Nájomná zmluva č''L99 12022
na hrobové miesto

v zĺeĺĺneskoľších
40l|964 Zb' občiansky zákonník
zákonač:'
anásl.
663
zmysle
v
$
uzatvoľená
predpisov
v zĺeĺírieskoľších
13 1/2010 Z.z. o pohľebníctve
č.
zŕi<oĺa
násl.
a
21
a
predpisov $
čl. I.

ZMLIIVNE STRANY
Šal'a
Nám' Sv' Tľojice 7'92715 Šaľa
Sídlo:
Zastípeĺý: Mgr' Jozef Belický' primátoľ mesta
a's'
Bankávé spojenie: Slovenská spoľiteľňa'
SK82 0900 0000 O05l2430 6282

Pľenajímatel': Mesto

1

IBAI.{:
BIC:
tČo:

GIBASKBX

Nájomca:

Ján Cepan

00 306 185

(ďalej len,, prenaj ímateľ " )

7

Naľodený/á:
Rodné číslo:
Trvale bYtom:

M.M.HodŽu go2lI2,927

Oĺ Ša1Ía

Tel.
e-mail:
(ďalej len,,nójomca")

(obidvajaúčastnícizmlwyvďalšomtextespoločneajako,,ztnluynéstrany,,)
čl. il.

WODI\E USTANOVENIA
1

2.

číslo1586/1'
pozemku^ľegistľa C KN paľcela
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom
číslo1586/8'
zlz++ m2,paľcela ľegista c Kt'T
zastavaaŕtplocha anádvoľie ovýmeľe
1586/6, ostatná
|34 rÍ? u p*..lu ľegistľa C KN číslo
zutavalŕtplocha a nádvorie o qýmere
oäbo'o"' okľesného úľaduŠaľa'pľe obec
plocha o qýmere 7 rrŕ vedeĺrékatastľáhy*
liste vlastnícpa č' 1 (ďďej aj ako "nehnuteľnosti")'
a katastrálne územie Šaľa,na
podľa zékoĺa
je
cintoľínmesta Šaľaktoľý pohĺebiskom
Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza
je pľevádzkovateľ
neskoľšíchpľedpisov. Pľenajímateľ
t3/l2o10 Z. z. opohĺebníctve v znení
pohĺebiska.
čl. ilI.

PREDMEľ a, ÚčBl NÁJMU
1

za podmienok
do nájmu a nájomca prijíma do nájmu
Pľenajímateľpŕenecháva nájomcovi
na paľcele NC
(ďa1ej len ,,zmluva"): hĺobovémiesto
dohodnuých v tejto nájomnej zmluve

Ĺ7rud:6hĺobovémiestoč.11(ďalejajako,,hĺobovémiesto..).

\

Nájomná zmiuva na hĺobovémiesto

1/r

čl. Iv.

SLUŽBYSPoJENEsNÁJMoMHRoBovEHoIVĺIESTA
počas trvania nájomného vzťahu
hĺobovéhomiesta sú spojené sluŽby, ktoľé
pľenajímateľposkýuje nájomcovi
1 l'r odpadu'
i. r odvoz odpadu z pohĺebiska okĺem stavebného
miesto ĺachäďza
I.2 íďržbapozemkov a stavieb na pohĺebisku, na ktoľom sa hrobové
S prenájom

1

1.3

1.4

(okľem hĺobovéhomiesta),
spojených s prevádzkou pohĺebiska'
úhĺadyinvestičných a neinvestičných nákladov
ádzahrobové miesto špecifikovanév č1'
prevádzkovanie pohľebiska, na kÍoľom sa nach

III.tejtozmluvy,vsúladesozákonomé.L3tl2OtOZ.z.opohľebníctvevz-neru
neskoľšíchpľedpisov.

čl. v.

DOBA NÁJMU
tlecej
nesmie sa vypovedať skôľ' ako po uplynutí
Táto zmluv asavzaŤĺálľa na dobu neuľčitua
131/2010 Z' z' o pobľebníctve v znení
pochovania) ak zžkoĺč.

