Nájomná zmluva č. 497 12020
na hľobové miesto

zakonník v znení neskorších
uzatvoľená v zmysle $ 663 anásl. zákona č,.40l]j64 Zb. občiansky
znení neskoršíchpredpisov
predpisov a $ 2I aĺásl. zŕlkoĺač.131/2010 Z.z. o pohľebníctvev
čI. I.

zMLtIu\ú' STRAI{Y

Pľenajímatel': Mesto

Šal'a
Nám. Sv. Trojice 7,927 ts Šďa
Sídlo:
Zasfupený: Mgľ. Jozef Belický, pľimátor mesta
Bankové spoj enie : Slovenská sporitel'ňa, a.s.
SK82 0900 0000 00s12430 6282
IBAN:

1.

BIC:
tČo:

GIBASKBX

Nájomca:

Maľek Škľabala

00 306 185

(ďalej len,, prenaj ímateľ")

2.

Narodený/á:
Rodné číslo:

Trvale býom :
Tel.
e-mail:
(ďakj len ,,nójomca")
(obidvaja účastnícizmluvy v ďalšom texte spoločne aj ako ,,zmluvné strany")

woDrĺE,lt iti*o**o
1

)

paľce|a číslo1586/1'
Prenajímatel' je ýlučným vlasfiríkom pozemku ľegistra C rc{
C KN číslo1586/8'
zastavanétplocha anádvorie ornimeľe 33244 m2,parcela regista
K}I číslo1586/6, ostatná
zastavaĺélplocha a nádvorie o qýmeľe 134 Írŕa parcela registľa C
pre obec
plocha o qimere 7 m2 vedené katasilálnym odborom okľesnéhouľadu Šďa,
(ďďej aj ako ,,nehnuteľnosti")'
a katastrálne územie Šaľa,na liste vlasfiríctva č. 1
je pohľebiskom podľa zél<ona
Na tejto nehnuteľnosti sa nachádzacíĺtoĺĺmestaŠaľaktoý
je prevádzkovateľ
I3ll2010 Z. z. opohľebníctve v znení neskoľšíchpredpisov. Pľenajímateľ
pohľebiska.

PREDME'Iä'h'
I

NÁJMU

prijíma do nájmu za podmienok
Prenajímateľprenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca
miesto na paľcele
dohodnutých v tejto nájomnej zmluve (ďalej len ,,zĺrluvď'): hľobové
NC 17, ľad : 3 hľobové miesto é.22 (ďa\ej aj ako ,,hľobovémiesto").
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čl. ľ.

sLUŽBY sPoJENE s NÁJMoM HRoBovÉľĺoMIEsTA
I

S prenájom hrobového miesta sú spojené sluŽby, ktoré počas trvania nájomného vzťahll
prenaj ímateľ poskýuj e náj omcovi

1.1

I.2

1.3

l.4

:

odvoz odpadu z pohĺebiska okľem stavebného odpadu,
ídržbapozemkov astavieb na pohĺebisku, na ktoľom sa hrobové miesto nachádza
(okľem hĺobovéhomiesta),
úhľadyinvestičných a neinvestičných nákladov spojených s pľevádzkou pohľebiska,
pľevádzkovanie pohľebiska, na ktorom sa nachádza hľobovémiesto špecifikovanév čl.
III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č. I31l20I0 Z. z. o pohľebníctve v zĺení
neskorších pľedpisov.
čl. v.

DoBA NÁJMU

1.
2.
3.

Táto zmluvasavzatvélra na dobu neurčitúa nesmie sa vypovedať skôr, ako po uplynutí tlecej

doby (10 rokov odo dňa pochovania), ak zákon č,. 13Il20I0 Z. z. o pohľebníctve vznení
neskoľšíchpľedpisov neustanovuje inak.
Neoddelitelhou prílohou tejto zmluvy je doklad o úhľade nájomného.
Užívanie hľobového miesta začalo: 14.10.2020.
čl. vI.

ľÁĺonĺľÉ

1.
2.
3.
4.
5.

