Nájomná zmluva č'' 22212022
na hľobovémiesto

v zĺeĺíneskorších
zákonaé. 40111964 Zb' obiiansky zákonník
uzatvorená v zmysle $ 663 anásl.
predpisov
Z. z. o pohĺebníctvev znení neskorších
predpisov a $ 2I aĺásLzákona č. 131/2010
čl. L

ZMLUVNÉ sľnĺľy

Prenajímatel': Mesto Šal'a

1

Sídlo:

Nám. Sv' Tľojice 7,927 15 Šaľa
Zastupený: Mgr. Jozef Belický' pľimďor mesta
Bankové spoj enie : Slovenská sporitel'ňa' a's'
SK82 0900 0000 00512430 6282

IBAN:
BIC:
IČo:

(ďakj len,, pr

GIBASKBX
00 306 185
enaj ímateľ ")

Milan Lazan

Nájomca:

2.

Naľodený/á:
Rodné číslo:
Tľvďe bytom

:

Kĺáľovská 82gl 4, 927 OI Šaľa

Tel.
e-mail:
(ďatej len,, nój ornca" )
aj ako ,,zmluvné strany")
(obidvaja účastnícizĺnluvy v ďalšom texte spoločne
čl. il.

WODNE USTAI\OVENIA
1

2

1586/1'
pozemku^ ľegistľa C KN paľcela číslo
Pľenajímateľje výlučným vlastďkom
1586/8'
äzz++ m2, paľcela registľa c KN číslo
zastavané plochy anádvoria ovýmeľe
1586/6' ostatná
t34 flŕ a paľcela ľegistra C K}ĺ číslo
zastavanáplocha a nádvoľie o qýmere
oäbo'om okĺesnéhouľadu Šďa' pľe obec
plocha o ýmeľe 7 m2 vedené katastľálnyr'
vlastníctva č. 1 (ďalej ,,aj ako nehnuteľnosti")'
a katastrálne územie Šaľa,na liste
podľa zákoĺa
mesta Šaľaktoý je pohĺebiskom
Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintorín

t31l2[IoZ.z.opohľebníctvevzneníneskoľšíchpľedpisov.Pľenajímateľjepľevádzkovateľ
pohľebiska.
čl. uI.

PREDMEľ ĺ ÚČnl NÁJMU
1

podmienok
a nájomca prijíma do nájmu za
Pľenajímateľpľenecháva nájomcovi do nájmu
paľcele č.:
(ďarej len,,zmluvď'): hrobové miesto na
dohodnuťých v tejto nájomnej zmluve
ako ,'hľobovémiesto").
NC 16 ľad : 11 ľlľobove miesto č : 6U (ďalej aj

miesto
Nájomná zmluva na hľobové miesto - umové

,

t/u

čl.Iv.

SLUŽBYsPoJENÉSNÁJMoMHRoBovnrroMIESTA
počas trvania nájomného vzťďlu

služby, ktoré
S pľenájom hrobového miesta sú spojené
prenaj ímateľposkytuj e náj omcovi :
odpadu'
odvoz odpadu z pohľebiska okľem stavebného

1

r.r
l.2
1.3

1.4

sa hrobové miesto nachädza
tlfužbapozemkov astavieb na pohľebisku, na ktorom

(okĺem hľobového miesta),
spojených s prevádzkou pohľebiska'
úhÍadyinvestičných a neinvestičných nákladov
hľobové miesto špeciťrkované
pľevádzkovanie pohľebiska, na ktorom sa ĺacháďza
Z. z' o pohĺebníctve v znení
v č1. il. tejto zmluvy, v súlade so ziíkonom č,. t3llz}l}
neskorších predpisov.
čl. v.

DoBA NÁJMU
Táto zmluva

1

sa

lzatváľa

na dobu neurčitúv súlade so zákonom

č' |31l20t0

Z. z. o pohľebníctve v platnom znení'
nájomného'
ľeoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je doklad o úhĺade
Užívanie hľobového miesta zaéa|o ďňta 2932022'

2
J

čl. vI.

