Nájomná zmluva č. 49812020
na hľobové miesto

Zb. občiansky zákonník v zneni neskorších
uzatvorená v zmysle $ 663 anásl. zékoĺač,.40ľ1964
zneni neskoršíchpredpi sov
predpisova$21 a násl. zákonaé.l3ll2070 Z.z. o pohľebníctve v
čl. I.

ZMLU\nú STRAI{Y
Šal'a
Nám. Sv. Tľojice 7,927 15 Šďa
Sídlo:
Zast6peĺý: Mgľ. Jozef Beliclcý, pľimátoľ mesta
Bankové spojenie: Slovenská spoľitel'ňa, a's'
SK82 0900 0000 00512430 6282
IBAl,l:

Pľenajímatel': Mesto

1.

BIC:
lČo:

GIBASKBX

Nájomca:

Iveta Bajová

00 306 185

(ďatej len,, pľenaj ímateľ")

)

Naľodený/á:
Rodné číslo:
Tľvale bytom

:

Tel.
e-mail:
(ďalej len,,nójomca")
strany")
(obidvaja účastnícizĺnluvy v ďalšom texte spoločne aj alro ,,zmluvné
čl. il.

WODI\E USTANOVENIA
I

2.

J

4

ľegistra C KN parcela číslo1586/1'
Prenajímateľ je výtučnýmvlastníkom pozemku
ľegistra C Kj{ číslo1586/8'
zastavanélplocha anádvorie oqimere ilz++ m2,parcela
paľcela ľegistra C KN číslo1586/6' ostatná
zastavanáplocha a nádvorie o rnýmere I34 Íŕa
uľadu Šaľa,pre obec
plocha o výmeľe 7 m2 vedené katashálny* odbo.o* okľesného
č. 1 (ďďej aj ako ,,nehnuteľnosti")'
a katastalne územie Šďa, na liste vlastníctva
ktoľý je pohľebiskom podľa zákoĺa
Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintoľínmesta Šaľa
pľedpisov. Pľenajímateľje prevádzkovatelo
t3tlIOIO Z. z. opohľebníctve v znení neskoľších
pohĺebiska.
č. 16 (ďalej aj ako ,,hľobové miesto")
}Iľobovémiesto na paľcele 4 ,rud:S, hľobovémiesto
_ Vilian Nag (ďalej aj ako ,,pôvodný nájomcď') na
doteľaz užívalpôvodný nájomca
pľičomnájomné za lŽívanle
zäidade Nájomnej *'r''y č. 145/10 zo dňa 29.6.2010,
hľobového miesta bolo uhĺadenéna dobu do 29'6'202l
prednostné právo na uzatvorenie
Z dôvodu, že pôvodný nájomca zomľel a nájomca vyuŽil
s 21 ods' 4 zékoĺaé'13ll20I0 Z'z'
novej nájomnej zmluvy na hľobové miesto v sulade $
sa zmluvné stľany výslovne dohodli na
o pohľebníctve v zneĺĺneskoľšíchpredpisov
uzawoľenítejto nájomnej zmluvy (ďalej len,,zmluvď')'
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čl. ilI.

PREDMEľ ĺ učnr, ľÁĺľĺu
1

Pľenajímateľpľenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca pľijímado nájmu za podmienok
dohodnuých v tejto zmluve hľobové miesto na paľcele 4, tad: 5, hľobové miesto č. 16

čl.Iv.
sLUŽBY sPoJENÉS NÁJMoM HRoBovÉ'rĺoMIEsTA
1

sú spojené sluŽby, ktoľépočas trvania nájomného vzťahls
omcovi:

S pľenájom hľobového miesta
prenaj ímateľ poskytuj e náj

1.1

I.2
1.3

l.4

odvoz odpadu z pohľebiska okľem stavebného odpadu,
ídržbapozemkov astavieb na pohľebisku, na ktoľom sa hľobové miesto nachádza
(okrem hĺobovéhomiesta),
úhľadyinvestičných a neinvestičných nĺĺkladovspojených s prevádzkou pohľebiska,
prevádzkovanie pohĺebiska, na ktorom sa nachádzahrobové miesto špecifikované v čl.
III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č,. l3ll20l0 Z. z. o pohľebníctve v znení
neskorších pľedpisov.
čl. v.

DOBA
I

2

ľÁĺnĺu

Táto zmluvasauzatvárana dobu neurčitúa nesmie sa vypovedať skôľ, ako po uplynutí tlecej
doby (10 ľokov odo dňa pochovania), ak zákon č. I3Il20l0 Z. z. o pohľebníctve v znení

neskorších pľedpisov neustanovuj e inak.
Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je doklad o úhľade nájomného.
čl. vI.

