Nájomná zmluva č. 501.12020
na hľobové miesto
uzatvoĺená v zmysle $ 663 a nĺísl.zól<onač.4011964 Zb. občiansky zakonník v zneď neskoľších
pľedpisov a $ 21 a nasl. zákoĺaé.I3ll20I0 Z.z. o pohrebďctve v nĺeni neskoľšíchpľedpisov
čl. I.

ZMLIIVNÉ sľnĺlw
1

Pľenajímatel':Mesto

Šaloa

Sídlo:
Nám. Sv. Trojice 7,92715 Šal'a
Zast&peĺý: Mgľ. Jozef Belický, primátor mesta

Bankové spoj enie : Slovenská sporitel'ňa, a. s.
SK82 0900 0000 00512430 6282

IBAN:
BIC:

lČo:

GIBASKBX
oo 306 l85

(ďakj len,, prenaj ímate ľ ")

2. Nájomca:

Emília Maľtineková

Naľodený/á:
Rodné číslo:

Trvale bytom :
Tel.
e-mail:
(ďalej len,,nájomca")
(obidvaja účastnícizmluvy v ďalšom texte spoločne aj ako ,,zmluvné strany")
čl. il.

WoDNÉ UsTANovEMA

1.

2.
3.
4.

Prenajímateľ je vylučným vlastníkom pozemku ľegistra C K}{ paľcela číslo158611',
zastavaná plocha anádvorie oqimere 33244 m2,paľcela ľegistľaC KN číslo1586/8,
zastavanáplocha a nádvorie o výmeľe l34 fiŕ a paľcela ľegistľa C K}I číslo1586/6, ostatĺrá
plocha o qimere 7 m2 vedené katastľálnym odboľom okľesného úradu Šaľa,pre obec
a katastľálne územie Šaľa,na liste vlastníctva č. 1 (ďďej aj ako ,,nehnute1'nosti").
Na tejto nebnuteľnosti sa nachádza ciĺtonnmesta Šaľaktoľý je pohľebiskom podľa zikoĺa
l31l20I0 Z. z. o pohľebníctve v znení neskoľšíchpredpisov. Pľenajímateľje prevádzkovatel'
pohľebiska.
Hľobové miesto na paľcele 8 , rad: 11, hľobovémiesto č. 6'7 (ďďej aj ako ,,hľobové miesto")
doteraz vžival pôvodný nájomca _ Jón Martinek (ďalej aj ako ,,pôvodný nájomcď') na
záú<lade Nájomnej zmluvy č.292108 zo dňa 24.7.2008, pričom nájomné za uživanie
hľobového miesta bolo uhľadené na dobu do 24.7,2034
Z dôvodu, že pôvodný nájomca zomľel a nájomca využil prednostné pľávo na uzatvorenie
novej nájomnej zmluvy na hľobové miesto v súlade s $ 21 ods. 4 zékona č. 13ll20l0 Z.z.
o pohľebníctve v meri neskorších pľedpisov sa zmluvné strany výslovne dohodli na
uzatvoľení tejto nájomnej zmluvy (ďalej len,,zmluvď').
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čl.

ilL

PREDMEľ.q. učnl, ľÁĺľĺu
prijíma do nájmu za podmienok
Prenajímateľprenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca
: 11, hľobové miesto č' 6'7
dohodnuých v tejto zmluve hľobové miesto na paľcele 8, rad

I

čl.Iv.
SLUŽBY sPoJENÉs NÁJMoM HRoBovEHo MIESTA
sú spojené sluŽby, ktoré počas tľvania nájomného vzťahu
pľenajímateľposkytuj e nájomcovi:
r.r odvoz odpadu z pohĺebiska okĺem stavebného odpadu'
l.2 ,ŕdržbapozemkov astavieb na pohľebisku, na ktoľom sa hĺobovémiesto nachádza
S pľenájom hľobového miesta

1

1.3

1.4

(okľem hľobového miesta),
prevádzkou pohľebiska'
úhĺadyinvestičných a neinvestičných nákladov spojených s
špeciťrkovanév č1'
prevádzkovanie pobĺebiska, naktorom sanachádzahľobové miesto
v zneĺi
v súlade so zákonom č,. ĺ3ll20lO Z. z. o pohľebníctve

itl. t.3to zmluvy,

neskorších predpisov.
čl. v.

