Náj omná zmluva č,. 89 12022
na hľobovémiesto
uzaf,vorcĺáv zmysle $ 663 a násl' zŕkoĺač.4O/l964Zb.občianskyzakorrníkvzĺeĺineskoľších
z' o pohĺebníctve v znení neskorších predpisov
predpisov a $ 2I aĺäs|.zákoĺaé.I3120I0 Z'
čl. L

ZMLI'IVĺ\E STRANY

Pľenajímatel':Mesto

Šal'a
Nám. Sv. Tľojice 7,927 15 Šaľa
Sídlo:
Zastupený: Mgr. Jozef Belický, pľimátoľ mesta
Bankové spojenie: Slovenská spoľiteľň4 a's'
SK82 0900 0000 00512430 6282
IBAN:

1

BIC:
IČo:

GIBASKBX
00 306 185

(ďalej len,, prenaj íĺnateľ ")

2. Nájomca:

Ján Kostolanslý

Naľodený/á:
Rodné číslo:
Trvale bYtom

:

Tel.
e-mail:
(ďalej ĺen,,nójomca")
aj ako ,,zmluvné stľany")
(obidvaja účistnícizmluvy v ďalšoĺn texte spoločne
čt.

il.

WoDNÉ USTANoVEMA

nT'*

1

)

1586/1'
ľegistľa C KN
Pľenajímateľje vylučnym vlastníkom pozemku
:':1" 1586/8'
paľcela ľegista C KN'číslo
zastavaĺéplochyanádvoľia ornýmeľe 1szq+ m2,
fiŕ a paľcela registra C KN číslo1586/6' ostatná
zastavanél"plocha a nádvoľie o výmeľe I34
okľesného rľadu Šďa, pľe obec
p1ocha o u.imere 7 m2 vedené katastľá1rry* oáborom
č. 1 (ďalej aj ako o,nehnuteľnosti")'
a katastľálne územie Šaľa,na liste vlastníctva
Šaľaktoý je pohrebiskom podľa zákoĺa
Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintoľínmesta
pľedpisov. Pľenajímateľje pľevádzkovateľ
I3Ll20to Z. z. opohrebníctve v znení neskorších
pohľebiska.
čt.

ilL

PREDMEľ ĺ Účor-, ľÁnvĺu
1

podmienok
a nájomca pľijímado nájmu za
Prenajímateľpľenecháva nájomcovi do nájmu
urnovú schĺanku v kolumbáriu'
dohodnuých v tejto nájÓmnej zmluve (ďalej len,,zmlwď'):

čísloumovejschĺanky:NtZ(ďalejajako,,uľnováschľankď.).

!

,

_
miesto
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čl.Iv'
MIEsTA
sLUŽBY SPoJENÉ s NÁJMoM IIRoBovEHo
Sprenájomuľnovejschĺankysúspojenéslužby,kÍoľépočastrvanianájomnéhovďahu

1

pľenajímateľposkyľuj e nájomcovi: odpadu'
1.1 odvoz odpadu z pohľebiska okrem stavebného

|.2í&žbapozemkovastaviebnapohrebisku,naktoromsauľnováschraĺrkaĺacháďza

t.3
t.4

nákladov'sp|jeďch s prevádzkou.pohrebiska,
uľnová schľanka špeciťrkovaná
'ľ:.1ffiľ'H:hestičných
pohĺebiska, na ŕo'o* sa ĺachádza
pľevádzkovanie
v znení
131/2010 Z' z' o pohĺebníctve
č'
zákonom
so
sulade
v
v č1. III. tejto zmluvy,
neskorších pľedpisov'

ľ#":T

čl. v.

DoBA NÁJMU
v sulade so zákonom
vzatvára Ia dobu neuľčitú
zĺeĺí'
Z. z. opohľebníctve v platnom
Neoddeliteľnouprílohoutejtozmluvyjedokladoúhĺadenájomného.
dňra: 3'2'2022
Užívanie uľnovej schľanky zaéa\o

Táto zmluva

1

,)

J.

sa

č' 131l2ot0

čl. vI.

