Nájomná zmluva č,. 50012020
na hľobové miesto

uzatvorená v zmysle $ 663 a násl. zákonač. 4011J64 Zb. obéíaĺskyzakonník v znení neskorších
predpisov a $ 21 a nasl. zákonač. 131/2010 Z. z. o pohľebníctve v znení neskoľšíchpredpisov

čl. I.

ZMLTIVNE STRAIIY
1.

Pľenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo:
Zastípeĺý:

Nám. Sv. Tľojice 7,92715 Šaľa
Mgľ. Jozef Belický, primátor mesta
Bankové spoj enie : Slovenská sporitel'ňa, a.s.
SK82 0900 0000 00512430 6282

IBAN:
BIC:
lČo:

GIBASKBX
00 306 185

(ďalej len,, prenaj ímate ľ ")
2.

Nájomca:

Júlia Palkovičová

Narodený/á:
Rodné číslo:

:

_

Trvďe bytom
Tel.
e-mail:
(ďakj len ,,nójomca")
(obidvaja účastnícizmluvy v ďalšom texte spoločne aj ako ,,zľnluvné strany")
čl. il.

IryODNE USTANOVENIA

1.

Pľenajímateľje ýlučným vlastníkom pozemkov registľa c KN paľcela číslo362511, ostatná
plocha o ýmeľe 8351 m2, paľcela éis\o 362514' ostatrá plocha o uýmere 1974 m2, paĺcela
regisÍa c KN éís\o362716, ostatná plocha o výmere I% Íŕvedené katastrálnym odboľom
okľesnéhouradu Šaľapre obec a katastľálne územie Šaľana Lv č. 1 a pozemku regista E

IC{ paľcela číslo64, orná pôda o výmere 684 fiŕ,vedený katastľálnym odboľom okresného
uradu Šďa pre obec a katastrálne územie Šaľana Lv č. 7266 (ďa\ej spoločne aj ako

2.

,,nehnutel'nosti").
Na týchto nehnutelhostiach sa nachádza cintorín mesta Šaľaktoý je pohľebiskom podľa
zékoĺa1311201,0 Z. z. o pobľebníctve v znení neskorších pľedpisov.
čl. IIL

PREDMEľ ĺ Účnl ľĺÁľnĺu
L

Prenajímateľpľenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca pľijímado nájmu za podmienok
dohodnutých v tejto nájomnej zmluve (ďalej len ,,zmluvď') hľobové miesto: na paľcele č:
V 5 ľad : 3 hľobové miesto i.: 617 (ďalej aj ako ,,hľobové miesto").
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čl.Iv.
sLUŽBY sPoJENÉ s NÁJMoM HRoBovÉHo n[IEsTA
I

S prenájom hľobového miesta sú spojené služby, ktoré počas trvania nájomného vzťahu

pľenajímateľposkytuj e nájomcovi :
1.1 odvoz odpadu z pohľebiska okrem stavebného odpadu,
í&Žba pozemkov astavieb na pohľebisku, na ktoľom sa hĺobovémiesto ĺachádza
(okľem hľobovéhomiesta),

t.2

1.3

I.4

úhĺadyinvestičných aneinvestičnýchnákladov spojených s prevádzkoupohľebiska,
prevádzkovanie pohľebiska, na ktorom sa nachádza hľobovémiesto špecifikovanév čl.
III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č,. I3Il20l0 Z. z. o pohľebníctve v zneni
neskoľšíchpredpisov.
čl. v.

DoBA

1.
2.
3.

ľÁĺnĺu

Táto zmluvasauzatvátanadobuneuľčitú anesmie savypovedať skôr, ako po uplynutítlecej

doby (10 ľokov odo dňa pochovania), ak zékon č. l3Il20I0 Z. z. o pohĺebníctve v znení
neskoľšíchpredpisov neustanovuje inak.
Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je doklad o úhrade nájomného.
UŽívanie hľobového miesta začalo dňa: 14.10.2020.
čl. vI.

NÁJoMNE

1.
2.
3.
4.
5.