DOBANÁJMU
skôr, ako po uplynutí tlecej
Táto zmluv asavzatvára na dobu neuľčitúa nesmie sa vypovedať
Z. z. o pohľebníctve v znení
doby (l0 ľokov odo dňa pochovania), ak zélkon č,. 13ll20l0
neskoĺšíchpredpisov neustanovuje inak'
Neoddeliteľnou pľílohoutejto zmluvy je doklad o úhrade nájomného'

1

)

čl. vI.

NÁJoMNE

1.
2.
3.
4.

osemdesiatsedem cent ) bolo
Nájomné vo výške 2gr87 EUR (slovom: dvadsat'devät'eur
zo strany nového nájomcu uhradené na dobu do24,7.2034,
na ďalšie obdobie
Nájomca beľie na vedomie a výslovne súhlasís tým, že ýška nájomného
nájmu bude uľčenápodľa aktuálne platného cenníka pľenajímateľa'
uhľadiťnájomné na ďalšie
Nájomca je povinný pľed uplynutím pľedplateného obdobia
neuhľadínájomné na ďalšie
obdobie. V pľípadeak nájomca ani po písomnom upozomení
postupom podľa čl' VIII'
obdobie, má pľenajímateľ právo vypovedať túto nájomnú zmluvu
tejto ZmluvY.

novej nájomnej
Pri úmrtínájomcu hľobovéhomiesta má pľednostné právo nauzatvorenie
táblizka osoba, ktoľá
zmluvy na hľobovémiesto osoba b\ízka, ak je btízkych osôb viac,
status blízkej osoby k
doručípľenajímateľovi písomnúžiadost' ako pľvá, pľeukaže svoj
s úľadneosvedčen;ýĺn
zomľelému nájomcovi ľodným listom alebo čestn]ŕmvyhlásením
prenajímateľ písomne
podpisom vyhiasujúc tento vďah k zomrelému nájomcovi a ktoľej
pľávo nalzaťĺorenie nájomnej
ako prvej potvľdívyužitie pľednostnóho ptáva. Prednostné
nájomcu hľobového miesta'
zmluvy moŽno uplatniť najneskôľ do jedného ľoka od úmľtia

Ĺl
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čl. vII.

PRÁvA A PovINosTI ZMLUvNÝcľr sľnÁľ
Pľenaj ímateľj e povinný

1

:

prevádzkovať pohľebisko sprenajatým hľobovým miestom vsúlade splatnými
právnymi pľedpismi o pohĺebníctvea pľevádzkoým poriadkom pohrebiska,
1'.2 počas trvania tejto zmluvy zabezpeéiťpľístupnájomcovi k pľenajatému hrobovému

l.1

1.3

miestu,

je potrebné
zdtžaťsa akýchkolVek zásahov do hľobového miesta, okľem pľípadu,ak
pľevádzkovanie pohĺebiska. o pľipľavovanom zásahuje povinný
zabezpečíťbezpečné
hľobového
vopľed písomne informovať nájomcu. o už uskutočnenom zásahu
nájomcu,
miesta, je prevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne infoľmovať
šesť
vopľed písomne upozoľniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej

do

|.4

2.

mesiacovpľedodňom,keďsamáhľobovémiestozrušiť.
Nájomcaje povinný:

2.l

2.2
2.3

dodržiavaťustanovenia pľevádzkového poľiadku,
uživaťhĺobovémiesto v súlade s platn;ými právnymi pľedpismi o pohĺebníctve
apteváĺďzkovým poriadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou,
pľenajaté hĺobové
na vlastné naklady zabezpečovať poľiadok ,:údĺžb:uastaľostlivosť o
jeho bezpľostľednéokolie azabezpečiť,aby pľíslušenstvok hľobu neohľozilo
bezpečnost' návštevníkov pohĺebiska,
na vedenie
oznamovať prevádzkovateľovi pohĺebiska všetky Zmeny údajov potrebné
adľesy
evidencie hľobových miest, v prípade fyzickej osoby najmä Zmenu mena a
pobytu, v pľípade pľávnickej osoby najmä zÍnenu obchodného mena a sídla,
miesto

2.4

4

.

