Nájomná zmluva ó'' 20112022
na hľobové miesto

v zĺeĺĺneskorších
4011964 Zb' občiansky zakonník
č"
zákona
anásl.
663
zmysle
$
uzatvorená v
pľedpisov
z' o pohľebníctve v zneil neskorších
Z'
131/2010
zékoĺač.
anásl.
pľedpisov a$21
čl. I.

zMLUvNÉ sľnĺľy
Šal'a
Nám' Sv' Trojice 7 'gz7 15 Šaľa
Sídlo:
mesta
Zastípeĺý: Mgr' Jozef Belický' primátoľ
a's'
Bankávé spojenie: Slovenská sporiteľňa'
SK82 0900 0000 OO51' 2430 6282

Pľenajímatel': Mesto

1.

IBAN:
BIC:
tČo:

GIBASKBX

Nájomca:

MUDľ' Hedviga Kopáčiková

00 306 185

(ďalej len,, pľenaj íľnateľ" )

2.

Naľodený/á:
Rodné číslo:
Trvale bytom

:

Bľezovä 43514'927 01 Šaľa

Tel.
e-mail:
(ďaĺej len ,,nájomca")
(obidvajaúčastnícizmluvyvďalšomtextespoločneajako,,zĺnluvnéstrany,,)
čl. IL

WODNE USTANOVENIA

c

KN paľcela číslo1586/1'
pozemku^ ľegistra
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom
C KN číslo1586/8'
oqimeľe žzzq+ m2, parcela ľegistľa
zastavané plochy anádvoľia
číslo1586/6' ostatná
u p*".iu ľegistľa C KN
qýmeľe I3i
zastavaĺáplocha a nádvorie o
pre obec
'rŕ
oäuorom okľesného uradu Šďa'
plocha o qýmere 7 m2 vedené katastľJl'ry*
ako nehnuteľnosti")'
na 1iste vlastnícrya č' 1 (ďalej "aj
a katastrálne územie Šaľa,
podľa zékoĺa
m.rtu šaľaktoý je pohrebiskom
Na tejto nehnuteľnosti sa nachád"u.i*rn
je prevádzkovateľ
znení neskorších pľedpisov. Pľenajímateľ
13ĺl2OtOZ. z. opohrebníctve v

1

,)

pohĺebiska.
čl. uL

PREDMET A UčEL NÁJMU
1

nájmu za podmienok
do nájmu a nájomca pľijímado
Pľenajímateľpľenecháva nájomcovi
miesto na paĺcele č':
zmluve ĺaj': len ,,zmluvď): hľobové
dohodnuťých v tejto nájomnej

Nc16rad:10nľouovemiestoč:6U(ďalejajako,fuobovémiestoo.).
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l/u

čl. Iv.

SLUŽBYSPoJENÉSNÁJMoMHRoBovEHoMIESTA
ktoľépočas trvania nájomného
S pľenájom hľobového miesta sú spojené sluŽby,

1

pľenaj ímateľposkytuj e náj omcovi

1.r
L2
1.3

r.4

vzťahu

:

odpadu'
odvoz odpadu z pohľebiska okľem stavebného
sa hĺobovémiesto nachádza
tÄržbapozemkw a stavieb na pohĺebisku, na ktorom
(okľem hľobového miesta),
spojených s pľevádzkou pohĺebiska'
úhĺadyinvestičných a neinvestičných nákladov
hĺobovémiesto špecifikované
prevádzkovanie pohĺebiska, na kÍoľom sa ĺachädza
č. |3llz}t} Z. z' o pohľebníctve v znení
v č1. il. tejto zmluvy, v súlade so zákonom
neskorších predpisov
čl. v.