Výška nájomného činí50'00 EUR (slovom: päťdesiat eur) na dobu 10 ľokov aje určená
podľa ust. $ 12 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľač. 5l2)2o Prevádzkoqý
poriadok pohľebísk mesta Šaľa(ďalej aj ako ,,VZI{ č. 5l2O2O") a bolo uhĺadené dňa
14.10.2020, na dobu do 14.10.2030.
Nájomné je splatné vopred na celých 10 rokov pri podpise tejto zmluvy (na celú tleciu dobu).
Nájomca beľie na vedomie a výslovne súhlasís tým, Že vyška nájomného na ďalšie obdobie
nájmu bude určená podl'a akfuálne platného cenníka pľenajímateľa.

Nájomca je povinný pľed uplynutím pľedplateného obdobia uhĺadiťnájomné na ďalšie
obdobie. V prípade, ak nájomca ani po písomnom upozornení neuhĺadínájomné na ďalšie
obdobie, má pľenajímateľ právo vypovedať túto nájomnú zmluvu postupom podľa čl. VIII.
tejto Zmluvy.
Pľi úmrtínájomcu hĺobového miesta má prednostné právo na uzatvorenie novej nájomnej
zmluvy na hľobovémiesto osoba blízka, ak je blízkych osôb viac, tábLízka osoba, ktoľá
doručíprenajímateľovi písomnúŽiadosť ako pľvá, pľeukaže svoj status blízkej osoby k
zomľelému nájomcovi rodným listom alebo čestným vyhlásením s úradne osvedčeným
podpisom vyhlasujúc tento vďah k zomľelému nájomcovi a ktorej pľenajímateľpísomne
ako prvej potvľdí vyuŽitie pľednostného práva. Prednostné právo nauzatvorenie nájomnej
zmluvy moŽno uplatnit'najneskôľ do jedného roka od úmľtianájomcu hĺobovéhomiesta.
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pnÁv.q.
1

Pľenaj ímateľj e povinný

1.l

I.2
1.3

l.4
2

2.I

2.3
2.4
2,5

4.
5

6.

2.

:

prevádzkovať pohľebisko spľenajat;im hĺobovým miestom vsúlade splatnými
pľávnymi predpismi o pohĺebníctvea pľevádzkoqým poľiadkom pohľebiska,
počas trvania tejto zmluvy zabezpečiť prísfup nájomcovi k prenajatému hľobovému
miestu,

zdrŽať sa akýchkol'vek zásahov do hĺobovéhomiesta, okľem pľípadu,ak je potrebné

zabezpečiťbezpečnéprevádzkovanie pohľebiska. o pripravovanom zásahuje povinný
vopľed písomne infoľmovať nájomcu. o už uskutočnenom zásahu do hľobového
miesta, je ptevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu,
vopred písomne upozomiť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť
mesiacov predo dňom, keď sa má hľobové miesto zľušiť.
dodľŽiavať ustanovenia pľevéĺdzkovéhoporiadku,
:užívaťhľobovémiesto v súlade s platnými pľávnymi pľedpismi o pohľebníctve
a pľevádzkovým poľiadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou,
na vlastné naklady zabezpečovaťporiadok, údľžbua staľostlivosť o prenajaté hľobové
miesto a jeho bezpľostredné okolie azabezpečiť,aby príslušenstvo k hrobu neohľozilo
bezpečnosť návštevníkov pohľebiska,
oznamovať prevádzkovateľovi pohľebiska všetky zneny údajov potrebné na vedenie
evidencie hľobových miest, v pľípade fyzickej osoby najmä zÍnenu mena a adresy
tľvalého pobytu, v pľípade pľávnickej osoby najmä Zmenu obchodného mena a sídla,

vykonávať akékoľvek stavebné úpravy na hrobovom mieste a úpravy okolo hĺobového
miesta iba s pľedchadzajircim súhlasom správcu cintorína,
2.6 udržiavať poriadok na pohĺebisku.
Ak pľenajímateľzistí nedostatky v starostlivosti o hrobové miesto, vyzve nájomcu, aby ich
v pľimeranej dobe odstranil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstráni v písomne uľčenej
lehoteo prenajímatel'tak môže uľobiťsám na naklady nájomcu.
Nájomca berie na vedomie, že ĺedodtžiavanímpľevádzkového poľiadku pohľebiska sa môže
dopustiťpriesfupkupodľaust. $ 32zékonal31l20l0Z. zopohrebníctvevplatnom znerú.
Každá af,ľlena prevádzkového poriadku bude oznamovaná nájomcovi hľobového miesta
uverejnením oznámenia o änene prevádzkového poriadku pohrebiska na uradnej tabuli
spolu so zverejnením nového prevádzkového poriadku pohľebiska. Zmena prevádzkového
poriadku pohľebiska podlieha schváleniu Mestským zasfupiteľstvom v Šďi.
Podnájom hľobového miesta je zakánarý.

rrÝľovnĎ
1

A PovINosTI ZMLtIu\Ýcn sľnÁľ

Nájomcaje povinný:

2.2

3

čl. vII.

