Náj omná zmluva č.2052022
na hľobové miesto
neskoľších
obéiansky zakonník v zneĺi
anásl. zákonaé' 4Olt964 Zb'
663
zmysle
v
$
uzatvorená
v zneil neskoľšíchpľedpisov
131/2010 Z'z' o pohĺebníctve
zŕkoĺač.
anásl.
a$21
pľedpisov
čl. L

ZMLUVI\Ésľnĺľy
Šal'a
Nám' Sv' Trojice 7 '927 15 Šaľa
Sídlo:
mesta
íÁtap"ný, Mgľ' Jozef Belický' primátoľ
spoľitel'ňa' a's'
Bankové spoj enie : Slovenská
SK82 0900 0000 OOst 2430 6282
IBAN:

Pľenajímatel': Mesto

1.

BIC:
IČo:

GIBASKBX
00 306 185

"
(ďatej len,, prenaj íľnateľ )

Renáta Tľochová

Nájomca:

2.

Naľodený/á:
Rodné číslo:

Tľvďe býom
Tel.
e-mail:

:

lazerĺá 59oĺIt' g27 01 Šaľa

ako ,,zĺnluvnéstrany")
v ďalšom texte spoločne aj

'ĺ"ť:jr';:';;ťr:#';;)luvy

čl.

il.

ÚvooľÉUsTANovENIA
parcela číslo1586/1'
číslo1586/8'
žlrqq m2,paľcela ĺegistľaC KN
oqýmere
anádvorie
zastavanáplocha
ľegistraC KN číslo|58616' ostatná
o rnýmeľe 134 rrŕ u p*..lu
nádvoľie
a
pľe obec
zastavaĺáplocha
oäbo'o* okľesnéhouľadu Šaľa'
iúy*
tuturt
vedene
m2
7
plocha o výmeľe
1 (ďďej aj ako "nehnuteľnostľ')'
Šaľa,na liste vlastJcía č'
a katastľálne územie
podľa zékoĺa
*"tu šaľaktoľý je pohľebiskom
sa nachád"u

vlastníkom pozemku^re'istľa
Prenajímateľ je vý'učným

1

)

C KN

Na tejto nehnuteľnosti
'i"tJň
Pienajímateľ je prevádzkovatel'
v znení neskorších predpisov.
opohľebníctve
Z.z.
t31'ĺ20I0
pohľebiska.
čl. III.

PREDMEľ ĺ Účol ľÁĺtvĺu
1

do nájmu za podmienok
do nájmu a nájomca pľijíma
nájomcovi
prenecháva
NC
Pľenajímateľ
hĺobovémiesto napaľcele
zmluve (d''l'j len "zmluva"):
nájomnej
tejto
dohodnutýchv
miesto")'
aj ako
'fuobové
ľad: 6 hľobové miesto ĺ'iz 1aĺe3

ĺ7

l/u
miesto
Nájomná zmluva na hĺobové

\

čl.Iv.

SLUŽBYsPoJENÉSNÁJMoMHRoBovÉrroMIESTA
ktoľépočas trvania nájomného vzťďru

spojené služby,
S prenájom hľobového miesta sú
prenaj ímateľposkytuj e náj omcovi :
odpadu'
odvoz odpadu z pohrebiska okľem stavebného

1

i.r
l.2
1.3

r.4

na ktoľom sa hľobové miesto ĺachádza
idrŽbapozemkov astavieb na pohrebisku,

(okľem hľobového miesta),
pohľebiska'
nákladov spojených s pľevádzkou
úhľadyinvestičných a neinvestičných
miesto špecifikované v č1'
pľevádzkovanie pohľebiska, naktorom sanachádzahľobové

III.tejtozmluvy,vsúladesozákonomč.t3:Il\OtOZ.z.opohĺebníctvevznen7
neskoľšíchpredpisov.
čl. v.

DoBANÁJMU
1

.

2.
3.

ak9 ľo uplynutí tlecej
a nesmie sa vypovedať skôr,
Táto zmluv a salza1láĺa na dobu neuľčitu
v znení
zákon č'' t3:rl2ot0 Z' z' o pohĺebníctve
doby (10 ľokov odo dňa pochovania), ak
neskorších pľedpisov neustanowje inak'
je doklad o úhľade nájomného'
Neoddelitel,nou prílohou tejto zmluvy

UŽívanie hĺobovéhomiesta zaéalo: t8'3'2022'

čl. vI.