1

,
doby (10 ľokov odo dňa
inak'
neustanovuje
neskoľšíchpľedpisov
je doklad o úhĺadenájomného'
Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy
UŽívanie hľobového miesta zača|o: |5'3'2022'

2

)

čl. vL

ľÁĺoľĺľn

4.

euľ) na dobu 10 rokov a je určená podľa
Výška nájomného činí20 EUR (slovom: dvadsat'
mesta Šaľač' 5l202O Pľevádzkový poľiadok
ust. $ 12 Všeobe cne záväzĺeho nariadenia
dňa
ako ,,VZN é' 5l2O2O") a bolo uhĺadené
pohľebísk mesta Šaľav platnom zĺeĺí(ďalejaj
15.3.2022,na dobu do 15'3'2032'
pľi podpise tejto zmluvy (na celú tleciu dobu)'
Nájomné je splatné vopľed na ceIých 10 ľokov
tým, že výška nájomného na ďalšie obdobie
Nájomca beľie na vedomie a ýslovne súhlasí s
cenníka pľenajímateľa'
nájmu bude uľčenápodľa aktuálne platného
obdobia uhľadiťnájomné na ďalšie
Nájomca je povinný pľed uplynutím pľedplateného

5.

túto nájomnú zmluvu postupom
obdobie, má prenajímateľpľávo vypovedať
tejto ZmluvY.
pľávo na uzatvoľenie novej nájomnej
Pľi úmľtínájomcu hľobovéhomiesta má pľednostné

1.
2.
3.

obdobie.Vprípadeaknájomcaanipopísomnomupozoľneníneuhĺadínájomnénaďalšie
podľa č1' vn'

zmluvynahĺobovémiestoosobablízka,akjeblízkychosôbviac,tábIízkaosoba,ktorá
k
ako prvá, preukaže svoj status blízkej osoby
doručípľenajímatel'ovi písomnúžiadosť

zomĺelémunájomcovirodnýmlistomalebočestqýmvyhlásenímsúradneosvedčeným
podpisomvyhlasujúctentovďahkzomĺelémunájomcoviaktoľejprenajímateľpísomne
ĺavzatvotenie nájomnej
využitie prednostného práva'Pľednostné právo
ako prvej potvľdí

zmluvymožnouplatniťnajneskôrdojednéhoľokaodúmľtianájomcuhľobovéhomiesta.
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2t6

čl. vil.

ľnÁv^q. A PovINosTI ZMLtIvNÝcH
Prenaj ímatel' j e povinný

1

1.1

t.2
1.3

I.4
)

sľn'ĺľ

:

miestom vsulade splatnými
prevádzkovať pohľebisko sprenajatým hĺoboým
pľávnymipredpismiopohľebnícweaprevádzkovýmporiadkompohĺebiska,
kprenajatému hľobovému
počas trvania tejto zmluvy zabezpečiťprístup nájomcovi
miestu,

okľem pľípadu,ak je potrebné
zdržaťsaakýchkoľvek zásahov do hľobového miesta,
o pľipravovanom zásahu je povinný
zabezpečiťbezpečĺéprevádzkovaniepohľebiska.
zásahu do hľobového
vopľed písomne infoľmovať nájomcu. o už uskutočnenom
písomne informovať nájomcu'
miesta, je pľevádzkovateľ povinný bezodkladne
nájomnej zmluvy, najmenej šesť
vopľed písomne upozoľniť nájomcu na vypovedanie
zrušiť'
mesiacov predo dňom, keď sa má hĺobovémiesto

Nájomca je povinný:
dodtžiavaťustanovenia prevádzkového poriadku'