DoBA NÁJMU
1

2.
3.

so zákonom
Táto zmluva Sa lzatvéra na dobu neurčitúv súlade
Z. z. opohľebníctve v platnom zneĺi'

č' 13ll20ĺ0

je doklad o úhĺadenájomného'
Neoddeliteľnou pľfloháu tejto zmluvy
Užívaniehĺobovéhomiesta zaéa\o ďŕn: l8'3'2022'
čl. vL

ľÁĺonĺľÉ

1.
2.
3.

eur) na dobu 10 ľokov aje určená podľa
Výška nájomného činí5,00 EUR (slovom: päť
Šaľač. 5l2O2O Prevádzkoqý poriadok
ust. $ 12 Všeobe cne záväzstého n:aĺiadenia mesta
a bolo uhĺadenédňa 18'3'2022' na
pohľebísk mesta Šaľa(ďalej aj ako ,,VZN é. 5lzo2)")
dobu do 18.3.2032.
pľi podpise tejto zmluvy'
Nájomné je splatné vopred na celých 10 rokov
tým, Že výška nájomného na ďalšie obdobie
Nájomca beľie na vedomie a qýslovne súhlasís
cenníka pľenajímateľa'
nájmu bude určená podľa aktuálne platného

4,Nájomcajepovinnýpľeduplynutímpľedplatenéhoobdobiauhľadiťnájomnénaďalšie
upozornení neuhľadínájomné na ďalšie
obdobie. V prípade ak nájomca ani po písomnom

Vn'

5.

nájomnú zmluvu postupom podľa č1'
obdobie, má pľenajímateľ právo vypovedať tuto
tejto ZmluvY.
právo na uzatvoľenie novej nájomnej
Pri úmrtínájomcu hľobovéhomiesta má prednostné
osôb viac, táb\ízka osoba' ktoľá
zmluvy na hrobové miesto osoba blirka, akje blízkych
prvá, preukaže svoj stafus bLízkej osoby k
doručíprenajímateľovi písomnúžiadosťako
vyhlásením s úľadneosvedčen;im
zomľelému nájomcovi iodným 1istom alebo čestn'ým
a ktoľej prenajímateľ písomne
podpisom vyhiasujúc tento vďah k zomľelémunájomcovi
práva'Prednostné pľávo na uzatvoľenie nájomnej
ako prvej potvľdí využitie pľednostného

zmluvymoŽnouplatniťnajneskôľdojednéhoľokaodúmľtianájomcuhĺobovéhomiesta.
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čl. vII'

sľn'iľ
PRAvA A PovlNosil ZMLUvNÝcrĺ
1

lľ';:xľJj;ľ#'Tĺ*.o*o"1ľ1enajatľm

s platnými
hľobovým miestom v súlade

pľávnymipredpismiopohĺební.,*up,"uádzkoýmpoľiadkompohrebiska,
hrobovému
prístup nájoľncovi k prenajatému
zabezpeš1i
zmluvy
počas trvania tejto

I.2

1.3
t.4

miestu,

prípadu, ak
do hľobového miesta, okĺem
zdrŽaťsa akýchkolŤek zásahov

je potľebné

zabezpeéiťbezpečnéprevádzkovaniepohľebiska.opľipľavovanomzásahujepovinný
hĺobového
už uskutočrrenom zásahu do
o
nĺjomcu.
iďoľmovať
pĺrorrrri.
vopred
miesta,jepľevádzkovateľpovinnýbezodkladnepísomneinformovaťnájomcu,
zmluvy' najmenej šesť
na vypovedanie nájomnej
nejomcu
upozoľniť
písomne
vopľed
sa má hĺobovémiesto zrušiť'
mesiacov p'"Jo dĺo*' keď

Nájomcaje povinný:
poľiadku'
2.I dodržiavať"'tu''ou""ia pľevádzkového
o pohĺebníctve
. ptát ry.ĺ pľávnymi predpismi
sú'ade
v
miesto
hr"il;'
2.2 tŽívať
pohľebiska ako aj touto zmluvou'
a pľevádzk";;'' poriadkom

2

2.3navlastnénákladyzabezpeéovaťpoľiadok,údllb:astaľostlivosťoprenajatéhĺobové
neohĺozilo
aby príslušenstvo k hĺobu
jeho bezpľostredné okolĹ azabezpečiť'
pohĺebiska'
bezpečnosť návštevníkov

miesto

a

2.4oznamovaťpľevádzkovateľovipohľebiskavšetkyzmer\yúdajovpotľebnénavedenie
najmä zmen}] mena a adresy
',,, prĺpua. fyzickej osoby
evidencie hĺoboqých miest,
tľvaléhopobyru,vpľípadepľavnict<ejo,ouynajmäzmenuobchodnéhomenaasídla,
okolo hľobového
ĺp'avy nahĺobovom mieste a úpľavy
vykonávať uĹer.oľu"r.stavebné