ľÁĺonĺľÉ
1.Výškanájomnéhočiní500,00EUR(slovom:pät'stoeuľ)nadobu30ľokovajeurčená
podľaust.$12VšeobecĺezävaznéhonariadeniamestaŠaľač.5l2}2oPľevádzkoqý
512020")
zmien (ďďej aj ako "vZN č"
meĺĺneskoľších
v
Šaľa
por'r.úrr...r,u
poľiadok

2.
3.

abolouhĺadenédŤb3.2.2022,nadobudo3.2.2052,

zmluvy'
celých 30 ľokov pľi podpise tejto
Nájomné je splatĺrévopľed na
z" wsr'u nájomného na ďalšie obdobie
a ýslovne súhlasís tým'
vedomie
na
berie
Nájomca
nájmubudeuľčenápodľaaktuálneplďnéhocenníkapľenajímateľa.

4.Nájomcajepovinnýpľeduplynutímpredplatenéhoobdobiauhľadiťnájomnénaďalšie
neuhľadínájomné na ďalšie
ani po písomnom upozoľnení
nájomca
ak
pľípade
V
obdobie.
postupom podľa č1' vil'
túto nájomnú zmluvu
obdobie, má pľenajímateľ právo "yp"""a"ľ

5'

novej nájomnej
má pľednostné pľávo na uzatvoľenie
schľanky
urnovej
ľil"r#ľäromcu
osoba, ktoľá
ak je blízkych osôb viac, tá''ízka
orobuilĺ"ku,
schľánky
uľnovej
na
zm'uvy
sta|us blízkej osoby k
žiadosťako prvá' preukaže svoj
písomnú
pľenajímateľovi
doručí
osvedčeným
alebo čestným vyhlásením s úradne
listom
rodným
nájomcovi
zomľelému
pľenajímateľpísomne
k zomĺelému nájomcovi a ktoľej
podpisom vyhlasujúc tento vďJ

akopľvejpotvľdívnlžitieprednostnéhoptilva.PrednostnépľávonauzawoÍenienájomnej
zmluvymoŽnouplatniťnajneskôrdojednehoľokaodúmľtianájomcuurnovejschľánky.

.4

ĺ'
i.)
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pnÁvĺ A

čl. vII.

PovINosTI ZMLuvNÝcrr sľrurľ

Pľenajímateľje povinný:

uÍnovou schĺánkou vsulade splatqýrni
pľevádzkovať pohľebisko sprenajatou
právnymipredpismiopobľebnícweapľevádzkovýmpoľiadkompohĺebiska,
l.2počastrvaniatejtozmluvyzabezp'ečlťprístupnájomcovikuľnovejschĺánke'
je potrebné
schĺánky' okĺem pľípadu' ak
do
zásahov
akycrrkoľvek
1.3 zďržaťsa
"ň"ej

1

1.1

zabezpeóiťbezpečĺéprevádzkovaniepohľebiska.opripravovanomzásahujepovinný

vopredpĺ,om,,"iďoľmovať,,a3o."u.oužuskutočnenomzásahudouľnovej
schránky,jepľevádzkovateľponĺn,,ybezodkladnepísomneiďoľmovaťnájomcu,
najmenej šesť
vypovedanie nájomnej zmluvy'
vopred písomne upozomiť nájomcuna
vyptatať '
pľedo dňom, keď sa má umová schĺánka

t.4

mesiacov
Nájomca je povinný:
poriadku'
dodľžiavaťustanovenia pľevádzkového
pľávnymi pľedpismi o pohrebníctve
vžívaťumovú schĺánku v súlade s platnými
pohľebiska ako aj touto zmluvou'
a pľevádzkovým poľiadkom

2

2.í
2.z

z,3navlastnénakladyzabezpeóovaťporiadok,údržbuastaľostlivosťoumovúschránku
bezpečnosťnávštevníkov pohĺebiska'

