Nájomná zmluva č. 499t2020
na hľobové miesto
uzatvorená v zmysle $ 663 a násl. zákona č. 4011964 Zb. občíanskyzákonník v znení neskorších
predpisov a $ 21 a násl. zékoĺač. 131/2010 Z.z. o pohĺebníctvev znení neskoršíchpredpisov

čl. I.

ZMLLM\-É STRANY

1. Pľenajímatel': Mesto Šal'a
Nám. Sv. Trojice 7,92715 Šaľa
Sídlo:
Zasttpeĺý: Mgr. Jozef Belický, pľimátoľ mesta
Bankové spojenie: Slovenská sporitelŤa, a.s.
SK82 0900 0000 00512430 6282

IBAN:
BIC:
lČo:

GIBASKBX
00 306 185

(ďalej len,, prenaj írnate ľ ")
2.

Nájomca:

Iveta Bajová

Naĺodený/á:
Rodné číslo:

Trvale bytom

:

Te1.

e-mail:
(ďalej len,,nójomca")
(obidvaja účastnícizmluvy v ďalšom texte spoločne aj ako ,,zmluyné stľany")
čl. IL

Úvooľn UsTANovENIA
I

Prenajímateľ je výlučným vlasúríkom pozemku registľa C K}{ paľcela číslo1586/1,
zastavaĺá plocha a nádvorie o výmere 33244 m2' paľcela registľa c KN číslo1586/8,
zastavaĺáplocha a nádvoľie o výmeľe t34 m2 a parcela ľegistľa C KN číslo1586/6, ostatná
plocha o qýmere 7
vedené katastálnym odboľom okĺesnéhouľadu Šaľa'pre obec
a katastrrálne územie Šďa, na liste vlasfiríctva č. 1 (ďďej aj ako ,,nehnutel'nosti").
Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintoľínmesta Šaľaktoľý je pohĺebiskom podľa zäkona
l31l20l0 Z. z. o pohĺebníctvev znení neskorších pľedpisov. Pľenajímateľjepľevádzkovateľ
pohľebiska.
ľIľobovémiesto na paľcele 4 ,rud:3, hľobovémiesto č. 11 (ďalej aj ako ,,hĺobovémiesto")
doteraz uŽíval pôvodný nájomca _ Viliam Nag (ďalej aj ako ,,pôvodný nájomcď') na
zál<Lade Nájomnej zmluvy é. 244110 zo día 20.9.2010, pričom nájomné za lžívaĺĺe
hrobového miesta bolo ubľadené na dobu do 20.9.2026
Z dôvodu, že pôvodný nájomca zomľel a nájomca využil pľednostné právo na uzatvoľenie
novej nájomnej zmluvy na hľobové miesto v súlade s $ 21 ods. 4 zékoĺač:. l31l20l0 Z.z.
o pohľebníctvev zneni neskoršíchpredpisov sa zmluvné strany výslovne dohodli na
uzatvorení tejto náj omnej zmluvy (ďalej len,,zľnluvaoo).
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čl. ilI.

PREDMEľ ĺ Účnl ľÁĺľru
Prenajímateľprenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca pľijímado nájmu za podmienok
dohodnutých v tejto zmluve hĺobovémiesto na parcele 4, rad: 3, hľobové miesto č. 11

1

čl.Iv.
SLUŽBY SPoJENÉ S NÁJMoM HRoBovEHo MIESTA
hĺobovéhomiesta sú spojené služby, ktoré počas tľvania nájomného vzťahll
prenajímateľ poskýuj e náj omcovi:
l.l odvoz odpadu z pohĺebiska okĺem stavebného odpadu,
1.2 idrŽba pozemkov astavieb na pohľebisku, na ktorom sa hľobovémiesto nachádza
S prenájom

I

1.3

l.4

(okľem hľobového miesta),
úhľady investičných aneinvestičnýchnákladov spojených s pľevádzkou pohľebiska,
prevádzkovanie pohĺebiska, na ktorom sa nachádzahľobové miesto špecifikované v č1.
III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č. I31l20I0 Z. z. o pohrebníctve v zneni
neskorších pľedpisov.
čl. v.

DOBA
1

.

2.

ľÁĺnĺu

Táto zmluv a savzatváta na dobu neurčitúa nesmie sa vypovedať skôr, ako po uplynutí tlecej
doby (l0 rokov odo dňa pochovania), ak zákon č,. I3Il20l0 Z. z. o pohľebníctve v znení

neskoľšíchpľedpisov neustanovuje inak.
Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je doklad o úhĺadenájomného.
čl. vI.