ľÁĺoľĺľÉ
l.
2.
3.

na dobu 10 rokov aje uľčenápodľa
Výška nájomného činí5,00 EUR (slovom: pät'euľ)
Šaľač. 5l2O20 Prevádzkoqý poriadok
ust. $ 12 Všeobe cĺe záväzneho nariadenia mesta
abolo uhĺadené dňla29'-3'2022'na
pohľebískmesta Šĺa1ľĺe3aj ako ,,vZN é.5l20z)")

dobu do 29.3.2032.
pri podpise tejto zmluvy'
Nájomné je splatné vopred na celých 10 rokov
že výška nájomného na ďalšie obdobie
Nájomca beľie na vedomie a výs|ovne súhlasís tým,
prenajímateľa'
nájmu bude určená podľa aktuálne platného cenníka

4.Nájomcajepovinnýpľeduplynutímpľedplatenéhoobdobiauhľadiťnájomnénaďalšie
upozornení neuhľadínájomné na ďalšie
obdobie. V pľípadeak nájomca ani po písomnom
zmluvu postupom podľa č1' Vn'
obdobie, má pľenajímateľ právo vypovedať tuto nájomnú

5.

tejto

Zmluvy

L_^L^"álrn m-iecfq
nrerĺnostné
právo na uzatvoľenie novej nájomnej
'ná prednostné
Pri úmľtínájomcu hĺobového miesta má
je blízkych osôb viac, tábLizka osoba' ktoľá
zmluvy na hľobové miesto osoba blízka, ak
pľvá, pľeukaže svoj status blízkej osoby k
doručíprenajímateľovi písomnúžiadosťako
vyhlásením s úradne osvedčeným
zomĺelémunájomcovi ľodným listom alebo čestn;ým
a ktoľej pľenajímateľpísomne
podpisom vyhiasujúc tento vďah k zomľelémunájomcovi
právo nauzatlloÍenie nájomnej
ako prvej poťvľdívyužitie pľednostného práĺva.Prednostné
od úmľtia nájomcu hĺobovéhomiesta'
zmluvy moŽno uplatniť najneskôr do jedného roka

_
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čl. vIL

PRÁVAAPovINosTIZMLUvNÝcrrsľn'l.ľ
Prenajímateľ j e povinný:

I

1.1

l.2

miestom vsúlade splatqými
pľevádzkovať pohľebisko spľenaja|ým hľoborrým
pľávnymipľedpismiopohĺební.tu"uprevádzkoýmpoľiadkompohľebiska,
nájomcovi kpľenajatému hĺobovému
počas trvania tejto zmluvy zabezpeéiť pľístup

1.3

t.4

miestu,

miesta, okľem prípadu, ak je potrebné
zdržaťsa akýchkol,vek zásahov do hĺobového
o pľipľavovanom zásďru je povinný
zabezpečiťbezpečnépľevádzkovanie pohrebiska.
uskutočnenom zásahu do hĺobového
vopred písomne iďoľmovať nájomcu. o už
písomne infoľmovať nájomcu'
miesta, je prevádzkovateľ povinný bezodkladne
nájomnej zmluvy' najmenej šesť
vopred písomne upozoľniť nĺjomcu na vypovedanie
zrušiť'
mesiacov pľedo dňom, keď sa má hľobovémiesto

Nájomcaje povinný:
2.Idodržiavďustanoveniaptevádzkovéhopoľiadku,
pohľebníctve
2.2 l.Jžívaťhĺobovémiesto v súlade s platnymi pľávnymi pľedpismi o

2.