2.l

2.2

2.3

pľedpismi o pohĺebníctve
užívaťhľobovémiesto v súlade s platnými pľávnymi

touto zmluvou'
apreváďzkovým poriadkom pohĺebiska ako aj
a staĺostlivosť o prenajaté hľobové
na vlastné ,'aľruay zabezpečovať poriadok, údľŽbu

miestoajehobezprostľednéokolieazabezpeiiť,abypríslušenstvokhľobuneohrozilo

bezpečnosťnávštevníkov pohľebiska,
potrebné na vedenie
2.4 oznamovať prevádzkovateľovi pohľebiska všetky zmer]y údajov
najmä änenu mena a adresy
evidencie hĺobových miest, v prípade fyzickej osoby
zmenu obchodného mena a sídla'
trvalého pobytu, v prípade právnickej osoby najmä
okolo hĺobového
2.5 vykonávať akékoľvek stavebné úpľavynahĺobovom mieste a úpľavy
miesta iba s pľedchéĺdzajícimsúhlasom správcu cintoľína'
udĺžiavaťporiadok na pohĺebisku'
miesto, vyzve nájomcu' aby ich
Ak pľenajím ateľ zisÍinedostatky v staľostlivosti o hľobové
nedostatky neodstráni v písomne určenej
v primeranej dobe odstránil. Ak nájomca tieto

2.6

J

4.
5

6.

lehote,prenajímateľtakmôŽeurobiťsámnanákladynájomcu.
prevádzkového poriadku pohĺebiska sa môže
Nájomca beľie na vedomie, Že neďodtžiavaním
Z- z o pohľebníctvev platnom zĺení'
dopustiť priestupku podľa ust. $ 32 zétkoĺa|31,l2O1O
nájomcovi hľobového miesta
KaždáL zÍfleraapľevádzkovéhopoľiadku bude oznamovaná
poriadku pohľebiska na úľadnej tabuli
uverejnením oznámenia o zmene prevádzkového
poriadku pohrebiska' Zmena prevádzkového
spolu so zverejnením nového prevádzkového
v Šali'
poľiadku pohĺebiska podlieha_schváleniu Mestským zastupiteľstvom
Podnájom hĺobovéhomiesta je zakŕnaný'

vŕľowĎ NÁJoMNEJ
I

čl. VIII.

vZŤAHU
ZMLLIvY A UKoNčENIE ľÁĺonĺľÉľĺo

Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak:
hľobovéhomiesta'
a) závažnéokolnosti na pohĺebisku znemožňujú tľvanie nájmu
b) sa pohrebisko
mie hrobového miesta'
zavžívl
c) nájomca ani po upozoľneníĺezaplatilnájomné
v odseku 1 písm' a) a b)'
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených

zruší'

2.

Nájomná zmluva na hrobové miesto

)

316

pľeložiť
hľobovémiesto a na vlastné naklady
musí so súhlasom nájomcu zabezpečiťiné
na nové hĺobovémiesto'
ľudské ostatky vľátane príslušenstva hĺobu
uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmlĺvuzdôvodov
najmenej tri mesiace pľedo dňom'
je povinný výpoved; nájomnej zmluvy doručiťnájomcovi
je znéĺmaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu'
keď sa má hĺobovémiesto zrušiť; ak mu nie
pľiezviska
na pohľebisku s uvedením mena a
uverejní tuto infoľmáciu na mieste obvyklom
miesta'
nájomcu hľobového miesta a číslahľobového
je povinný
uvedeného v ods' 1 písm' c)'
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu
mesiacov po uplynutí lehoty' na ktoru bolo
qýpoveď doručiťnájomcovi najneskôľ do dvoch
nájomcu alebo sídlo nájomcu' uveľejnítuto
nájomné zaplateĺé; akmu nie je mémaadresa
s uvedením mena a pľiezviska nájomcu
infoľmáciu na mieste obvyklom na pohrebisku
hĺobovéhomiesta a číslahĺobovéhomiesta'
uvedeného v odseku 1 písm'
Ak pľenajímateľvypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu
do jedného roka odo dňa doručenia
c) a nájom ca je znämy, ýpovedná lehota uplynie
do tejto lehoty odstranil z hľobového
qýpovede. Pľenajímat eľ vyzvenájomcu, aby najneskôľ
neodstľáni, po uplynutí výpovednej lehoty
miesta príslušenstvohĺobu; ak ho v tejto lehĺe
lehoty sa príslušenstvohľobu považuje sa
ho prenajímateľ odstľáni; po uplynutí qýpovednej

J

4.