NÁJoMNE

1.
2.
3.
4.

Nájomné vo ýške 27 EUR (slovom: dvadsat'sedem eur ) bolo zo stľany nového nájomcu
uhľadené na dobu do 30.6.2031.
Nájomca beľie na vedomie a výslovne súhlasís tým, Že výška nájomného na ďalšie obdobie
nájmu bude uľčená podľa aktuálne platného cenníka pľenajímatel'a.
Nájomca je povinný pred uplynutím predplateného obdobia uhľadiťnájomné na ďalšie
obdobie. V pľípadeak nájomca ani po písomnom upozoľnení neuhľadí nájomné na ďalšie
obdobie, má pľenajímateľ pľávo vypovedať túto nájomnú zmluvu postupom podľa čl. Vm.
tejto Zmluvy.

Pľi úmľtínájomcu hĺobového miesta má pľednostné právo na uzatvorenie novej nájomnej
zmluvy na hľobovémiesto osoba blízka, ak je blízkych osôb viac, tá blizka osoba, ktorá
doručípľenajímateľovi písomnúŽiadosť ako prvá, preukáŽe svoj status blízkej osoby k
zomľelému nájomcovi ľodným listom alebo čestným vyhlásením s úradne osvedčeným
podpisom vyhlasujúc tento vďah k zomĺelému nájomcovi a ktorej pľenajímatel'písomne
ako prvej potvrdí využitie prednostného práva. Pľednostné pľávo na uzatvotenie nájomnej
zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmľtianájomcu hľobového miesta.
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čl. vIL

PRAVA A PovINosTI ZMLU\n\ľŕCH STRÁN
Prenajímatel' j e povinný:

1

1.l

l.2
1.3

pľevádzkovať pohľebisko sprenajaQým hľobovým miestom vsúlade splatnými
pľávnymi pľedpismi o pohĺebníctvea prevádzkoqým poriadkom pohrebiska'
hľobovému
počas trvania iejto zmluvy zabezpeéiť pľístupnájomcovi k pľenajatému
miestu,

prípadu, ak je potľebné
zďrŽať sa akýchkolŤek zásahov do hĺobovéhomiesta, okľem

zásahuje povinný
zabezpeÓlťbezpečné pľevádzkovanie pohĺebiska. o pripravovanom
hĺobového
vopľed písomne informovať nájomcu. o už uskutočnenom zásahu
náj omcu'
miesta, je prev ádzkovateľ povinný bezodkladne písomne infoľmovať
najmenej šesť
vopľed písomne upozomiť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy,

do

I.4

mesiacovpľedodňom,keďsamáhľobovémiestozrušiť.
Nájomcaje povinný:

z

2.l

2.2
2.3
2.4
2.5

a
J

4
5

6.

2.6

do&Žíavať ustanoveniapľevádzkového poľiadku,
lŽivať hrobové miesto v súlade s platnými právnymi pľedpismi o pohľebníctve
a prevádzkovým poriadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou,
o pľenajaté hľobové
na vlastné naklady zabezpečovať poriadok, údľžbua staľostlivosť
hľobu neohľozilo
miesto a j eho bezpľostredné okolie a zabezpečíť, aby príslušenstvo k
bezpečnosť návštevníkov pohľebiska,
potrebné na vedenie
oznamovať prevádzkovateľovi pohĺebiska všetky zmeny údajov
mena a adľesy
evidencie hľobových miest, v pľípade fyzickej osoby najmä zÍnenu
mena a sídla'
tľvalého pobytu, v prípade právnickej osoby najmä zmenu obchodného
okolo hľobového
vykonávať akékoľvek stavebné úpľavyna hrobovom mieste a úpravy
miesta iba s predchádzajircim súhlasom správcu cintorína,

udtžíavaťpoľiadok na pohĺebisku.
aby ich
Ak prenajím ateľ zístínedostatky v staľostlivosti o hĺobovémiesto, vyzve nájomcu,
v písomne určenej
v pľimerarrej dobe odstránil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstľáni
lehote, prenajímateľ tak môŽe urobiť sám na naklady nájomcu.
poriadku pohĺebiska sa môŽe
Nájomca berie na vedomie, že nedodtžiavaním pľevádzkového
v platnom zneĺi'
dopustiť pľiestupku podľa ust. $ 32 zákoĺa t3Il20I0 Z. z opohĺebníctve
hrobového miesta
KaŽdáL zmena pr.rrádrkoroého poľiadku bude oznamovaná nájomcovi
na úľadnejtabuli
uverejnením ozné|ľrrenia o zmene prevádzkového poľiadku pohľebiska
Zmeĺa pľevádzkového
spolu so zveľejnenímnového prevádzkového poriadku pohĺebiska.
poriadku pohľebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šali.
Podnájom hrobového miesta je zakiaarý'

ZMLIIVY
vŕpovrĎ ľÁĺoľĺľEJ
I

)

čl. VIII.