ľÁĺomľÉ
1

2
3

Nájomné vo

ýške 16,59 EUR (slovom: šest'nást'eur pät'desiatdevät'cent ) bolo

zo strany

nového nájomcu uhľadenéna dobu do 20.9.2026.
Nájomca beľie na vedomie a výslovne súhlasís tým, Že výška nájomného na ďalšie obdobie
nájmu bude uľčenápodľa aktuálne platného cenníka prenajímateľa.
Nájomca je povinný pred uplynutím predplateného obdobia uhĺadiťnájomné na ďalšie
obdobie. V pľípadeak nájomca ani po písomnom upozomení neuhľadínájomné na ďalšie
obdobie, má prenajímateľ pľávo vypovedď túto nájomnú zmluvu postupom podl'a čl. Vn.
tejto Zmluvy.

4

Pľi úmrtínájomcu hľobovéhomiesta má pľednostné právo na uzatvotenie novej nájomnej
zmluvy na hĺobovémiesto osoba blízka, ak je blízkych osôb viac, táb|ízka osoba, ktorá
doručíprenajímateľovi písomnúžiadosťako prvá, preukaže svoj status b|ízkej osoby k
zomrelému nájomcovi ľodným listom alebo čestn;ým vyhlásením s úradne osvedčeným
podpisom vyhlasujúc tento vďah k zomľelému nájomcovi a ktoľej pľenajímatel'písomne
ako pľvej potvrdí využitie prednostného pľáva. Pľednostné právo na uzatvorenie nájomnej
zmluvy moŽno uplatniť najneskôr do jedného ľoka od úmľtianájomcu hĺobovéhomiesta.
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čl. vII.

pnÁvĺ A PovINosTI ZMLUv|ĺÝcrĺ sľnÁľ

1.

Prenajímateľ je povinný:

1.l
l.2

1.3

prevádzkovať pohĺebisko s prenajatým hľobovým miestom v súlade s platnými
pľávnymi pľedpismi o pohľebníctve a prevádzkoým poriadkom pohrebiska,
počas tľvania tejto zmluvy zabezpeiiť prístup nájomcovi k pľenajatému hĺobovému
miestu,

zdtžaťsa akýchkolŤek zásahov do hľobového miesta, okrem prípadu, ak je potľebné
zabezpeéiť bezpečnéprevádzkovanie pohľebiska. o pľipľavovanom zásahuje povinný
hľobového
vopred písomne iďoľmovať nájomcu. o uŽ uskutočnenom zásahu
miesta, je prev ádzkovateľ povinný bezodkladne písomne infoľmovať náj omcu,
vopľed písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť

do

L4

2.

mesiacov predo dňom, keď sa má hľobové miesto zľušiť.
Nájomcaje povinný:
dodrŽiavať ustanovenia pĺevádzkovéhopoľiadku,

2.l

2.2
2.3
2.4
2.5

3.
4.
5.
6.

2.6

uŽivať hľobovémiesto v súlade s platnými právnymi pľedpismi o pohĺebníctve
aprevádzkovým poľiadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou'
na vlastné naklady zabezpečovaťporiadok, údľžbua starostlivosť o prenajaté hrobové
miesto a jeho bezprostľedné okolie azabezpečiť, aby pľíslušenstvo k hľobu neohĺozilo
bezpečnosť návštevníkov pohľebiska,
oznamovat' prevádzkovateľovi pohĺebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie
evidencie hľobových miest, v pľípade fyzickej osoby najmä zmenu mena a adľesy

trvalého pobýu, v prípade pľávnickej osoby najmä zmenu obchodného mena a sídla,
vykonávať akékoľvekstavebné úpľavynahľobovom mieste a úpľavy okolo hĺobového
miesta iba s predchádzajúcim súhlasom spľávcu cintorína,

udržiavať poriadok na pohľebisku.
Ak pľenajímatel'zistínedostatky v starostlivosti o hĺobovémiesto, vyzve nájomcu, aby ich
v pľimeľanej dobe odstranil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstriíni v písomne uľčenej
lehote, pľenajímateľtak môže uľobiťsám na naklady nájomcu.
Nájomca beľie na vedomie, ženedodržiavanímprevádzkového poriadku pohĺebiska sa môŽe
dopustiť priestupku podl'a ust. $ 32 zál<ona l3ll20l0 Z. z o pohľebníctve v platnom zneni.