5

opustenú vec.
6.

môŽe nájomca písomne poŽíadať
Po up|ynutí tlecej doby (10 ľokov odo dňa pochovania)
písomnou dohodou zmluvných stľán'
pľenajímateľao ukončenie nájomného vďahu
bolo nájomné uhĺadené'Vzor žiadosti
spravidla ku poslednému dňu doby, na ktoru
č" 512020'
o ukončenie zmluvy tvoľípľílohu č' 6 VZN

čl.Ix.
osoBITNÉ USTANoVENIA
1

2

J

t

odcudzenie hmotného majetku uloženého
Pľenajímateľnezodpov edázapoškodenie, alebo
na hĺobovom mieste.
majetok si je povinný poistiť na
Nájomca berie navedomie, že jeho vlastqý hnuteľný
stľatu, resp' zničenie majetku'
vlastné naklady. Pľenajímateľnezodpov edázapľípadnú
sprostredkovatelia spľacúvajúv zmysle
Nájomca beľie na vedomie, že Pľenajímateľ ajeho
20161679 z 27 aprila 20t6 o ochľane
naľiadenia Euľópskeho paľlamentu a ľady (EU)
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov' ktoľým
ffzických osôb pri ,pru"úua.íosobných
o ochĺane údajov) osobné údaje
sa zrušuje sme.nica 95l46l1s (všeobecné nariadenie
za účelomplnenia zákonných povinností
Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto Zmllve
pohĺebiska podľa zákoĺač'l3]ll201'0 Z'z'
Pľenajímateľa,ktoľévyplývajú zprevádzkovania
pľedpisov, po dobu nevyhnutne potľebnú nazúezpeóente
o pohĺebníctvev
^.r'irr"rtoľších
založeĺéhoĺazáklade tejto Zmluvy
ptáv apovinností vyplývajúc ichzo"miuvného vďahu
archivačnej doby v súlade so zákonom č'
a následne na ĺĺerýaľchivácie po dobu trvania
doplnení niektoých zákonov v platnom zĺení'
39512002 Z.z. oaľchívoch a ľegistraťurach a o
je v súlade s č1' 6' ods' 1 písm' c) všeobecného
Spľacúvanie osobných údajov Nájomcu
zakonných povinností Pľenajímateľapodľa
naľiadenia o ochĺane údajov potľebnénuplrr.rri.
pľedpisov. Nájomca zéroveil
zékoĺač. |3ll2ll0 Z.z. o pohľebnícwe v zĺeĺíneskoľších
pľi poskýnutí osobných údajov
vyhlasuje, že za účelomuzavretia tejto Zm\uvy
pľávach vyplývajúcich zo
Prenajímateľovi bol dostatočne iďoľmovaný o svojich
osobné údaje poskýnúťv súvislosti so
spľacúvania jeho osobných údajov, o povinnosti

'
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ako aj o ďalších ľelevantn.ých skutočnostiach
zákonnými alebo zmluvnými poŽiadavkami,
súkľomiď" s ktorého obsahom saNájomca
obsiahnutýchv dokumente,,Podmienky ochĺany
Nä3omcu beľie na vedomie že iďormácie o
pľed podpísanímtejto Zmiuvy oboznámi1.
na webovom sídle Prenajímateľa: www'sala'sk'
spľacovávaní osobných údajov sú dostupné
doručovať druhej zmluvnej strane
V pľípade,ak bude podľá tejto zmluvy potľebné
v č1'
písomnosť na adľesu zmluvnej stľany uvedenú
akúkoľvekpísomnosť,doručuje sa táto
ktoľá
písomne oznĺímená druhej zmluvnej stÍaneo
I. zmluvy, dokiaľ nie je zmenaadresy
aj p'i dodržaní týchto podmienok wáti
písomnosť doručuje. V pľípade,ak sa pisomrro.ť
účinkydoiučenia nastávajú dňom vľátenia
nedoručená, zmluvné stľany sa dohodii, že
e' Zm\uvĺéstľany sa ýslovne dohodli na
zásielky zmluvnej stľane, ktorátzásielku doručuj
sa záväzktl medzi zmluvnými stľanami' ktoľé
oprávnení doručovať písomnosti ýkajúce
_
ďalebo kľátkej textovej správy'
vyplývajú ztejtozmluvy aj pľostľedníctvom e mailu
si oznámiť kďŽdí zmenu týkajúcu sa ich
Prenajímateľ aNájomca sa zaväzuji písomne
a pod') najneskôr do 10 pľacovných dní
identifikačných údajo v (ĺázov,sídlo, čisla účtov
vyžadujúce
zmer]y sanebudúpovažovať zazmer|y
odo dňa, kedytáto 7srlenanastala. Takéto