5.
6.

trva1ého

hľobového
vykonávať akékoľvek stavebné úpravy nahľobovom mieste a úpravy okolo
miesta iba s pľedchádzajúcim súhlasom správcu cintoľína,
udtžiavať poľiadok na pohĺebisku.
Ak pľenajímateľ zistí nedostatky v starostlivosti o hľobové miesto, vyzve nájomcu, aby ich
písomne uľčenej
v pľimeranej dobe odstránil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstráni v

2.5

3.

a

2.6

lehote, pľenajímateľtak môže urobiť sám na nĺĺkladynájomcu.

pohľebiska sa môže
Náj omca beľie na vedomie, že nedodržiavaním pľevádzkového poriadku
platnom zneni.
dopustiť priestupku podľa ust. $ 32 zákona l31l20l0 Z. z o pohľebníctve v

pľevádzkového poľiadku bude oznŕ}movaná nájomcovi hľobového miesta
tabuli
uveľejnením oznámenia o zmene pľevádzkového poľiadku pohĺebiska na úľadnej
pľevádzkového
spolu so zveľejnením nového prevádzkového poľiadku pohĺebiska. Zmeĺa
poriadku pohľebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Sali.

Kúdá zmena

Podnájom hľobového miesta je zakázarý.

ZMLUvY
vŕpovnĎ ľÁĺoľĺľEJ
1

čl.

vlil.

A UKoNčENIE NÁJoMNÉrro vZŤAHU

Pľenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak:
a) zéxažĺéokolnostina pohrebisku znemožňujú tľvanie nájmu hĺobovéhomiesta,
b) sa pohľebisko zruší,

c) nájomca ani po upozoľnení nezaplatilnájomné zaužívanie hľobového miesta'

2

Ak pľenajímateľvypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku
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miesto a na vlastné nĺáklady pľeložiť
musí so súhlasom nájomcu zabezpeéiťiné hľobové
hĺobovémiesto'
ľudské ostatky vrátane príslušenstva hľobu na nové
uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'
Ak prenajímateľ vypovĹ nájomnú zmhxlzdôvodov
najmenej tri mesiace pľedo dňom'
je povinný výpoved'nájomnej zmluvy doručiťnájomcovi
je zĺámaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu,
keď sa má hĺobovémiesto zrušiť; ak mu nie
na pohĺebisku s uvedením mena a priezviska
uverejní futo informáciu na mieste obvyklom
nájomcu hĺobovéhomiesta a číslahľobového miesta'
je povinný
uvedeného v ods' 1 písm' c)'
Ak pľenajímateľvypovie nájomnú zmluvu z dôvodu
mesiacov po uplynutí lehoty' naktorubolo
výpoveď doručiťnajomcovi najneskôľ do dvoch
nájomcu alebo sídlo nájomcu, uveľejní futo
nájomné zap|atené;ak mu nie je zĺétmaadľesa
s uvedením mena a priezviska nájomcu
iďoľmáciu na mieste obvyklom na pohľebisku
hĺobovéhomiesta a číslahrobového miesta'
v odseku 1 písm'
Ak pľenajímateľvypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného
do jedného roka odo dňa doručenia
c) a nájom ca ie ,iĺrmy' rnýpovedná lehota uplynie
do tejto lehoty odstľanil z hĺobového
qýpovede. Prenajímat"ŕ rry"u. nájomcu, aby najneskôľ
neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty
miesta pľíslušenstvohľobu; ak ho v tejto lehote
lehoty sa pľíslušenstvo hĺobu považuje sa
ho pľenajímateľodstľáni; po uplynutí výpovednej

J

4.

5

opustenú vec.
6.

môže nájomca písomne poŽiaďať
Po uplynutí tlecej doby (10 rokov odo dňa pochovania)
písomnou dohodou zmluvných strán'
pľenajímateľa o ukončenie nájomného vzťahu
nájomné.{adené.' Vzoľ žiadosti
spravidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo
cĺe záväzneho naĺiadenia mesta Šaľač' 512020
o ukončenie zmluvy tvoľípľílohuč. 6 Všeobe
č'' 512020*)'
Pľevádzkoý poľiadok pohrebísk mesta Šaľa(ďalej aj ako ,,VZN

čl.Ix.
osoBITNÉ usľLľovENIA
1

2
J

odcudzenie hmotného majetku uloŽeného
Prenajímateľ nezodpo vedá zapoškodenie, alebo
na hľobovom mieste.