ZMLUvY
ľÁĺoľĺľEJ

čl.

vlil.

A UKoNčENIE NÁJoMNEHo vZŤAHU

Pľenajímatel'nájomnúzmluvu vypovie, ak :
a) závažné okolnosti na pohľebisku znemoŽňujú trvanie nájmu hľobového miesta,
b) sapohrebisko zruší,
c) nájomca ani po upozoľneninezaplatil nájomné zaužívaniehľobového miesta.
Ak pľenajímatel'vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a b)'
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4

5

musí so súhlasom nájomcu zabezpeéiť iné hrobové miesto a na vlastné náklady preložiť
ľudskéostatky vrátane príslušenstva hľobu na nové hĺobovémiesto.
Ak pľenajímateľvypovie nájomnú zmluw z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a b),
je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiťnájomcovi najmenej tľi mesiace pľedo dňom,
keď sa má hľobové miesto zrušiť; ak mu nie je známaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu,
uveľejní túto infoľmáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a pľiezviska
nájomcu hĺobovéhomiesta a číslahrobového miesta.
Ak pľenajímateľvypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods. 1 písm. c), je povinný
ýpoveď doručiťnájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na ktoru bolo
nájomné zaplateĺé;ak mu nie je znána adľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uveľejnífuto
infoľmáciu na mieste obvyklom na pohrebisku s uvedením mena a pľiezviska nájomcu
hrobového miesta a číslahrobového miesta.
Ak pľenajímateľvypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku l písm. c) a
nájomca je známy,výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia výpovede.
Prenajímateľvyzve nájomcu, aby najneskôľ do tejto lehoty odstľrĺnilz hľobovéhomiesta
príslušenstvo hĺobu; ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty ho
pľenajímateľodstrani; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hľobu považuje sa
opustenú vec.

6.

Po uplynutí tlecej doby (10 rokov odo dňa pochovania) môŽe nájomca písomne požiadať
prenajímateľa o ukončenie nájomného vďahu písomnou dohodou zmluvných strán,
spľavidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné uhradené. Yzor žiadosti
o ukončenie zmluvy tvorí prílohu č. 6 VZN č.5l2O2O.
čI. Ix.

osoBITNÉ usľaľovENIA
I

Prenajímatel' nezodpovedá za poškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého
na hľobovom mieste.

2.

Nájomca berie na vedomie, že jeho vlastný hnuteľný majetok si je povinný poistiť na

3

vlastné nĺíklady.Pľenajímateľnezodpovedázaprípadnú stľatu, resp. zničenie majetku.
Nájomca berie na vedomie, že Prenajímateľa jeho sprostredkovatelia spracúvajú v zmysle
nariadenia Euľópskeho paľlamenfu a rady (EU) 20161679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickýchosôb pri spracúvaní osobných údajov a o volhom pohybe takýchto údajov, ktoľým
sa zrušuje smeľnica 95/46/Es (všeobecnénariadenie o ochľane údajov) osobné údaje
Nájomcu v ľozsahu stanovenom v tejto Zm\uve za účelomplnenia zákonných povinností
Prenajímateľa, ktoré vyplývajú zptevádzkovaniapohľebiskapodľa zátkoĺač.t3ll2O10 Z.z.