ľÁĺonĺľn
1.Výškanájomnéhočiní20EUR(slovom:dvadsaťeyľ)nadobu10rokovajeuľčenápodľa
poriadok
mesta Šaľač. 5l20z' Prevádzkový
ust. $ 12 Všeobe cĺe zŕxaznéhonaľiadenia
dňa
aj ako ,,VZN ó' sl2)z}*)a bolo uhĺadené
pobĺebískmesta Šaľav platnom zĺeĺĺ(ďalej

2.
3.
4.

18.3.2022,na dobu do 18'3'2032'
tleciu dobu)'
rokov pľi podpise tejto zmluvy (na celú
Nájomné je splatné vopľed na celých 10
obdobie
s tým, že výška nájomného na ďalšie
Nájomca berie na vedómie a qislovne súhlasí

nájmubudeuľčenápodľaaktuálneplatnéhocenníkapľenajímateľa.
na ďalšie
pľedplatenéhoobdobia uhľadiťnájomné
Nájomca je povinný pľed uplynuiĺm
obdobie.Vpľípadeaknájomcaanipopísomnomupozomeníneuhľadínájomnénaďalšie
podľa č1' vm'
tuto nájomnú zmluw postupom
obdobie, má prenajímateľ pľávo vypovedať
tejto ZmluvY.

5.Pľiúmľtínájomcuhľobovéhomiestamápľednostnépľávonauzatvorenienovejnájomnej
zmluvynahrobovémiestoosobab|izka,akjeblízkychosôbviac,táb\ízkaosoba,ktoľá
pľvá' preukaže svoj stďus blízkej osoby k
doručípľenajímateľovi písomnúžiadosťako
čestqým vyhlásením s úľadneosvedčeným
zomĺelémunájomcovi ľodným listom alebo
nájomcovi a ktorej pľenajímateľpísomne
podpisom vyhiasujúc tento vďah k zomľelému
pľáva' Prednostné právo na watvoľenie nájomnej
ako prvej potvrdí využitie pľednostného
zmluvymoŽnouplatniťnajneskôľdojednéhoľokaodúmrtianájomcuhľobovéhomiesta.
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čl. vIL

PRÁvA A PovINosTI ZMLWNÝcu sľnÁľ
Pľenajímateľj e povinný:

1

1.1prevádzkovaťpohľebiskosprenajatýmhroboqýmmiestomvsúladesplatnými

|.2

1.3

pľávnymipredpismiopohľebnícweaprevádzkoýmpoľiadkompohľebiska'
pľístupnájomcovi k prenajatému hľobovému
počas tľvania tejto zm1uvy zabezpeéiť
miestu,
je potľetné
hĺobovéhomiesta' okľem prípadu' ak
zďržaťsa akýchkol'vek zásahov do
povinný
pohľebiska' o pripravovanom zásahuje
zabezpeiíťbezpečnépľevádzkovanie
hľobového
o uŽ uskutočnenom zásahu
vopľed pĺsomrr" infoľmovať nájomcu.

t.4

do

miesta,jepľevádzkovatel,povinnýbezodkladnepísomneinfoľmovaťnájomcu,
najmenej šesť
na vypovedanie nájomnej zmluvy'
vopred písomne upozoľniť najomcu
miesto zľušiť'
mesiacov pľedo dňom, keď sa máhľobové

Nájomcaje povinný:

2

2.i

2.2
2.3
2.4
2.5

poriadku,
dodržiavať ustanoveni a prevádzkového
pľávnymi predpismi o pohľebníctve
uživaťhĺobovémiesto v sú1ade , pútnymi
ako aj touto zmluvou'
aprevkdzkovým poriadkom pohĺebiska
pľenajaté hľobové
poľiadok, údľžb1a staľostlivosť o
na vlastné náklady zabezpečovať
aby pľíslušenstvo k hľobu neohĺozilo
miesto a jeho bezpľostľednéokolii azabezpečiť,
bezpečnosť návštevníkov pohľebiska'
všetky zmeny údajov potrebné na vedenie
oznamovať prevádzkovateľovi pohĺebiska