2.4
2.5
2.6
2.7
a
J

Ak

neohĺozila
azabezpeéiť,aby umová schĺanka
potľebnéna vedenie
pohľebiska všetky zmerly údajov
oznamovať pľevádzkovateľovi
adresy
fyzickej osoby najmä zÍnenu mena a
evidencie hĺobových miest, v pĺ|ade

trvaléhopobytu,vprípadepľavnict<ejosobynajmäznenuobchodnéhomenaasídla,
jej okolia'
úprav urnovej schránky a
z&Žaťsa vykonávania alcýchkoľvelĺstavebných
vykonaná
(vľátane montáže písmen) môže byť
Úprava čelnej dosky uľnovej schĺanky
pľedch ádzajicimsúhlasom správcu cintorína'
iba s

udľžiavaťpoľiadok na pohrebisku'
to vyhľadenom'
ľozsvecovať sviečky len na mieste na
aby ich
o uľnovú schľánku' vy^ĺenájomcu'
prenajímateľ zistí nedostatky v staĺostlivosti

vprimeľanejdobeodstľánil.Aknájomcatietonedostatkyneodstránivpísomneuľčenej
sám na náklady nájomcu'
lehote, pľenajímateľtak môže urobiť

Nájomcabeľienavedomie,ŽeneďodtŽiavanímpľevádzkovéhopoľiadkupohĺebiskasamôže
v platĺrom zneĺí'
zékona 1'3ll2llo Z' z opohĺebníctve
dopustiť priestupku podľa ust. $ 32
miesta
bude oznamovaná nájomcovi hľobového
KaŽdá ZÍI|eiaprevádzkového poriadku
na uradnej tabuli
prevádzkového poľiadku pohľebiska
uveľejnením oznámenia o zÍnene
spolusozverejnenímnovéhoprevádzkovéhoporiadkupohĺebiska.Zmenapľevádzkového
Mestským zastupiteľswom v Šali'
poriadku pohľebiska podlieha schváleniu

4
5

6

Podnáj om uľnového miesta

j

e zakáaaný'

čl. VIII.

vZŤAHU
ZMLU"il uŕoľeBNIE NÁJoľĺľÉĺĺo
vŕpovnĎ ľÁĺonĺľEJ
1

2

ak :
Pľenajímatel'nájomnú zmluw vypovie'
tľvanie nájmu uľnovej schranky'
a) zixažnéokolnosti na pohĺebisku znemoŽňujú
b) sa pohľebisko zruší,
omné za užívaĺĺeuľnovej schĺanky'
c) náj omca ani po'|o"o*"ní ĺezaplaĺLnáj
písm' a) a b)'
dôvodov uvedených v odseku 1
zmluvuz
nájomnú
vypovie
prenajímateľ
Ak

urnové miesto
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miesto na uloŽenie urien so spopolnen;irni
musí so súhlasom nájomcu zabezpeóiťnátľadné
J

4

5

6

1 písm' a) a b)'
zmlyvu z dôvodov uvedených v odseku
nájomnú
vypovie
11l"lT:#r;mateľ
predo 61i6*r'
nájomcovi najmenej tri mesiace
je povinný výpoved"nájomĺrej zmluvy doručiť
alebo sídlo nájomcu'
ak mu nie je zslélmaadresa nájomcu
zrušiť;
schranka
urnová
má
sa
keď
mena a pľiezviska
ou"yt'ĺo* na pohľebisku s uvedením
uverejní tuto infoľmáciu na mieste
umovej schranky'
nájomcu uľnovej schľanky a čísla
písm' c)' je povinný
z dôvodu uvedeného v ods' 1
Ak pľenajímateľvypovie nájomnú zmluvu
lehoty' na ktoru bolo
do dvoch mesiacov po uplynutí
výpoveď doručiťnájomcovi najneskôr
túto
je známaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu' uveľejní
nájomné zap|atené; akmu nie
nájomcu
pohľebisku s uvedením mena a priezviska
infoľmáciu na mieste obvyklom na
umovej schľánky a číslauľnovej schránky'
z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm'
Ak pľenajímateľvypovedal nájomnú ".1orro
jedného ľoka odo dňa doručenia
,ni^y, vypovedná lehota uplynie do
c) a nájom
i"
"u
iu;"'kôr do tejto 1ehoty odstranil z umovej
qipovede. Pľenajímate ľ vyzvenájomcu, uty
po uplynutí
ĺo'Ĺy; ak ich v tejto lehote neodstľáni'
schľánky uloženéurny a písmo z oelnej
prípadné
po uplynutí výpovednej lehoty sa
qýpovednej lehoty iÁ prenajĺmateľ oär,rarri;
za opustenú vec'
príslušenstvo urnovej schľanky považuje
o ukončenie nájomného vďahupísomnou
Nájomca môže písomne požiadať prenajímateľa
ŕu poslednému dňu doby' na ktoru bolo nájomné
dohodou zmluvných stľán, spľavidla
zmluvy tvorí prílohu č' 6 vZN é' 512020'
uhľadené. Yzot žiaďosti o ukončenie