Každá zmena pľevádzkového poľiadku bude oznamovaná nájomcovi hĺobovéhomiesta
uverejnením ozĺérneniao zmene pľevádzkového poriadku pohľebiska na uľadnej tabuli
spolu so zverejnením nového pľevádzkového poľiadku pohľebiska. Zmeĺa prevádzkového
poriadku pohĺebiska podlieha schváleniu Mestským zastupitel'stvom v Šali.
Podnájom hľobového miestaje zakánarý.

ZMLUvY
vŕpovnĎ ľÁĺoľĺľEJ
I

čt. VIIL

A UKoNčENIE NÁJoMNEHo vZŤAHU

Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak:
a) zélvaŽĺéokolnosti na pohĺebisku znemoŽŤnjttľvanie nájmu hľobového miesta,
b) sapohľebisko zruší,

c) nájomca ani po upozomeninezap|atilnájomné zavživanie hľobového miesta.

2

Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku

Nájomná zĺĺiuvana hľobové miesto

1 písm. a) a b),

3t6

musí so súhlasom nájomcu zabezpečíťiné hľobovémiesto a na vlastné náklady preloŽiť
l'udské ostatky vľátane pľíslušenstvahľobu na nové hĺobovémiesto.
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvuzdôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a b),
je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiťnájomcovi najmenej tri mesiace predo dňom,
keď sa má hľobové miesto zrušiť; ak mu nie je známaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu,
uverejní tuto iďoľmáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a priezviska

3

4.

nájomcu hľobového miesta a číslahrobového miesta.
je
Akpľenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods. 1 písm. c), povinný
výpoveď doručiťnájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty' na ktoru bolo
nájomné zaplatene; ak mu nie je znátma adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní tuto
infoľmáciu na mieste obvyklom na pohrebisku s uvedením mena a pľiezviska nájomcu
hľobového miesta a číslahĺobovéhomiesta.

Ak pľenajímďeľ vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm.
c) a nájomca je známy, qýpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia

5

qýpovede. Prenajímateľ vyzvenájomcu, aby najneskôľ do tejto lehoty odstránil z hľobového
miesta príslušenstvo hľobu; ak ho v tejto lehote neodstľáni, po uplynutí výpovednej lehoty
ho prenajímateľ odstráni; po uplynutí výpovednej lehoty sa pľíslušenstvohľobu považuje sa
opustenú vec.

6.

Po up1ynutí tlecej doby (10 rokov odo dňa pochovania) môŽe nájomca písomne poŽiadať
prenajímateľao ukončenie nájomného vďahu písomnou dohodou zmluvných stľán,
spľavidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné uhĺadené.Yzor žiadosti
o ukončenie zmluvy tvoľíprílohu č. 6 Všeobe cnezáväzného naľiadenia mesta Šaľač. 512020
Prevádzkový poľiadok pohĺebísk mesta Šaľa(ďatej aj ako ,,VZN č,.512020").

čl.Ix.
OSOBITNE USTANOVENIA
I

2
J

Prenajímatel' nezodpovedá zapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého
na hĺobovom mieste.
Nájomca berie na vedomie, že jeho vlastný hnuteľný majetok si je povinný poistiť na
vlastné naklady. Pľenajímatel'nezodpovedázapľípadnú stľatu, ľesp. zničenie majetku.
Nájomca beľie na vedomie, že Prenajímateľa jeho sprostľedkovatelia spracúvajú v zmysle

naľiadenia Európskeho parlamenfu a rady (EU) 20161679 z 27. apnla 2016 o ochľane
pohybe takýchto údajov, ktoľým
ýzickýchosôb pľi spracúvaní osobných údajov a o volhom
sa zrušuje smemica g5l46lBs (všeobecnénariadenie o ochľane údajov) osobné údaje
Nájomcu v ľozsahu stanovenom v tejto ZmIuve za účelomplnenia zĺíkonných povinností
Pľenajímateľa,ktoľévyplyvajú zpľevádzkovania pohľebiska podľa zákonač. l3Ll20I0 Z.z.