2.5

súhlasom spľávcu cintoľína'
miesta iba s pľedchádzajúcim
udtžiavaťpoľiadok na pohľebisku'
nájomcu, aby ich
o hĺobovémiesto, vyzve
starostlivosti
v
nedostat$
Ak prenajímateľ zistí
písomne uľčenej
nedostatky neodstľáni v
tieto
nájomca
Ak
v pľimeranej dobe odstľanil.
uľobiť sám na náklady nájomcu'
sa môže
lehote, prenajímateľ tak môže
pľevádzkového poľiadku pohĺebiska
ĺeďodrÁavaním
že
vedomie,
Nájomca berie na
Z' z opot''"bĺ"we v platnom zĺeni'
níĺzoĺo
32jiil(oĺa
ust.
podľa
$
dopustiť pľiestupku

2.6
J

4.

tabuli
Každazmerlaprevádzkovéhoporiadkubudeoznamovanánájomcovihĺobovéhomiesta
poľiadku pot''"bi't'u na uradnej
pľevádzkového
zlnene
uverejnením ozĺétmeĺiao
pohĺebiska ' Zmeĺapľevádzkového
nového pľevádzkového poriadku
spolu ro
v Šaľ'
"u.r.jrr*ím
Mestským zastupiteľstvom
poľiadku pohĺebiska podlieha_schváleniu

5.

6.

Podnáj orn_hĺobovéhomiesta

j

e zakŕuaný'

čl. VIII.

NÁJ6MNÉH6
vŕľovpĎ NÁJ9MNEJ ZMLUň uŕoľenNIE
1

vypovie' ak

Prenajímateľ nájomnú zmluw
na pohľebirk'
a) zéxúĺéokolnosti
b) sa pohľebisko zruší,

:

yZŤAHU

trvanie nájmu hľobovéhomiesta'

""'*ožňujú

c)nájomcaanipoupozoľneníĺezap|atíInájomnézavžívaníehrobovéhomiesta.

) .Akpľenajímateľvypovienájomnúzmluvuzdôvodovuvedenýchvodseku1písm.a)ab)'

1

miesto
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preložiť
iné hľobovémiesto a na vlastné naklady
zabezpeéiť
nájomcu
súhlasom
so
musí
ľudskéostatkyvátaĺlepľíslušenstvahrobunanovéhĺobovémiesto.
písm' a) a b)'
z dôvodov uvedených v odseku 1
Ak pľenajímateľvypovie nájomnú zmluw
dňom'
nájomcovi najmenej tľi mesiace pľedo
je povinný v1ppoved;nájomn_ej zmluvy doručiť
sídlo nájomcu'
mu nie je iĺamaadľesa nájomcu alebo
keď sa má hľobové miesto zrušiť; ak
pľiezviska
na pohĺebisku s uvedením mena a
uveľejní tuto informáciu na mieste ou|nomiesta'
nájomcu hľobového miesta a číslahľobového
c)' je povinný
z dôvodu uvedeného v ods' 1 písm'
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluw
na ktoru bolo
do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty'
výpoveď doručiťnájomcovi najneskôr
tuto
nájomcu alebo sídlo nájomcu' uverejní
je
zĺámaadľesa
nie
akmu
zapiateĺé;
nájomné
nájomcu
pohľebisku s uvedením mena a priezviska
informáciu na mieste obvyklom na
hĺobovéhomiesta a číslahĺobovéhomiesta'

)

4.

Akpľenajímateľvypovedalnájomnúzmluvuzdôvoduuvedenéhovodseku1písm.
do jedného ľoka odo dňa doručenia
c) a nájom
i" ,oi^y, qppovldná lehota uplynie
z bĺobového

5

odstránil
"u
,yrr"nájomcu, aby najneskôľ do tejto lehoty
qýpovede. Prenajímat
lehoty
"ŕ
r"r,ot. neodstráni, po uplynutí výpovednej
miesta príslušenstvohĺobu; ak ho v tejio
hĺobu považuje sa
výpovednej lehoty sa príslušenstvo
ho prenajímateľ odstľáni; po uplynutí
opustenú vec.