pohĺebnícfuevznenineskorších pľedpisov, po dobu nevyhnutne potrebnú nazabezpečerie
pt áv a povinno stí vyplývaj úc ich zo zmluvného v ď ahu zalo ženéhona základe tej to Zml uvy
a následne na účelyaľchivácie po dobu trvania archivačnej doby v súlade so ziákonom č.
39512002 Z.z. o aľchívocha ľegistrafuľach a o doplnení niektoých zákonov v platnom znení.
Spracúvanie osobných údajov Nájomcu je v súlade s čl. 6. ods. 1 písm. c) všeobecného
naľiadenia o ochĺane údajov potľebné na plnenie zákonných povinností Prenajímatel'a podľa
zál<ona č. l31l20l0 Z.z. o pohľebníctve v zneni neskorších pľedpisov. Nájomca zároveíl
vyhlasuje, že za účelomuzavretia tejto Zmluvy pri poskytnutí osobných údajov
Prenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich pľávach vyplývajúcich zo
spľacúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskytnúť v súvislosti so
o
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zrĺkonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších relevantných skutočnostiach
obsiahnufých v dokumente,,Podmienky ochľany súkromiď', s ktorého obsahom sa Náj omca
pľed podpísanímtejto Zmluvy oboznámil. Nájomca beľie na vedomie že infoľmácie o
spracovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Pľenajímateľa: www.sala.sk.
V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovaťdľuhej zmluvnej strane
akúkol'vek písomnosť' doručuje sa táto písomnosťna adresu zmluvnej strany uvedenú v čl.
I. zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená druhej zmluvnej stľane, ktorá
písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pľi dodržani dchto podmienok vráti
nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, že účinkydoručenia nastávajú dňom vrátenia
zásielky zmluvnej stľane, ktorá zásielku doručuje. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na
opľávnení doručovať písomnosti fýkajúce sa záväzku medzi zmluvnými stranami, ktoľé
vyplývajú ztejto zmluvy aj pľostľedníctvom e - mailu ala|ebo kĺátkej textovej správy.

PľenajímateľaNájomca sa zaväzllji písomne si oznĺímiťkaždnzÍnenu týkajúcu sa ich
identifikačných údajov (nénov, sídlo, číslaúčtova pod.) najneskôr do 10 pľacovných dní
odo dňa, kedy táto zÍnlerlanastala. Takéto zmeny sa nebudú považovaťzazÍneny vyžadujúce
si uzawetie dodatku k tejto zmluve.
čl. x.

zÁvnnBčNÉUsTANovENIA

1.

2.
3.
4.

5.

6.

Kzmene tejto zmluvy môže dôjsť len na záklaďe vzájomnej dohody zmluvných stľán
foľmou očíslovanýchpísomných dodatkov, s výnimkou zmien vyplývajúcíchzo zÍneny
prevádzkového poľiadku pohľebiska, ktoľésílzáväznépľe nájomcu dňom nadobudnutia ich
účinnostialebo zo nrlieĺvšeobecne plďných pľávnych predpisov najmä zikoĺač.13ll20l0
Z.z. o pohľebníctve v znení neskorších predpisov.
Práva a povinnosti zmluvných stľán touto zmluvou neupravené sa ľiadia príslušnými
ustanoveniami VZN č. 512020 v platnom zneni, zákonom č,. l31'l20l0 Z. z. o pohľebníctve
v znení neskorších pľedpisov a zákonom č,. 4011964 Z. z. občíanskyzákonník v platnom

zneni,
Touto zmluvou sa ľiadi tiež doba uŽivaniapredmetu 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 zveľejnenímcelej zmluvy, vľátane so zverejnením a sprístupnením ich osobných
údajov v rozsahu mena a priezviska. Povinnosť zmluvu zverejniť vyplýva z ustanovenia
$ 5a zríkona č.21112000 Z. z. o slobodnom prísfupe k infoľmáciám ao zmene a doplnení
niektoých zákonov (zálkono slobode infoľmácií) v platnom zneni.
Ak niektoré ustanovenia tejto Zmhxy nie sú celkom ďebo sčasti účinnéalebo neskôr stľatia
účinnosť,nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinnýchustanovení sapoužije uprava,ktorá, pokiaľ je to pľávne možĺé,sa čo najviac pľibližuje zmyslu
a účelutejto Zmluvy, pokial' pti vzaĺĺáľanítejto Zmluvy zmluvné stľany tuto otĺĺzkubľali
do úvďry.

je

vypracovaná v troch (3) vyhotoveniach, zlďoých nájomca obdľžíjedno
(1) vyhotovenie a prenajímateľobdľží2 vyhotovenia.

Táto zmluva
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Zmluvné sfuany vyhlasujú, že zmluvu si pľečítali,súhlasia s jej obsahom' poľozumeli muo
vyhlasujú, že obsďruje slobodný, rrrčitý, jasný anozumitelhý pľejav ich vôle ana z'nak
súhlasu ju podpisujú.

V Šati,dňa.

Za nójomcu:

4+ t0.

)0Ao

Za prenajímatella:

JozeÍ

ľ

il

//

l/
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