Výška nájomného činí20 EUR (slovom: dvadsat' euľ ) na dobu 10 rokov a je určená podľa
ust. $ 12 Všeobecne záväzĺéhonaľiadenia mesta Šaľač. 5l202O Pľevádzkový poriadok
pohľebísk mesta Šaľav platnom zĺení(ďalej aj ako ,,VZN č.5l2O2O*) a bolo uhĺadené dňa
14.10.2020, na dobu do 14.10.2030.
Nájomné je splatné vopľed na celých 10 ľokov pľi podpise tejto zmluvy (na celú tleciu dobu).
Nájomca beľie na vedomie a výslovne súhlasís tým, že výška nájomného na ďalšie obdobie
nájmu bude určená podľa aktuálne platného cenníka pľenajímateľa.
Nájomca je povinný pred uplynutím pľedplatenéhoobdobia uhĺadiťnájomné na ďalšie
obdobie. V prípade ak nájomca ani po písomnom upozoľnení neuhľadí nájomné na ďalšie
obdobie, má prenajímateľ právo vypovedať túto nájomnú zmluvu postupom podľa čl. Vn.
tejto Zmluvy.
Pri úmľtínájomcu hľobovéhomiesta má pľednostné právo na uzatvoľenie novej nájomnej
zmluvy na hľobovémiesto osoba blizka, ak je blizkych osôb viac, táb|ízka osoba, ktoľá
doručíprenajímateľovi písomnúžiadosť ako prvá, preukáŽe svoj status blízkej osoby k
zomĺelémunájomcovi ľodným listom alebo čestným vyhlásením s úradne osvedčeným
podpisom vyhlasujúc tento vzťah k zomrelému nájomcovi a kĺorej pľenajímateľpísomne
ako prvej potvľdí využitie pľednostného práva. Prednostné pľávo nauzatsĺorenie nájomnej
zmluvy moŽno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmľtia nájomcu hľobového miesta.
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čl. vII.

PRÁvA A PoVINosTI ZMLI^^ľŕCH sTRÁN

1.

Pľenajímateľje povinný:

1.1

l.2
1.3

pľevádzkovať pohľebisko sprenajatým hrobovým miestom vsúlade splatnými
právnymi pľedpismi o pohľebníctve a pľevádzkoqým poriadkom pohrebiska,
počas tľvania tejto zmluvy zabezpečiť prístup nájomcovi k prenajatému hľobovému
miestu,

je potrebné
zdtŽať sa akýchkolŤek zásahov do hľobového miesta, okľem prípadu, ak
zabezpečiťbezpečnéprevádzkovaniepohľebiska. o pľipravovanom zásahuje povinný
hľobového
vopľed písomne infoľmovať nájomcu. o už uskutočnenom zásahu
miesta, je prevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne infoľmovať náj omcu,
vopred písomne upozomiť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť

do

l.4

2.

mesiacov predo dňom, keď sa má hľobovémiesto zrušiť'
Nájomcaje povinný:
dodľŽiavať ustanoveni a ptevádzkového poriadku,

2.l

2.2

23
2.4
2.5

3.
4.
5.
6.

vŽívaťhrobové miesto v súlade s platnými pľávnymi predpismi o pohľebnícfue
a prevádzkovým poriadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou,
navlastné nrĺklady zabezpečovaťpoľiadok, údľžbua staľostlivosť o prenajaté hľobové
miesto a jeho bezpľostľednéokolie azabezpeóiť, aby pľíslušenstvok hľobu neohĺozilo
bezpečnosťnávštermíkov pohľebiska,
oznamovať pľevádzkovateľovi pohĺebiska všetky zITLeny údajov potrebné na vedenie
evidencie hľobových miest, v prípade fyzickej osoby najmä zÍnenu mena a adresy
trvalého pobytu, v pľípade pľávnickej osoby najmä Znenu obchodného mena a sídla,

vykonávať akéko|'vek stavebné úpravy na hľobovom mieste a úpľavyokolo hĺobového
miesta iba s predchádzajúcim súhlasom spľávcu cintorína,
2.6 udtžiavať poriadok na pohľebisku.
Ak prenajím ateľ zistínedostatky v starostlivosti o hľobové miesto, vyzve nájomcu, aby ich
v primeranej dobe odstránil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstľáni v písomne určenej
lehote, pľenajímateľtak môŽe uľobiťsiĺm na naklady nájomcu.