4.

5

si uzavľetie dodatku k tejto zmluve'

čl. x.

zÁvnnnčNÉUsTANovENIA

l.

2.
3.
4.

5.

dohody zmluvných stľán formou
zÍneny

K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len na základevzájomnej
zmieĺ vyplývajúcich
očíslovanýchpísomných dodatkov, s rnýnimkou

nájomcu dňom nadobudnutia ich
pľevádzkového poľiadku pohĺebiska, ktoré sílzávaznépľe
pľávnych pľedpisov najmä zálkoĺaó' l3tl20l0
účinnostialebo zo zlĺíenvšeobecneplatných
Z.z. opohĺebníctve v znení neskoľšíchpľedpisov'
neupravené sa riadia pľíslušnými
Ptáva apovinnosti zmluvných stľĺántouto zmluvou
é.I312oto Z. z. o pohrebníctve
ustanoveniami VZN ó. 5l2020v platnom zneĺi,zákonom
Z. z' obéíanskyzákonník v plďnom
v znení neskoľšíchpredpisov a zákonom č,. 40lĺ964

zĺeni.

nájmu do doby nadobudnutia účinnosti
Touto zmluvou sa ľiadi tiež doba užívaniapredmetu
tejto zmluvY.
jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom
webovom síd1e mesta Šaľa'Zmluvné stľany
dňom nasledujúcim po dni jej zvereinenia na

súhlasiasozverejnenímcelejzmluvy,vrátanesozverejnenímaspľístupnenímichosobných
zveľejniť vyplyva z ustanovenia $
údajov v ľozsahu mena a priezviska. Pouinnosť zmluvu
ao zmene a doplnení
5a zákona č. 2tll200O Z. z. o slobodnom pľístupe k infoľmáciám
v platnom zĺení'
niektoých zákonov (zakon o slobode iďoľmácií)
sčasti účinnéalebo neskôr stratia
Ak nielĺ:toľéustanovenia tejto Zmiuvynie sú celkom alebo
ustanovení' Namiesto neúčinnýchusúčinnosť,nie je tým dotknutá platnosť ostatných
je
právne možĺé,sačo najviac pribtižuje zmyslu
tanovení sa použije úpľava,ktoľá, pokiaľ to
tejto Zmluvy zmluvné stľany tuto otázku bľali
a účelutejto Zmluvy, pokiaľ piizawátaní
do úvahy.

6.

originálu' z ktoých
vypracovaná v tľoch (3) vyhotoveniach povahy
.,.yt otouenie a pľenajímateľobdrží2 vyhotovenia'
nájomca obdrŽí jedno (t;

Táto zmluva

je
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sl6

t

7

jej obsahom, ľo19zumeli mu'
si pľečítali,súhlasia s
zmluvu
že
vyhlazujú,
Zmluvné sfuany
pľejav ich vôle aĺa znak
anozuT
*ĺiqĺ,
,lrt"ĺ"y,
obsďri"
že
"t"ing
vyhlasujú,
ju
podpisujú'
súhlasu

Ň

V Šali,aĺu.... -4.[:.

Í..,..

k *{l

Za prenajíľnateľa:

Zanójomcu:

t..

't

q/

Il'-ii.'l
i..-u,,lll

:{

.
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Jozef

616