čl.Ix.
OSOBITNE USTANOVENIA
1.Prenajímateľnezodpovedétzapoškodenie,aleboodcudzeniedrobnéhohmotnéhomajetku.
majetok si je povinný poistiť na
2. Nájomca berie navedomie, že jeho vlastqý hnuteľný stratuo resp. zničenie majetku'
edá'zapľípadnú
vlastné náklady. Prenajímateľrr."oJpou
jeho spľostredkovatelia spľacúvajúv zmysle
3. Nájomca beľie na vedomie, že Pľenajímateľa zoro
1679 z 27 ' apn1a 2076 o ochrane
,uay 1iq
naľiadenia Euľópskeho p*tu*"rrto ä
takýchto údajov' ktorym
osobnýchúdajov a o vol'nom pohybe
pľi
spracúvaní
osôb
ffzických
údaje
g5l46l1s (všeobecnénaľiadenie o ochĺane údajov) osobné
sa zrušuje sme.nica
povinností
Zmluve za účelomplnenia zákonných
Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto
Z'z'
pohĺebiska podľa zákoĺačl't3tl20t0
Pľenajímateľa,ktoré vyplývajú ,pr"red'k'vania
ĺazabezpečenie
predpisov, po dobu nevyhnutne potrebnú
o pobľebníctve v znení neskorších
vďahu zaloŽeĺéhoĺazákJaďetejto Zmluvy
pritv apovinností vyplývajúcich zä zmluvného

anáslednenaúčelyaľchiváciepodobutrvaniaaľchivačnejdobyvsúladesozákonomč.
zákonov v platnom zĺeni'
a o doplnení niektoých
3g5l2o02Z.z. oaľchívoch a ľegistratuľach

SpracúvanieosobnýchúdajovNájomcujevsuladesč1.6.ods.1písm.c)všeobecného
Prenajímateľa podľa

na plnenie zakonných povinností
naľiadenia o ochľane údajov potľebné
v zneĺĺneskoršíchpredpisov. Nájomca zaľoveň
zékoĺaé. t37l21tO Z.z.o pohĺebníctve

vyhlasuje,žezaúčelomuzavretiatejtoZm|lvypľiposlqrtnutíosobnýchúdajov
pľávach vyplývajúcich zo

o

svojich

Pľenajímateľovibol dostatočne infoľmovaný
spľacúvaniajehoosobnýchúdajov,opovinnostiosobnéúdajeposkýnúťvsúvislostiso
ako aj o ďalších ľelevantn1ých skutočnostiach
zakonnými alebo zmluvnými pozioauroĹami,

!