Nájomca berie na vedomie, ženedodtžiavanímprevádzkového poriadku pohľebiska sa môže
zneni.
dopustiť priesfupku podľa ust. $ 32 zál<ona t31l20lo Z. z o pohľebníctve v platnom
Každá zmerLa prevádzkového poriadku bude oznamovaná nájomcovi hĺobovéhomiesta
uveľejnením oznámenia o zmene prevádzkového poľiadku pohľebiska na úradnej tabuli
spolu so zveľejnením nového pľevádzkového poriadku pohľebiska. Zme-na prevádzkového

poľiadku pohĺebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šaľ.
Podnájom hľobového miesta je zakézaný.
čl.

rrŕpovľĎ ľÁĺotvľľEJZMLtMt/
I

vlil.

vZŤAHU
A UKoNčENIE ľÁĺoľľľÉno

Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak:
a) záxaŽnéokolnosti na pohĺebisku znemožňujú tľvanie nájmu hľobového miesta,
b) sa pohĺebisko zruší,
c) nájomca ani po upozomení nezaplatilnájomné

2

zavživalĺehľobového miesta.

Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluw z dôvodov uvedených v odseku
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písm. a) a b),
316

musí so súhlasom nájomcu zabezpečiťiné hľobovémiesto a na vlastné naklady pľeložiť
3

4

ľudské ostatky vrátane príslušenstva hrobu na nové hľobové miesto.
b)'
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a)
je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiťnájomcovi najmenej tri mesiace predo dňom,
keď sa má hľobové miesto zrušiť; ak mu nie je známa adľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu,
uveľejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a priezviska

a

nájomcu hľobového miesta a číslahľobového miesta.
Ak pľenajímateľvypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods. 1 písm. c), je povinný
qýpoveď doručiťnájomcovi najneskôľ do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na ktoru bolo
nájomné zaplatene; ak mu nie je známaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní túto
informáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a priezviska nájomcu

5

hľobového miesta a číslahľobového miesta.
Ak prenajímateľ vypovedal nájomnú zmluvu

dôvodu uvedeného v odseku l písm'
c) a nájomca je znátmy' výpovedná lehota uplynie do jedného ľoka odo dňa doručenia
qýpovede. Prenajímateľ vyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstľánil z hĺobového
miesta pľíslušenstvohľobu; ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty
ho prenajímatel'odstráni; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvohrobu povďuje sa

z

opustenú vec.
6

Po uplynutí tlecej doby (10 ľokov odo dňa pochovania) môže nájomca písomne požiadať
prenajímatel'a o ukončenie nájomného vzťahu písomnou dohodou zmluvných stľiín,
spravidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné uhľadené. Yzor žiadosti
o ukončenie zmluvy tvorí pľílohu č. 6 VZN č.512020.

čl.IX.

osoBITNÉ usľĺľovENIA
1

Prenajímateľ nezodpovedá za poškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloŽeného
na hrobovom mieste.

