípadnú
vlastné naklady. Prenajímateľrr."oJpou

3.Nájomcaberienavedomie,žePrenajímateľajehospľostľedkovateliaspracúvajúvzmysle
"u
o ochľane
ĺBul zóro K79 z 27 ' ap'1.1a 2016
Euľópskeho p*tu."nto
naĺiadenia

'uďy
údajov' ktoľým
a o voľnom pohybe takýchto
osôb pľi spľacúvaníosobných údajov
údaje

ffzických
osobné
g5l46lľjs (vseob"cnj nariadenie o ochľane údajov)
sa zrušuje smernica
NájomcuvľozsahustanovenomvtejtoZmluvezaúčelomplneniazakonnýchpovinností
Pľenajímateľa,ktoľévyplývajú,p,",ad,kovania.pohrebiskapodľazékoĺač:,1311201'0Z.z.
potľebnú ĺazabezpečenie
ľo aá_uy nevyhnutne
o pohľebníctve v znení neskoľšíďpľedpisov,
tejto Zmluvy
zmluvného vďahu založeĺéhoĺazái<|ade
prŕĺv apovinností vyplývajúcich zä

anáslednenaúčelyaľchiváciepodobutľvaniaaľchivačnejdobyvsúladesozákonomč.
v platnom zĺeĺí'
a o doplnení niektoých zákonov
395l20O2Z.z. oaľchívoch a ľegistratuľach
je v sulade s č1' 6' ods' 1 písm' c) všeobecného
osobných údajov Nájomcu
Spľacúvanie
Pľenajímateľa podľa
na plnenie zakonných povinností
naľiadenia o ochĺane údajov potreiné

zákoĺač,.l31,l2OIOZ.z.opohľebníctvevzĺeĺíneskoľšíchpredpisov.Nájomcazátoveil
pri poslqrtnutí osobných údajov
Zmiuvy
-svojich
vyhlasuje, že za účelomuzavľetia tejto
pľávach vyplývajúcich zo
o
Pľenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný
spracúvaniajehoosobnýchúdajov,opovinnostiosobnéúdajeposkytnúťvsúvislostiso
ľe'evantn.ých skutočnostiach
ako aj o ďalších
zakonnými alebo zmluvnými pozĺ'auuĹami,

_ uľnovémiesto
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saNájomca

ochĺany súkľomiď" s ktoľéhoobsahom
obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky
že informácie o
Nä3omca beľie na vedomie
oto^ĺ.ĺt'
z*r,rr.y
t"ito
podpísaním
pred
www'sa'a'sk'
nu *"bouom sídle Pľenajímateľa:
sĺ
údajov
osobných
spľacovávaní
stľane

doffi

doručovaťdľuhej zmluvnej
b"d" ;odľa tejto ^ro"y potrebné
uvedenú v čl'
"k
na adresu zmluvnej stľany
písomnosť,doručuje sa tato |ĺro*rrorľ

V pľípade,

4

akukoľvek
stľane' ktoľá
písomne oznámená druhej zmluvnej
I. zmluvy, dokiaľ nie je zmenaadľesy
vráti
aj pľi do&Žan týchto podmienok
sa
ak
prípade,
V
písomnosť doručuje.
dňom vľátenia
dohodli, že účinkydoručenia nastávajú
nedoručená, zmluvné strany sa
qýslovne dohodli na
doručuje' Zmluvné stľany sa
kiorázásíelku
stľane,
zásielky zmluvnej
stľanami' ktoľé
zétväz|olmedzi zmluvnými
sa
tYk1júce
písomnosti
opľávnení doručovať
textovej spľávy
e _ mailu ďalebo kĺátkej
vyplývajú ztejtoá"", aj prostľední"*o'
ich
si oznámiť každúzĺnenu týkajúcu sa
zaväzujil
sa
;í'"*"'
aNájomca
Pľenajímateľ
10 pľacovných dní
čisla účtova pod') najneskôľ do
(ĺénov,sídlo,
údajov
identiÍikačných
vyžadujúce
sanebudúpovažovať zazmerLy
zmeÍLanastala. Takéto zÍneny

pi,o*ľ

5

odo dňa,

kedytáto

si uzavretie dodatku k tejto zmluve'

čl. x.

zÁvBnnčNE UsTANovENIA
K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len na
očíslovanýchpísomných dodatkov,

)

ilT:

J

4.

5

6

dohody zmluvných strán foľmou

s

výnimkou zmien vyplývajúcich

zo

nájmu do doby nadobudnutia účinnosti
zm'uvou sa ľiadi tieŽ doba vŽívanapľedmetu

jej podpisu oboma zm'uvnými stranami aúčinnou
dňom
platnosť
nadobúda
T1ľ"äňľ;
Zmluvné strany
na webovom sídle mesta Šaľa'
jej
zveľejnenia
po
dni
nasledujúcim
dňom
ich osobných
vrátane so zveľejnením a spľístupnením
zmluvy,
celej
zveľejnením
so
súhlasia
z ustanovenia $
Povinnosť zmluw zveľejniť vyplyva
priezviska.
a
mena
ľozsahu
v
údajov
doplnení
prístupe k infoľmáciám ao zlnene a
slobodnom
o
z.
Z.
21ll2oo0
č,.
zékona
5a
niektoľýchzákonov(zakonoslobodeinformácií)vplatnomzĺení.účinnéalebo neskôr stľatia
sú ce'kom alebo sčasti
Ak niektoľéustanovenia tejto Zm'uvynie
účinnosť,niejetýmdotknutáplatnosťostatnýchustanovení.NamiestoneúčinnýchuspľibliŽuje zmyslu
pokiaľ je to pravne možné'sa čo najviac
tanovení sapoužde úpľava,kÍoľá,
stľany tuto otázlcu bľali
pri
uzawaľ"aní tejto Zmluvy zmluvné
pokiaľ
Zmluvy,
tejto
účelu
a

zktoýchnájomca obdtžíjedno
vypľacovaná v tľoch (3) vyhotoveniach,
2 vyhotovenia'
(1) vyhotovenie a pľenajímateľobdľží

i?rl *i;"a je

,)

t'

zák?aďevzájomnej

nneny
ich
stĺzáväznéprenájomcu dňom nadobudnutia
ktoľé
pohĺebiska,
poriadku
pľevádzkového
zákoĺač"t3tl2oL0
platnych pľávnych predpisov najmä
účinnostialebo ,o ,mieĺišeobecne
predpisov'
Z.z. opohĺebníctv e v zneĺi neskoľších
príslušnými
zmluvou neupľavené sa riadia
louto
strán
zmluvných
povinnosti
Práva a
Z' z' o pohĺebníctve
platnom zsleĺí'zákonom č'' I3tl}OIO
ustanoveniami VZN č,. 5l2o20v
v platnom
č'' 40lĺ964 Z' z' obč:iansky zakonník
zákonom
a
predpisov
v rneĺíneskorších

1

Nájomná zmluvana hľobové miesto

_ uľnové miesto

sl6

.t

7

jej obsahom' poľonrmeli mu'
si pľečítali'súhlasia s
zmluw
že
vyhlasujú,
Zmiĺvnéstľany
pľejav ich vôle a na znak
určitý,'jasný a zrozumitelhý
vyhlasujú, z. oururrrr:. ,ráuoaÍIy,
súhlasu ju podpisujú'

V Šali,día...ť.. ?..

tott

Za prenajímateľa:

Zanójomcu:

aa aaaaaaa

aaa

a

aaa'

" ' '
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