,1

]
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súkĺomiď', s ktoľéhoobsahom saNájomca
obsiahnuých v dokumente ,,Podmienky ochĺany
berie na vedomie že infoľmácie o
pľed podpísanímtejto Zmluvy oboznámil. Nĺ3omca
na webovom sídle Prenajímateľa: www'sala'sk'
spracovávaní osobných údajov sú dostupné
doručovaťdľuhej zmluvnej strane
V pľípade, ak bude podľa tejto zmluvy potľebné
na adresu zmluvnej stľany uvedenú v čl'
akúkoľvekpísomnosť,doručuje sa táto písomnosť
ktorá
písomne oznámená druhej zmluvnej strane'
I. zmluvy, dokiaľ nie je zmeÍÉaadľesy
aj pri dodľžanífýchto podmienok vráti
písomnosť doručuje. V prípade, ak sa piso*rrosť
účinkydoručenia nastavajú dňom vrátenia
nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, Že
Zmluvné strany sa qýslovne dohodli na
zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje'
ktoré
záväzl<tl medzi zmluvnými stranami'
oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa
_ mailu ďalebo kľátkej textovej správy
vyplývajú ztejtozmluvy aj pľostľedníctvom e
si oznámiť každit zÍnenu týkajúcu sa ich
Prenajímateľ aNájomca sa zaväaljilpísomne
a pod') najneskôľ do 10 pľacovných dní
identifikačných údajov (názov,sídlo, čisla účtov
sa nebudú povúovať zazmeÍLy vyžadujúce
odo dňa, kedy táto zmena nastala. Takéto ZmeÍLy
si uzavľetie dodatku k tejto zmluve'

4

5

čl. x.

zÁvľnnčNÉUSTAI\ovENIA
dohody zmluvných stľán foľmou
zÍ}reny

K zmene tejto zmluvy môŽe dôjsť len na zákJadevzájomnej
zmien vyplývajúcich
očíslovanýchpísomných dodatkov, s qýnimkou

1

zo

nájomcu dňom nadobudnutia ich
prevádzkového poriadku pohľebiska, ktoľéstĺzžxäznépre
l3ll2ol0
platných právnych pľedpisov najmä zékoĺač'
účinnostia1ebo zo zĺĺíeĺvšeobecne
Z.z. opohľebníctve v znení neskoľšíchpredpisov'
neupľavené sa riadia príslušnými
Pľáva a povinnosti zmluvných stľĺĺntouto zmluvou
č. L3tl20L0 Z' z' o pohľebníctve
ustanoveniami VZN č. 5l202lv platnom meĺi,zákonom
zakonník v platnom
v znenineskorších predpisov azékoĺomč. 4011964 Z. z. obéiansky

2

zneĺĺ.

J
4

5

6.

A

ĺ
ĺ

nájmu do doby nadobudnutia účinnosti
Touto zmluvou sa riadi tiež doba uŽivanapľedmetu
tejto zmluvY.
jej podpisu oboma zmluvnými stľanami a účinnou
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom
webovom sídle mesta Šaľa'Zmluvné stľany
dňom nas1edujúcim po dni jej zverejnenia na
so zverejnením a spľístupnením ich osobných
súhlasia so zveľejnenímcelej zmluvy, vľátane
aĺrluvu zverejniť vyplýva z ustanovenia $
údajov v rozsahu mena a priezviska. Povinnosť
ao zlnene a doplnení
5a zákona č,. 2ttl20oO Z. z. o slobodnom prístupe k infoľmáciám
platnom znení'
niektoých zŕlkonov (zakon o slobode iďormácií) v
alebo sčasti účinnéalebo neskôľ stľatia
Ak niektoľéustanovenia tejto Zmlwynie sú celkom
ustanovení. Namiesto neúčinnýchusúčinnosť,nie je tým dotknutá platnosť ostatqých
je
pľávne možné,sačo najviac približuje zmyslu
tanovení sapoužije úprava, ktorá, pokiaľ to
Zmluvy zmluvné strany túto otĺízkubrali
a účelutejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatvárantejto
do úvahy.
zktoýchnájomca obdržíjedno
Táto zmluva je vypracovaná v tľoch (3) vyhotoveniach,
(1) vyhotovenie a pľenajímateľobdľží2 vyhotovenia'

_
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tl

7

poÍoanmeli mu'
si pľečítali,srúlasia s jej obsďrom'
Zmiuvĺéstrany vyhlasujú, že zmluvu
jasný anozarrliteľný pľejav ich vôle ana znak
vyhlasujú, ze obs*uj. ,tomany, uľčitý,
súhlasu ju podpizujĺ.

v

Šali,dňa.

3-z- zoLL

Za prenajímateľa:

Zanójomcu:

]

)t

*

l,

*
-k

_
miesto
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