VZŤAHU
A UKoNČENIE ľÁĺonĺľEHo

Pľenajímateľnájomnú zmluvu vypovie, ak:
miesta,
a) závažnéokolnosti na pohľebisku znemoŽňujú tľvanie nájmu hľobového
b) sa pohľebisko zruší,
hrobového miesta'
c) nájomca ani po upozomeninezapIati|nájomné zavživanie
1 písm' a) a b),
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku
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musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hľobovémiesto a na vlastné nĺĺkladypreložiť

3.

4.

5.

6.

ľudskéostatky vrátane príslušenstva hľobu na nové hľobové miesto.
b)'
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku l písm. a)
je povinný v;ýpoveď nájomnej zmluvy doručiťnájomcovi najmenej tľi mesiace predo dňom,
keď sa má hľobové miesto zrušiť; ak mu nie je známaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu,
uverejní túto infoľmáciu na mieste obvyklom na pohrebisku s uvedením mena a priezviska

a

nájomcu hĺobovéhomiesta a číslahĺobovéhomiesta.
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 zaplateĺe; ak mu nie je znétma adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní tuto
infoľmáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a priezviska nájomcu
hrobového miesta a číslahĺobovéhomiesta.
Ak prenajímateľ vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm.
c) a nájomca je známy' výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia
qýpovede. Prenajímateľ vyzvenájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstránil z hľobového
miesta pľíslušenstvohĺobu; ak ho v tejto lehote neodstľáni, po uplynutí výpovednej lehoty
ho prenajímateľ odstľríni; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvohľobu považuje sa
opustenú vec.

Po uplynutí tlecej doby (10 rokov odo dňa pochovania) môže nájomca písomne požiadať
prenajímateľa o ukončenie nájomného vzťahu písomnou dohodou zmluvných strán,
spľavidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné uhĺadené.Yzor žiadosti
o ukončenie zmluvy tvorí pľílohuč. 6 Všeobe cne záväzĺéhonaĺiadenia mesta Šaľač. 512020
Pľevádzkový poľiadok pohľebískmesta Šaľa(ďalej aj ako ,,VZN č.512020*).

čl.Ix.
osoBITNÉ USTANoVENIA
1

2
J

Pľenajímateľ nezodpovedá zapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého
na hĺobovom mieste.
Nájomca beľie navedomie, že jeho vlastqý hnuteľný majetok si je povinný poistiť na
vlastné nĺĺklady.Pľenajímatel'nezodpovedázaprípadnú stľatu' ľesp. zničenie majetku.
Nájomca berie na vedomie, žePreĺajimateľajeho sprostredkovatelia spľacúvajúv zmysle

naľiadenia Euľópskeho parlamentu a ľady (EU) 20161679 z 27. aptila 20t6 o ochĺane
údajov, ktoqým
fuzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o volhom pohybe takýchto
sa zrušuje smeľnica 95l46lBs (všeobecnénariadenie o ochĺane údajov) osobné údaje
Nájomcu v ľozsahu stanovenom v tejto Zm|uve za účelomplnenia zákonných povinností
Prenajímateľa, ktoré vyplývajú zprevádzkovania pohľebiska podľa zákonač. I31ll20l0 Z.z.
o pohľebníctve v znení neskorších predpisov, po dobu nevyhnutne potľebnú nazabezpečenie
ptáv apovinností vyplývajúcich zo zmluvného vďahuzaloženého ĺazákIade tejto Zmluvy
a následne na účelyarchivácie po dobu trvania archivačnej doby v súlade so zrĺkonom č.
3g5l20)2 Z.z. o aľchívocha registratuľach a o doplnení niektoých zákonov v platnom zĺeĺi.
Spľacúvanieosobných údajov Nájomcu je v súlade s čl. 6. ods. 1 písm. c) všeobecného
naľiadenia o ochľane údajov potrebné na plnenie zakonných povinností Prenajímateľa podľa
neskorších predpisov. Nájomca zároveÍĺ
zékona č. 1,3tl20lO Z.z. o pohľebníctve v zĺeĺí
vyhlasuje, že za účelomuzavrctia tejto Zmlwy pľi poskýnutí osobných údajov
Pľenajímateľovibol dostatočne infoľmovaný o svojich pľávach vyplývajúcich zo
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údaje poskýnúťv súvislosti so
spľacúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné
ľelevantn1ých skutočnostiach
zĺĺkonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších
s ktorého obsahom saNájomca
obsiahnudch v dokumente ,,Podmienky ochĺany súkľomiď',
Že infoľmácie o
pred podpísanímtejto Zmluvy oboznámil. Nájomca berie na vedomie
sídle Prenajímateľa: www.sala.sk.
spľacovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom
zmluvnej stľane
Ý pľípade,ak bude podľa tejto zmluvy potľebnédoručovaťdruhej
zmluvnej stľany uvedenú v čl'
akúkol,vek písomnosť,doručuje sa táto písomnosť na adresu
dľuhej zmluvnej strane, ktoľá
I. zmluvy, dokiaľ nie je zmeĺa adľesy písomne oznilmeĺá
týchto podmienok vľáti
písomnosť doručuje. V pľípade,ak sa písomnosť aj pľi dodľžaní
nastávajú dňom vľátenia
nedoručená, zmluvné stľany sa dohodli, že účinkydoručenia
stľany sa výslovne dohodli na
zásielky zmluvnej strane, ktoľá zásielku doručuje. Zmluvné
zmluvn;ýĺni stľanami, ktoré
opľávnení doručovať písomnosti týkajúce sa zäväzl<llmedzi
_
krátkej textovej spľávy'
vyplývajú ztejÍozmluvy aj prostredníctvom e mailu ala\ebo
každn zmenu fýkajúcu sa ich
Prenajímateľ aNájomca sa zavän$ípísomne si oznámiť
najneskôľ do 10 pľacovných dní
identifikačných údajov (ĺénov,sídlo, číslaúčtova pod')
nebudú povaŽovď zazffLefly vyŽadujúce
odo dňa, kedy táto zmerŕanastala. Takéto zmerLy sa
si wavretie dodatku k tejto zmluve.