2.3

aprevádzkovýmpoľiadkompohĺebiskaakoajtoutozmluvou,

a staľostlivosť o pľenajaté hĺobové
na vlastné rrákludy zabezpeéovať poľiadok, údržbu

k hĺobu neohľozilo
jeho bezprostľedné okolie azabezpečť,aby príslušenstvo
bezpečnosť návštevníkov pohĺebiska,
7'ÍÍLeÍLyúdajov potrebné na vedenie
oznamovať pľevádzkovateľovi pohľebiska všetky
najmä zmenu mena a adresy
evidencie hľoboqých miest, v pľípade fyzickej osoby
zmenu obchodného mena a sídla'
trvalého pobýu, v prípade prĺvnicke; osoby najmä
mieste a úpľavy okolo hľobového
vykonávať akekoľvek stavebné úpľavynahĺobovom

miesto

2.4
2.5
3

4.
5

6.

a

miestaibaspredchádzajúcimsúhlasomspľávcucintorína,
2.6 udľžiavaťpoľiadok na pohľebisku'
miesto, vyzve nájomcu' aby ich
Ak pľenajímateľ zistí nedostatky v staľostlivosti o hĺobové
nedostatky neodstľáni v písomne určenej
v primeranej dobe odstľánil. Ak nájomca tieto
nájomcu'
lehote, pľenajímatel'tak môže urobiť sám na náklady
pľevádzkového poriadku pohĺebiska sa môže
Nájomca berie na vedomie, Že ĺedodržiavaním
Z' z o pohľebnícwe v platnom znení'
dopustiť priestupku podľa ust. $ 32 ztkoĺa t3tlzot}
nájomcovi hľobového miesta
Každá zÍrleiaprevádzkového poriadku bude oznamovaná
poľiadku pohľebiska na uradnej tabuli
uveľejnením oznámenia o zlnene prevádzkového
poľiadku pohrebiska' Zmena prevádzkového
spolu so zveľejnením nového prevádzkového
v Šaľ'
poľiadku pohĺebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom
Podnájom hľobového miesta je zakénaný'
čl. VIII.

Z",Lavrl UK.NčENIE NÁJoMNÉrro 'ZŤAHU
vŕpovnĎ ľÁĺoľrľEJ
1

2.

Pľenajímateľ nájomnú zmluw vypovie, ak :
nájmu hĺobovéhomiesta'
a) zävúnéokolnostina pohĺebisku znemoŽňujú tľvanie
b) sa pohľebisko zruší,
zauŽívanehľobovéhomiesta'
c) nájomca ani po upozoľnení nezaplatil nájomné
v odseku 1 písm' a) a b)'
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených

_
Nájomná zmluva na hľobové miesto umové miesto

9

316

pľeložiť
hĺobové miesto a na vlastné naklady
musí so súhlasom nájomcu zabezpečiťiné
na nové bĺobovémiesto.
ľudskéostatky vrátanl pľíslušenstvahľobu
uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov
najmenej tľi mesiace predo dňom'
je povinný výpovedjnájomn'ej zmluvy doručiťnájomcovi
je známaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu,
keď sa má hĺobovémiesto zrušiť; ak mu nie
priezviska
na pohrebisku s uvedením mena a
uveľejní tuto infoľmáciu na mieste obvyklom
miesta'
nájomcu hľobového miesta a číslahľobového
je
uvedeného v ods' 1 písm' c)' povinný
Ak pľenajímateľvypovie nájomnú zmluvu z dôvodu
mesiacov po uplynutí lehoty' na ktoru bolo
výpoveď doručiťnájomcovi najneskôr do dvoch
nájomcu alebo sídlo nájomcu' uveľejnítúto
nájomné zap;atenéiakmu nie je znétmaadresa
s uvedením mena a priezviska nájomcu
infoľmáciu na mieste obvyklom na pohĺebisku
hľobového miesta a číslahľobového miesta'
uvedeného v odseku 1 písm'
Ak prenajímateľ vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu
do jedného roka odo dňa doručenia
c) a nájom ca 1e ,nĺ,^y, ýpovedná lehota uplynie
najneskôľ do tejto lehoty odstľánilz hľobového
výpovede. Pľenajímateľ vyzve nájomcu, aby
neodstľáni, po uplynutí výpovednej lehoty
miesta pľíslušenstvohĺobu; ak ho v tejto teľrote
|ehoty sa pľíslušenstvohľobu považuje sa
ho pľenajímateľodstľáni; po uplynutí výpovednej

a
-l

4

5

opustenú vec.