2
J

Nájomca beľie navedomie, že jeho vlastný hnuteľný majetok si je povinný poistiť na
vlastné naklady. Pľenajímatel'nezodpovedázapľípadnú stľatu, resp. zničenie majetku.
Nájomca berie na vedomie, Že Pľenajímatel'a jeho spľostredkovatelia spracúvajú v zmysle
naľiadenia Euľópskeho paľlamentu a ľady (EU) 20161679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickýchosôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktoým
sa zrušuje smeľnica 95l46Es (všeobecnénariadenie o ochľane údajov) osobné údaje
Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto ZmIuve za účelomplnenia zákowých povinností
Pľenajímateľa,ktoré vyplývajú zptevádzkovania pohľebiska podl'a zékonač.l3Il20I0 Z.z.
o pohľebníctve v znení neskorších pľedpisov, po dobu nevyhnutne potľebnú nazabezpečenie
ptáv apovinností vyplývajúcich zo zmluvného vďahuza|oženeho nazáklade tejto Zmluvy
a následne na účelyarchivácie po dobu tľvania archivačnej doby v súlade so zákonom č.
39512002 Z.z. o aľchívocha registľatuľach a o doplneď niektoých zĺíkonovv platnom zneni.
Spracúvanie osobných údajov Nájomcu je v súlade s čl. 6. ods. l písm. c) všeobecného
naľiadenia o ochĺane údajov potľebné na plnenie zakonných povinností Pľenajímateľapodľa
zákona č. 13ll20l0 Z.z. o pohľebníctve v znení neskorších pľedpisov. Nájomca zátovett
vyhlasuje, že za účelomuzavľetia tejto Zmluvy pri poskytnutí osobných údajov
Prenajímateľovi bol dostatočne informovaný o svojich právach vyplyvajúcich zo
spľacúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskytnúť v súvislosti so
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zakonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších relevantqých skutočnostiach
obsiahnuých v dokumente ,,Podmienky ochĺany súkromiď', s ktorého obsahom saNájomca
pred podpísanímtejto Zmluvy oboznámil. Nájomca beľie na vedomie Že infoľmácie o
spľacovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Pľenajímateľa:www.sala.sk.
V prípade, ak bude podl'a tejto zmluvy potrebné doručovaťdľuhej zmluvnej stľane
akúkoľvekpísomnosť,doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej stľany uvedenú v čl.
I. zmluvy, dokial' nie je zmerLa adresy písomne oznámeĺá druhej zmluvnej stľane, ktorá
písomnosť doručuje. V pľípade, ak sa písomnosť aj pľi dodľžaní!ýchto podmienok vráti
nedoručená, zmluvné stľany sa dohodli, Že účinkydoručenia nastávajú dňom vľátenia
zásielky zmluvnej stľane, ktotá zásíelku doručuje. Zmbxne stľany sa výslovne dohodli na
oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa zátväzku medzi zmluvnými stranami, ktoré
vyplývajú ztejto zmluvy aj pľostredníctvom e - mailu alaIebo krátkej textovej správy.
Pľenajímateľa Nájomca sa zav'ázujil písomne si oznámiť každízmenx týkajúcu sa ich
identifikačných údajov (nánov, sídlo, číslaúčtova pod.) najneskôr do 10 pracovných dní
odo dňa, kedytáto zmenanastala. Takéto zÍTLerLy sanebudúpovaŽovať zazmeny vyžadujúce
si uzavretie dodatku k tejto zmluve.
čl. x.

zÁvnnľčNn UsTANovENIA

1.

K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody zmluvných striĺn foľmou
očíslovanýchpísomných dodatkov, s výnimkou zmien vyplyvajúcich zo zÍneny
pľevádzkového poriadku pohĺebiska, ktoľésúzéxaznepľenájomcu dňom nadobudnutia ich
účinnostialebo zo zmien všeobecne platných právnych predpisov najmä zékonač;13ll20l0

2.
3.
4.

5.

6.

/

Z.z. o pohľebníctve v znení neskoľšíchpredpisov.
Ptáwa apovinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa ľiadia príslušnými
ustanoveniami VZN é. 512020 v platnom zneni, zákonom č,. 13ll20l0 Z. z. o pohľebníctve
v znení neskorších predpisov a zĺĺkonom č. 4011964 Z. z. občíanskyzákonník v platnom
zneni.
Touto zmluvou sa riadi tiež doba vživanapredmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti
tejto zmluvy.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stľanami a účinnou
dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na webovom sídle mesta Šaľa.Zmluvné strany
súhlasia so zverejnením celej zmluvy, vrätane so zveľejneníma sprístupnením ich osobných
údajov v ľozsahu mena a priezviska. Povinnosť zmluvu zveľejniťvyplýva z ustanovenia $
5a zákona č. 2lll2000 Z. z. o slobodnom prístupe k infoľmáciám ao zÍnene a doplnení
niektoqých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom zneĺi.
Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom ďebo sčasti účinnéalebo neskôr stľatia
účinnosť,nie je !ým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinnýchustanovení sa použije úpľava,ktoľá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac pľibližuje zmyslu
a účelutejto Zmluvy, pokiaľ pi vzatvéraní tejto Zmluvy zmluvné strany tuto otázku bľali
do úvahy.
Táto zmluva
vypľacovaná v troch (3) vyhotoveniach povahy originálu, zktoých
nájomca obdrŽí jedno (l) vyhotovenie a prenajímateľ obdrží2 vyhotovenia.

je
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jej obsahom' porozumeli mu,
Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si prečítali,súhlasia s
ana znak
vyhlasujú, že obsahuje slobodný, určitý, jasný azĺozumiteľný pľejav ich vôle
súhlasu ju podpisujú.

V Šďi, aĺu....!.!,..((:. ! !(.?.

Za nójomcu:

Za prenajímateľa:

fľ,
JozefB

t

Nájomná zmluva na hľobové miesto

616