evidenciehľobovýchmiest,vpľípadefyzickejosobynajmäänenumenaaadľesy
trvaléhopobýu,vprípadepľávnickejosobynajmännenuobchodnéhomenaasídla,
hĺobového
na hľobovom mieste a úpľavy okolo
vykonávať akékoľvek stavebné ĺpĺuuy

spľávcu cintoľína'
miesta iba s pľedchádzajúcim súhlasom
ldtŽtavať poľiadok na pohĺebisku'
aby ich
o hrobové miesto' wzve nájomcu'
Ak pľenajímateľzistí nedostatky v staľostlivosti

2.6
a
J

vprimeranejdobeodstránil.Aknájomcatietonedostatkyneodstránivpísomneurčenej
sám na náklady nájomcu'
leĹote, prenajímateľ tak môže uľobiť

4.
5

6

Nájomcaberienavedomie,žeĺedodtŽiavanímprevadzkovéhoporiadkupohľebiskasamôže
v platnom zneĺi'
zakon a l31l20|0 Z' z o pohľebníctve
dopustiť priestupku podľa ust. $ 32
miesta
bude oznamovaná nájomcovi hrobového
KaždáL zmenapľevádzkového poriadku
uradnej tabuli
pľevádzkového poľiadku pohĺebiska na
uveľejnením oznámenia o zmeno
poriadku pohrebiska ' Zmeĺaprevádzkového
spolu so zveľejnením nového pľevádzkového
zastupiteľstvom v Šali'
poriadku pohľebiska podtieha schváleniu Mestským
je zakánaĺý'
Podnájom hľobového miesta
čl. VIII.

vZŤAHU
vŕľovrĎ NÁJoMNEJ ZMLUň uňľčnNIENÁJoMNÉHo
vypovie' ak:
trvanie nájmu hĺobovéhomiesta'
a) závažĺéokolnostina pohľebisku znemožňujú
b) sa pohĺebisko zruší,

1

Prenaj ímatel' náj omnú zmluvu

2.

c)nájomcaanipoupozoľneníĺezap|atilnájomnézauŽívaníehľobovéhomiesta.
písm' a) a b)'
dôvodov uvedených v odseku 1
Ak pľenajímateľvypovie nájomnú zmluvu z
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musísosúhlasomnájomcuzabezpeéiťinéhrobovémiestoanavlastnénakladypreloŽiť
ľudskéostďkyvľátanepríslušenstvahĺobunanovéhĺobovémiesto.
b)'
1 písm' a) a
z dôvodov uvedených v odseku
zmluvu
nájomnú
vypovie
Ak prenajímateľ
pľedo dňom'
nájomcovi najmenej tri mesiace
je povinný rrypoved;nájomnej zmluvy doručiť
sídlo nájomcu'
mu nie je známaadresa nájomcu alebo
keď sa má hľobové miesto zrušiť; ak
a pľiezviska
na pohľebisku s uvedením mena
obvyklom
mieste
na
infoľmáciu
tuto
uverejní
miesta'
nájomcu hĺobovéhomiesta a číslahľobového
c)' je povinný
z dôvodu uvedeného v ods' 1 písm'
zmluw
nájomnú
vypovie
pľenajímateľ
Ak
na ktoru bolo
do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty'
výpoveď doručiťná3o*.oui najneskôr
tuto
je známaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu' uverejní
nájomné zap|atené; akmu nie
nájomcu
pohľebisku s uvedením mena a pľiezviska
infoľmáciu na mieste obvyklom na
miesta'
hĺobovéhomiesta a číslahľobového

a

J

4.