6.

o ukončenie nájomného vďahu písomnou
Nájomca môže písomne požiadať pľenajímateľa
dňu doby, na ktoru bolo nájomné
dohodou zmluvných stľán, spravidla ŕu poslednému
pľílohu č' 6 vZN ó' 512020'
uhľadené.Yzor žiaďosti o ukončenie zmluvy tvorí

čl. Ix.

osoBITNÉ usľlľovENIA
1

2
J

odcudzenie hmotného majetku uloženého
Pľenajímateľ nezodpo vedátzapoškodenie, alebo
na hĺobovom mieste.
majetok si je povinný poistiť na
Nájomca berie navedomie, že jeho vlastn.ý hnuteľný
stľatu, resp' zničenie majetku'
vlastné náklady. Pľenajímateľnezodpoveďázaprípadnú
jeho sprostredkovatelia spľacúvajúv zmysle
Nájomca beľie na vedomie, Že Pľenajímateľa
(EU) 20161679 z 27' apnua 20t6 o ochľane
naľiadenia Európskeho paľlamentu a ĺaý
údajov' ktoým
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
ffzických osôb pľi spracúvaní
o ochľane údajov) osobné údaje
sa zrušuje s-emica 95l46lFjs (všeobecnénariadenie
za účelomplnenia zákonných povinností
Nájomcu v ľozsahu stanovenom v tejto Zm\lve
pohĺebiska podľa zékoĺlačl'l3ll20l0 Z'z'
Pľenajímateľa,ktoľévyplývajú zprevádzkovania
po aáuu nevyhnutne potľebnú ĺazabezpeóeĺie
o pohľebníctve v zneďneskorsĺch predpisov,
vďahuza|oženého ĺazáklade tejto Zmluvy
prá'v apovinností vyplývajúcich zo zmluvného
aľchivačnejdoby v súlade so zákonom č'
a následne na ĺoeli aľchivácie po dobu trvania
niektoých zákonov v platnom zĺeĺi'
3g5l21o2Z.z. oaľchívocharegistľaturach a o doplnení
s č1' 6' ods' 1 písm' c) všeobecného
Spracúvanie osobných údajov Nájomcu.ie v súlade
zákoĺrýchpovinností Pľenajímateľapodľa
naľiadenia o ochľane údajov potrebné na plnenie
neskoľšíchpredpisov. Nájomca zirovetl
zékona é. l3tl2o10 Z.z. o pohĺebnícwev zneru
pľi poskýnutí osobných údajov
vyhlasuje, Že za účelomuzavľetia tejto Zm|vvy
svojich pľávach vyplývajúcich zo

Pľenajímateľovibol dostatočne infoľmovaný o
osobné údaje poskytnúť v súvislosti so
spracúvania jeho osobných údajov, o povinnosti

5

_
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ako aj o ďalších ľe'evantn]ŕch skutočnostiach
zakonnými alebo zmluvnými požiadavkami,
saNájomca
ochrany súkľomiď', s ktoľéhoobsahom
obsiahnubých v dokum.r'i. ,,Pod-ienky
informácie o
Ná.1omca beľie na vedomie že
pľed podpísanímtejto Zmiuvy oboznámil.
www'sala'sk'
na webovom sídle Pľenajímateľa:
spracovávaní osobných údajov sú dostupné
doručovaťdrúej zmluvnej strane
V prípade, ak bude podľä tejto zmluvy potrebné
v čl'
pĺsomnosť na adresu zmluvnej stľany uvedenú
akúkoľvekpísomnosť, doručuje sa táto
ktoľá
písomne oznámená dľuhej zmluvnej stľane'
I. zmluvy, dokiaľ nie je 1Ír.eĺaadresy
aj pri doďržaní ýchto podmienok vráti
písomnosť doručuje. Ý pľípade,ak sa piro*o,ť
že účinkydoručenia nastávajú dňom vrátenia
nedoručená, zmluvné stľany sa dohodji,
e' Zmluvĺéstrany sa výslovne dohodli na
zasielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuj
ktoľé
zétväzl(|_ medzi zmluvn;imi stľanami'
oprávnení doručovaťpísomnosti týkajúce sa
_ mailu ďalebo kľátkej textovej správy
vyplývajú ztejtozmlu_vy aj pľostľedníctvom e
si oznámiť každúznenu týkajúcu sa ich
Prenajímateľ aNájom"u .u zaväzlfittpísomne
účtova pod') najneskôľ do 10 pľacovných dní
identiťrkačných údajov (ĺáaov,sídlo,čisla
zĺneny sa nebudú považovať ZazmerLy vyŽadujúce
odo dňa, kedy táto zmenanasta|a. Takéto