pohĺebníctvev znení neskoľšíchpľedpisov, po dobu nevyhnutne potľebnú nazabezpečeĺie
ptžx apovinností vyplývajúcich zo zmluvného vďahuza|ožeĺého ĺazál<lade tejto Zmluvy
a následne na účelyaľchivácie po dobu tľvania aľchivačnejdoby v súlade so zákonom č.
3g5l2o12 Z.z. o aľchívocha ľegistraturach a o doplnení niektorých zákonov v platnom zĺeni.
Spracúvanie osobných údajov Nájomcu je v súlade s č1. 6. ods. 1 písm. c) všeobecného
podľa
naĺiadenia o ochĺane údajov potľebné na plnenie zakonných povinností Pľenajímateľa
zékona č. l3Il21t0 Z.z. o pohľebníctve v zneĺi neskorších pľedpisov. Nájomca zéxoveňr
vyhlasuje, Že za účelomuzavretia tejto Zm|uvy pri poskýnutí osobných údajov
Pľenajímatel'ovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich právach vyplývajúcich zo

o
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spracúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskytnúť v súvislosti so
zákonrlými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších relevantn;ých skutočnostiach
obsiahnuých v dokumente,,Podmienky ochľany súkĺomiď', s kÍoréhoobsahom saNájomca
pľed podpísanímtejto Zmluvy oboznámil. Nájomca beľie na vedomie Že infoľmácie o
spracovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Prenajímatel'a: www.sala'sk.

4.

5

V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovaťdruhej zmluvnej stľane
akúkoľvekpísomnosť,doručuje sa táto písomnosťna adľesu zmluvnej stľany uvedenú v čl.
I. zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznártená druhej zmluvnej stľane, ktorá
písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pľi doďrŽani týchto podmienok vráti
nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, Že účinkydoručenia nastávajú dňom vrá./reĺĺa
zásielky zmluvnej stľane, ktoľá zásielku doručuje. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na
oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzku medzi zmluvnými stranami, ktoľé
vyplyvajú ztejto zmluvy aj pľostredníctvom e _ mailu ďalebo krátkej textovej spľávy.
Prenajímateľ a Nájomca sa zaväzuji písomne si oznámiť každi zmenu týkajúcu sa ich
identifikačných údajov (ninov, sídlo, číslaúčtova pod.) najneskôľ do 10 pracovných dní
odo dňa, kedy táto zmeÍranastala. Takéto Zmeny sa nebudú považovaťzazmeny vyžadujúce
si uzavretie dodatku k tejto zmluve.
čl. x.

zÁvľnnČľÉ
usľĺNovENIA
1

K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len na zákIadevzájomnej dohody zmluvných stľán formou
očíslovanýchpísomných dodatkov, s výnimkou zmien vyplývajúcich zo zmeny
pľevádzkového poriadku pohrebiska, ktoľéstlzélväznépre nájomcu dňom nadobudnutia ich
účinnostialebo zo zmienvšeobecne platných pľávnych predpisov najmä zákonač,. I3ll20l0

)

Z.z. o pohĺebníctvev znení neskorších predpisov.

Pľáva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupľavené sa ľiadia pľíslušnými
ustanoveniami VZN č. 512020 v platnom zĺeni, zákonom č,. I31l20I0 Z. z. o pohľebníctve
v zĺeníneskorších predpisov a zákonom č,. 4011964 Z. z. občiansky zríkonník v platnom
zneni.

J

Touto zmluvou sa riadi tieŽ doba užívaniapľedmetunájmu do doby nadobudnutia účinnosti
tejto zmluvy.

4.

5

6

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou
dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na webovom sídle mesta Šaľa.Zmluvné stľany
súhlasia so zveľejnenímcelej zmluvy, vrátane so zverejnením a sprístupnením ich osobných
údajov v rozsahu mena a priezviska. Povinnosť zmluvu zverejniť vyplýva z ustanovenia $
5a zžkona ó. 21112000 Z. z. o slobodnom prístupe k infoľmáciám a o zmene a doplnení
niektoých zákonov (zákon o slobode infoľmácií) v platnom zneni.
Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinnéalebo neskôr stľatia
účinnosť,nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinnýchustanovení sa použije úprava, ktoľá, pokiaľ je to pľávne možné,sa čo najviac pľibližuje zmyslu
a účelutejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváttaní tejto Zmluvy zmluvné stľany túto otázku brali
do úvahy.
Táto zmluva
vypľacovaná v tľoch (3) vyhotoveniach povahy originálu, zktoých
nájomca obdľžíjedno (1) vyhotovenie a pľenajímateľobdrŽi 2 vyhotovenia.

je
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jej obsďrom' poľoanmeli mu,
Zmluvĺéstrany vyhlasujú, že zmluvu si pľečítali,súhlasia s
prejav ich vôle aĺa znak
vyhlasujú, že obsahuje slobodný, uľčitý,jasny azĺoz.rlJfrĺĺiteľný
súhlasu ju podpisujú.

V Šaľ,aa...../.?,. /0.20tO

Za prenajímateľa:

Za nójomcu:
{l

(l

t
*'

k
*
Ý

é

ý:

Beliclcý
mesta
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