Akpľenajímateľvypovedalnájomnúzmluvuzdôvoduuvedenéhovodseku1písm.
doručenia
j" Át^v, vypovedná lehota uplynie do jedného ľoka odo dňaz hĺobového
c) a nájom

5

"u
do tejto lehoty odstľánil
auy
qýpovede. Pľenajímat.ŕrry"u. nájomcu,
"a.i"estôľ
výpovednej lehoty
tejĺo r.r'ot. neodstráni, po uplynutí
miesta príslušenstvohĺobu; ak ho v
hĺobu považuje sa
vypovednej lehoty sa pľíslušenstvo
ho pľenajímateľodstľáni; po uplynutí

6.

nájomca písomne požíadať
zmluvných strán'
vďahu
prenajímateľao ukončenie nájomného
Žiadosti
na ktoru bolo nájomné uhľadené' Yzor
spľavidla ku poslednému dňu doby,
6 VZN é' 512020'
o ukončenie zmluvy tvoľípľílohu č'

môže
;:Tľ'äff'ĺ"..idoby (10 rokov odo dňa pochovania)
písomnou dohodou

čl.Ix.
osoBITNÉ usľĺľovENIA
1

2
a
J

uloženého
alebo odcudzenie hmotného majetku
Pľenajímateľnezodpo vedá zapoškodenie,
na hĺobovom mieste.
poistiť na
jeho vlastqý hnuteľný majetok si je povinný
Nájomca beľie navedomie, že
majetku'
vedäzapľípadnústľatu, resp' zničenie
vlastné naklady. Prenajímateľnezodpo
v zmysle
a jeho sprostredkovatelia spľacúvajú
Nájomca beľie na vedomie, že Pľenajímateľ
2016 o ochrane
rudy ĺeu zóro 1679 z 27 ' aptí|a
naľiadenia Európskeho par1amentu a
údajov' ktoľým
úaa3o'o a o voľnom pohybe takýchto
fyzických osôb pľi |ru.ĺrour'ĺosobných
údaje
nariadenie o ochrane údajov) osobné
sa zrušuje srrr.rni.ä 9ý46l1s (všeobecnJ
povinností
Zmhxe za účelomplnenia zákonných
Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto
Z'z'
pohľebiska podľa zékoĺaó'I3tl20l0
Pľenajímateľa,ktoré vyplyvajú zptevádzkovania
ĺazabezpeéelĺe
pred|isov' po dobu nevyhnutne potľebnú
o pohĺebníctvev ,*rrirr.rľo.sích
vzťahuza|oženéhonazäklade tejto Zmluvy
práv apovinností vyplývajúcich zo "-iu*et'o
so zákonom č'
po dobu trvania aľchivačnejdoby v súlade
a následne na účelyaľchivácie
v platnom zĺení'
a o doplnení niektoqých zákonov
39512002 Z.z. oarchívoch a registľaturach
v sílad" s č1' 6' ods' 1 písm' c) všeobecného
Spľacúvanie osobných údajov Nájomcu 3e
Prenajímateľa podl'a
,ru ptn.rrĺ. zakonných povinností
naľiadenia o ochĺane údajov potrebné
v zneĺíneskoršíchpľedpisov. Nájomca ziltoveŕ.
zékona č,. |3tl20tO Z.z.o pohĺebníctve

vyhlasuje,ŽezaúčelomuzavľetiatejtoZm.ruvypriposkýnutíosobnýchúdajov
o svojich právach vyptývajúcich zo
Prenajímatel,ovi bot dostatočne infoľáovaný
súvislosti so
o povin"o'ti osobné údaje poskýnúťv
spracúvania jeho osobných údajov,
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skutočnostiach
požiadavkami, ako aj o ďalších relevantqých
zakonnými alebo zmluvn;ými
saNájomca
ochĺany súkľomiď" s ktorého obsahom
obsiahnudch v dokumente ,,Pádmienky
že informácie o
Nä3omcu berie na vedomie
oboznámil.
z^nn
,r;,,
pred podpísaním
www'sala'sk'
rĺ ĺo,top"e nu *'bouom sídle Prenajímateľa:
spracovávaní osobných údajov
stľane
potľebnédoručovaťdruhej zmluvnej
zmlu|
tejto
podľa
budĹ
V prípade, ak
zmluvnej stľany uvedenú v č1.
sa táto |ĺ*.,,orť na adľesu
doručuje
písomnosť,
akúkoľvek
strane' ktoľá
písomne oznámená drúej zmluvnej
je
zÍrrcnaadresy
nie
dokiaľ
I. zmluvy,
tychto podmienok vráti
sa ni'"*""'ľ uj ľd dodržaní
ak
pľípade,
Ý
doručuje.
písomnosť
nastávajú dňom vľátenia
sa dohodii, Že účinkydoručenia
strany
zmluvné
nedoručená,
strany sa výslovne dohodli na
Lďorél zásíelku doručuje' Zmluvné
strane,
zmluvnej
zásielky
stľanami' ktoré
týkajúce sa zäväz'l*tmedzi zmluvnými
písomnosti
doruoovať
oprávnení
textovej spľávy'
e - mailu ďalebo kľátkej
prostredníctvom
aj
ztejto"*Lr;y
-si
vyplývajú
änenu týkajúcu sa ich
zavazujĺ pĺ'"*" si oznámiť každú
PľenajímateľaNájomc a
10 pracovných dní
čisla účtova pod') najneskôľ do
identiťrkačných údajov (nŕuov,sídlo,
zazmerly vyŽadujúce
Takéto 7ÍTreÍysa nebudú p ovaŽovať
odo dňa, kedy táto zmena nastala.
si uzavľetie dodatku k tejto zmluve'