6

písomnou
o ukončenie nájomného vďahu
Nájomca môŽe písomne poŽiadať pľenajímateľa
ŕu poslednému dňu doby' na ktoru bolo nájomné
dohodou zm1uvných strán, spľavidla
tvorí pľílohu č. 6 vZN č'' 512020'
uhĺadené.Yzot žiadosti o ukončenie zmluvy

čl.Ix.
osoBITNÉ usľĺľovENIA
1

2

J

uloženého
alebo odcudzenie hmotného majetku
Pľenajímateľnezodpov edá za poškodenie'
na hľobovom mieste.
poistiť na
jeho vlastn;ý hnuteľný majetok si je povinný
Nájomca beľie navedomie, že
majetku'
vedázaprípadnú stľatu' ľesp' zničenie
vlastné naklady. Pľenajímateľnezodpo
v zmysle
a jeho spľostľedkovatelia spracúvajú
Nájomca beľie na vedomie, že Prenajímateľ
o ochrane
rudy (Éozoro1679 z 27' apri|a 20t6
naľiadenia Euľópskeho paľlamentu a
údajov' ktoľým
osobnýchúďajov a o vol'nom pohybe takýchto
pľi
,p.a.úuurrí
osôb
ffzických
údaje
g5l46lFjs (všeobecné nariadenie o ochĺane údajov) osobné
sa zrušuje sm".ni.ä
povinností
Zmluve za účelomplnenia zakonných
Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto
Z'z'
pohľebiska podl'a zžtkoĺač"I31l20l0
Pľenajímateľa,ktoľévyplývajú zprevádzkovania
ĺazabezpečenie
pred|irou, po aouu nevyhnutne potrebnú
o pohľebníctv. n
^.ĺrr"rkorších
vďahu založeĺehonazá/ľilade tejto Zmluvy
pĺáx apovinností vyplývajúcich zo "-iour'ého

anáslednenaúčelyaľchiváciepodobutrvaniaaľchivačnejdobyvsúladesozákonomč.
395l2OO2Z,z.oaľchívochaľegistraturachaodoplneníniektoľýchzákonovvplatnomzĺeni,
je v sulade s čl' 6' ods' l písm' c) všeobecného
Spracúvanie osobných údajov Nájomcu
zakonných povinností Prenajímateľapodľa
naľiadenia o ochĺane údajov potľebné "upln"'i"
v zneníneskoľšíchpredpisov. Nájomca zárovei
zákona č). t3IlzOIO Z.z.o pohľebnícwe

vyhlasuje,ŽezaúčelomuzavretiatejtoZmixypľiposkýnutíosobnýchúdajov
pľávach vyplývajúcich zo

o svojich
Pľenajímateľovibol dostatočne iďoľmovaný
so
povinnosti osobné údaje poskýnúťv súvislosti
spľacúvania jeho osobných údajov, o

I
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ľelevantqých skutočnostiach
požiadavkami, ako aj o ďalších
zmluvnými
alebo
zakonnými
obsahom saNájomca
o"r"u"y súkľomiď" s ktorého
o
obsiahnutýchv dokumente,,Pádmienky
beľie na vedomie že iďoľmácie
Nä3o,,''u
oboznámil.
z."l'w
pred podpísaním ,"ji"www'sala'sk'
sĺ dostupne ,ru oi"bouom sídle Pľenajímateľa:
spracovávaní osobných údajov
strane
potrebné doručovať dľuhej zmluvnej
te3to
poaľá
uuoá
V pľípade, ar
^t.r,.y
zmluvnej stľany uvedenú v č1'
sa táto |ĺ*rn ro*ľ na adľesu
doručuje
písomnosť,
akúkoľvek
stľane' ktorá
písomne oznámená druhej zmluvnej
je
zmeraaadľesy
nie
dokiaľ
I. zmluvy,
vľáti
aj pľi dodržaní týchto podmienok
sa
ak
prípade,
V
doručuje.
písomnosť
vrátenia
že účinkydoručenia nastávajú dňom
dohoďi,
sa
stľany
zmluvné
nedoručená,
sa výslovne dohodli na
zásielku doručuj e' ZmhxĺéStľany
kioú
stľane,
zmluvnej
zásielky
medzi zmluvnými stľanami' ktoré
iŕ"uk'
týkajúce
písomnosti
doruoovať
opľávnení
"u
textovej správy
e mailu ala\ebo kĺátkej
vyplývajú ztejto"*t rr.y aj pľostľednír*o* sa ich
si oznámiť každ'ĺJanenu týkajúcu
PľenajímateľaNájomca sa zaväzlljilo''"*""
do 10 pľacovných dní
sídlo, číslaúčtova pod') najneskôr
identiťrkačných údajov (názov,
za7ÍTter]y vyžadujúce
Takéto zmef\ysa nebudú považovať
dňa, kedy táto zÍr3eÍLanastala.