4.

5

si uzavľetie dodatku k tejto zmluve'

čl. x.

zÁvnnpčNÉUsTANovENIA
dohody zmluvných stľán formou

K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len na zákJaďevzájomnej
zmien vyplývajúcich
očíslovanýchpísomných dodatkov, s ýnimkou

1

zo

7lTbeny

nájomcu dňom nadobudnutia ich
prevádzkového poriadku pohľebiska, ktoré silzávänlépre
pľávnych predpisov najmä zákoĺač't3Il20I0
účinnostialebo zo zmíeĺvšeobecneplatných
Z.z. opohĺebníctve v znení neskorších pľedpisov'
neupľavené sa riadia príslušnými
Práva a povinnosti zmluvných stľán touto zmluvou
č,.1.3ll20]'0 Z. z. o pohĺebníctve
ustanoveniami VZN é. 5l20z0v platnom zneĺí,zĺĺkonom
zákonník v platnom
v zĺeníneskoľšíchpredpisov a zákonom č. 4011964 Z' z' obóiansky

2

zĺeĺi.

J

4.

pľedmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti
Touto zmluvou sa ľiadi tieŽ doba užívania
tejto zmluvY.
jej podpisu opľávnenými zastupcami obidvoch
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom
po dni jej zveľejnenia podľa ust' $ 47a
zmluvných stľán a účinnosťdňom nu't.áu.iĺ.iĺn
v znení neskoršíchpredpisov v spojení s ust' $
zákonač.4011964 Zb. obč:iansky zákonník

5azákoĺač.2Itl200OZ.z.oslobodnomprístupekinfoľmáciámaozÍneneadoplnení
platnom zĺení'Zmhlvĺéstľany súhlasia
zákonov (zakon o slobode iďormacií) v

niekto4ých

a sprístupnením ich osobných údajov
so zveľejnením celej zmluvy, vľátane so zverejnením

5

v rozsahu mena a pľiezviska'
ďebo sčasti účinnéalebo neskôr stratia
Ak niektoré ustanovenia tejto Zm|wynie sú celkom
ustanovení' Namiesto neúčinnýchus_
účinnosť,nie je !ým dotknutá platnosť ostatqých
je
právne možné,sačo najviac približuje zmyslu
tanovení sa použije úprava, ktoľá, pokiaľ to
Zmluvy zmluvné strany túto otázku bľali
a účelutejto Zmluvy, pokiaľ pn lzatvfuanítejto
do úvahy.

6.

jedno
z ktoých nájomca obdľží
Táto zmluva je vypľacovaná v tľoch (3) vyhotoveniach,
(1) vyhotovenie a pľenajímateľobdrží2 vyhotovenia'

_
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sl6

7

jej obsahom' poľozumeli mu'
si pľečítali,súhlasia s
zmluvu
že
vyhlasujú,
Zm|vvnéstrany
ana znak
azlozvrĺĺĺtellnýpľejav ich vôle
*oitj,';u"'y
rráuoarrĺ,
ousar,,rj.
z"
vyhlasujú,
súhlasu jupodpisujú.

V Šali,aĺa.... A?..:.ĺ.., H *l:

Za nájoľncu:

umové miesto
Nájomná zmluva na bľobové miesto -

,

Za pľenajímateľa:

616