4.

5

čl. x.

zÁvnnnčNn USTANoVENIA
KzmenetejtozmluvymôŽedôjsťlennazák|aďevzájomnejdohodyzmluvnýchstľánfoľmou

1

očíslovanýchpísomnýchdodatkov,sýnimkouzmienvyplývajúcichzozÍneny
nájomcu dňom nadobudnutia ich
ktoľéstl záväzĺépre
pľevádzkového poriadku pohrebiska,
zäkonaé' I3];20t0
p1at"ý'h právnych pľedpisov najmä
účinnostialebo zo zmienišeobecne
pľedpisov'
Z.z. opohĺebníctv e v zneni neskoľších
príslušnými
zmluvou neupľavené sa riadia
touto
strán
zmluvných
povinnosti
Pľáva a
Z. z' o pohľebníctve
p'atnom znení,zákonom é. t3tl20'o
ustanoveniami VZN é.5l2'20v
obč:iansky zakonník v platnom
a zákonom ó' 4011964 Z' z'
predpisov
v znenineskoľších

)

ilT:

3

4

5

účinnosti
pľedmetu nájmu do doby nadobudnutia
zmluvou sa ľiadi tieŽ doba užívania

zástupcami obidvoch
dňom jej podpisu opľávnenými
platnosť
nadobúda
ľl1l"älľľ;
47a
po an1 jej zveľejnenia podľa ust' $
dňom
účinnosť
a
stľán
zmluvných
'*r"ä":'ĺ"irľ
pľedpisov v spojení s ust. $
zakonník v znení neskoršich
občiansky
4ol|964Zb.
zékonač,.
a doplneď
prístupe k infoľmácíárĺĺa o zÍnene
slobodnom
z.o
Z.
č.2lll2ooO
zékoĺa
5a
strany súhlasia
infoľmácií) v platnom zĺeĺí.Zmluvné
slobode
o
(zakon
zákonov
niektoľých
ich osobných údajov
so zveľejneníma sprístupnením
vľátane
zmluvy,
celej
zveľejnením
so
v rozsďtu mena a pľiezviska'
alebo neskôr stratia
sú celkom alebo sčasti účinné
Ak niektoľéustanovenia tejto Zm'uvynie
neúčinnýchusplatnosť ostatných ustanovení' Namiesto
účinnosť,nie je ým dotknutá
približuje zmyslu
pokiaľ je to pľavne možslé,sa čo najviac
tanovení sa použije úpľavao ktorá,
strany tuto otázku bľali
uzat''ĺáĺanítejto Zmluvy zmluvné
a účelutejto Zmluvy, pokiaľ

pi

6

povahy oľiginálu, z ktoých
vypracovaná v tľoch (3) vyhotoveniach
pľenajímateľ obdľží2 vyhotovenia'
obdržíjedno (t; .ryrrorouenie a

*ľ*i''"
nájomca

je
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7

poľonrm li mu'
si pľečítali,srúlasia s jej obsahom'
Zm|uvĺéstrany vyhlasujú, že zmluw
ich vôle aĺa znak
uľčitý,jasný azĺozurrlrtel3ný prejav
vyhlasujú, ze ousarr,r3" ,rátoarry,
súhlasu ju podpisujú.

,,

V Šďi,

lnK1\/

Za prenajínateľa:

Za nójomcu:

-ĺ\

*

I

I

x
.r

JozeÍ

h
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