4

j'o*'ľ

5

odo

si uzavľetie dodatku k tejto zmluve'

čl. x.

zÁvnnnčNE UsTANovENIA
Kzmenetejtozmluvymôžedôjsťlennazák?aďevzájomnejdohodyzmluvnýchstľánfoľmou
zo zmeny
s rrýnimkou zmieĺ vyp'ývajúcich
dodatkov,
písomných
očíslovaných
nadobudnutia ich
ktoľés'6zäv'dznépľe nájomcu dňom
pľevádzkového poľiadku pohľebiska,
zákoĺač' 131/2010
ptatný"t' právnych predpisov najmä
účinnostialebo zo zmieĺvšeobecne
pľedpisov'
Z.z. opohĺebníctv e v zsteníneskoľších
riadia príslušqými
touto zmluvou neupľavené sa
PŔxa a povinnosti zmluvných stľan
Z' z' o pohľebníctve
platnom zĺeĺí,zákonomč. 131/2010
ustanoveniami VZN ó.5l20z0v
zákonník v platnom
zákonom č" 4}ltg64 Z' z' obóiansky
v znení neskorších pľedpisov a

1

2

účinnosti
nájmu do doby nadobudnutia
zmluvou sa ľiadi tiež doba vŽívauapredmetu

J

ilT:

4

jej podpisu opľávnenými
Tlľ"*tr; nadobúda platnosť dňom
ust' $ 47a
nJ"äu.iĺ"irľpodni jej zveľejnenia podľa

zástupcami obidvoch

5

zmluvných stľán a účinnosťdňom
s ust' $
v znení n"skoľsich pľedpisov v spojení
zŕkoĺač.40l|g64Zb.občiansky zakonník
a doplnení
pľístupek iďoľmácíém a o ^nene
5a zŕkoĺač).2lIl2O0O Z. z.o ,tomJ*m
strany súhlasia
informácií) v platnom zneĺí.Zm|lvĺé
niekto4ich zákonov (zakon o slobode
ich osobných údajov
vrátane so zveľejneníma sprísfupnením
so zveľejnením celej zmluvy,
v rozsahu mena a pľiezviska'
alebo neskôľ stľatia
nie sú celkom alebo sčasti účinné
Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy
us_
ustanovení' Namiesto neúčinných
ostatqých
platnosť
je
dotknutá
tým
účinnosť,nie
zmyslu
je to pravne možné'sa čo najviac približuje
pokiaľ
úprava,1ĺÍorá,
tanovení sapouŽije
stľany túto otazku brali
pri vzatvianteito Zmluvy zmluvné
a účelutejto Zm1uvy,

6.

ĺ7

pokiaľ

jedno
z ktoých nájomca obdrŽí
vypľacovaná v tľoch (3) vyhotoveniach'
2 vyhotovenia'
(1) vyhotovenie a prenajímateľobdľží

ffi"#*a

je

uľnovémiesto
Nájomná zmluva na hĺobovémiesto -
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7

jej obsďrom' poÍoanmeli mu'
Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si pľečítali,súhlasia s
rľčitY,jasný anonlmitethý pľejav ich vôle aĺa zĺlak
vyhlasujú, že obsahuj"
'touoa''y,
súhlasu ju podpisujú.

v Šďi, aĺ^,.4.!.: !. :.p.*U
Zaprenajímateľa

Za nójomcu:
'í Ĺ!
*

*

*

n

t

I

*'

I

Mgľ. Jozgf
primátoľ,mesta
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