4

5

čl. x.

zÁvnnľ'ČNÉUSTANovENIA
stľán formou

K zmene tejto zmluvy môŽe dôjsť len na záú<7adevzájomnej dohody zmluvných
očíslovanýchpísomných dodatkov, s qýnimkou zmien vyplývajúcich

1

2.

zo

äneny
dňom nadobudnutia ich
prevádzkového poľiadku pohľebiska, ktoľésilzávaznépre nájomcu
pľedpisov najmä zžkoĺaó' l3tl20l0
účinnostialebo zo zlrienvšeobecne platných právnych
Z.z. opohĺebníctve v znení neskoľšíchpľedpisov'
sa riadia pľíslušnými
Práva a povinnosti zmluvných stľán touto zmluvou neupravené
č,. t3tl20l0 Z' z' o pohľebníctve
ustanoveniami VZN č. 5l2O20 v platnom znení,zákonom
v plďnom
v zneĺĺneskoľšíchpredpisov a zĺĺkonom č. 4011964 Z. z. obč:iansky zákonník

zĺeni.

3

4.

5

do doby nadobudnutia účinnosti
Touto zmluvou sa riadi tieŽ doba lŽívanapľedmetu nájmu
tejto zmluvy.
stranami a účinnou
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými
sídle mesta Šal'a.Zmluvné stľany
dňom nasledujúcim po á"i j.j zverejnenia na webovom
a spľístupnenímich osobných
súhlasia so zverejneďm celej zmluvy, vrátane so zveľejnením
zveľejniť vyplýva z ustanovenia $
údajov v ľozsahu mena a pľiezviska. Povinnosť zmluvu
o zmene a doplnení
5a zikona č,. 2lll2o00 Z. z. o slobodnom prístupe k iďoľmáciám a
zneĺí.
niektoľých zákonov (zríkon o slobode infoľmácií) v platnom
účinnéalebo neskôľ stľďia
Ak niektoľéustanovenia tejto Zmlĺvy nie sú celkom alebo sčasti
Namiesto neúčinnýchusúčinnosť,nie je !ým dotknutá plabrosť ostatn;ých ustanovení.
čo najviac pribliŽuje zmyslu
je
tanovení sapoužije úprava, ktorá, pokiaľ to právne možĺé,sa
zmluvné strany futo otázku brali
a účelutejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatvéĺaĺítejtoZmluvy
do úvahy.

6.

je

z ktoqých
vypracovaná v troch (3) vyhotoveniach povahy oľiginálu,
2 vyhotovenia'
nájomca obdľžíjedno (1) vyhotovenie a pľenajímateľobdrží

Táto zmluva
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s jej obsahom' poroanmeli mu'
Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si prečítďi, súhlasia
jasný anoantĺitel'ný pľejav ich vôle aĺa ntak
vyhlasujú, že obsďruj. ,touoaoy, uľčitý,
súhlasu ju podpizujú.

V Šali,dňa. 41.t0.)o)o

Za nójotncu:

Za pľenajímateľa:

JozeÍ
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