majetok si je povinný poistit'na
Nájomca beľie navedomie, že jeho vlastný hnuteľný
stratu' resp' zničenie majetku'
vlastné naklady. Prenajímateľnezodpovedázapľípadnú
jeho sprostredkovatelia spľacúvajúv zmysle
Nájomca berie na vedomie, že Prenajímateľa
20161679 z 27 ' apľila 20t6 o ochľane
naľiadenia Euľópskeho paľlamentu a ľady (EU)
údajov' ktoqým
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
fuzických osôb pri .p.u.íuu'í
o ochĺane údajov) osobné údaje
sa zrušuje sme.nicu 95l46l1s (všeobecnénariadenie
účelomplnenia zákonných povinností
Nájomcu v ľozsahu stanovenom v tejto Zm|uve za
pohrebiska podľa zái<oĺač| l3ll20l0 Z'z'
Pľenajímateľa,ktoľévyplývajú zptevádzkovania
po dobu nevyhnutne potrebnú ĺazabezpečenie
o pohľebníctve v zneníneskoršíchpľedpisov,
založeĺéhonazŕlk|ade tejto Zmluvy
práx apovinností vyplývajúcich zo zmluvného vďahu
aľchivačnejdoby v súlade so zákonom č'
a následne na ĺeely aľchivácie po dobu tľvania
niektoých zákonov v platnom zĺenĹ
3g5l2o12Z.z. oaľchívoch a ľegistratúľacha o doplnení
je v súlade s č1. 6' ods' 1 písm' c) všeobecného
Spľacúvanieosobných údajov Nájomcu
zakonných povinností Prenajímateľa podľa
nariadenia o ochrane údajov potrebné nu plrrenie
neskoľšíchpľedpisov. Nájomca záľoveťl
zŕkona ó. 13I:2O1,O Z.z. o pohľebníctve v znení
pľi poskýnutí osobných údajov
vyhlasuje, Že za účelomuzavretia tejto Zmb,lvy
právach vyplývajúcich zo
Prenajímateľovi bol dostatočne informovaný o svojich
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osobné údaje poskytnúť v súvislosti so
spľacúvania jeho osobných údajov, o povinnosti
aj o ďalších ľelevantn]ŕch skutočnostiach
zĺákonnými alebo zmluvnými poziadavkami, ako
súkľomiď', s ktoľého obsahom saNájomca
obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky ochľany
berie na vedomie Že infoľmácie o
pred podpísanímtejto Zmiuvy oboznámil. Nájomca
na webovom sídle Pľenajímateľa: www'sala'sk'
spľacovávaní osobných údajov sú dostupné
doručovať dľuhej zmluvnej stľane
V prípade, ak bude podľá tejto zmluvy potrebné
na adľesu zmluvnej strany uvedenú v č1'
akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť
oznámená druhej zmluvnej strane' ktorá
I. zmluvy, dokiaľ nie je zmenaadresy písomne
aj pľi dodržanítýchto podmienok vľáti
písomnosť doručuje. V prípade, ak sa p1somrro*ť
doručenia nastávajú dňom vĺátenia
nedoručená, zm|uvné strany sa dohodli, Že účinky
Zmluvné stľany sa výslovne dohodli na
zásielky zmluvnej stľane, ktoľá zásielku doručuje'
záxäzkll medzí zmluvnými stľanami' ktoré
opľávnení doručovať písomnosti týkajúce sa
textovej spľávy'
aj pľostredníctvom e - mailu ďalebo kľátkej
vyplývajú ztejto"ml
'uy
si oznámiť každízmenu fýkajúcu sa ich
PľenajímateľaNájomca sa zaväzujipísomne
a pod') najneskôľ do 10 pľacovných dní
identifikačných údajov (ĺénov,sídlo,čisla účtov
sanebudú považovať zazmeny vyžadujúce
odo dňa, kedytáto zmeraanastala. Takéto zmeny
si uzavľetie dodatku k tejto zmluve'

4.

5

čl. x.

zÁvnnnčNE USTANovENIA
dohody zmluvných strán foľmou

K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len na zéi<7adevzájomnej
vyplývajúcich
očíslovanýchpísomných dodatkov, s ýnimkou zmien

1

zo

^neny
nájomcu dňom nadobudnutia ich
stzélväznepľe
ktoľé
pohľebiska,
poriadku
pľevádzkového
právnych pľedpisov najmä zákoĺač'13llz0rc
účinnostialebo zo zsnieĺvšeobecneplatných
Z.z. opohľebníctve v znení neskorších predpisov'
neupľavené sa ľiadia pľíslušnými
Práva a povinnosti zmluvných stľán touto zmluvou
Ó. t3tlzolo Z. z. o pohľebníctve
ustanoveniami VZN č.5lzoz1v platnom zneĺi,zákonom
Z. z' občiansky zákonník v platnom
v znení neskoľšíchpredpisov a zákonom é. 4011964

')

3

4.

5

znení.
nájmu do doby nadobudnutia účinnosti
Touto zmluvou sa ľiadi tiež doba užívaĺiapredmetu
tejto zmluvY.
jej podpisu oboma zmluvnými stľanami aúčinnou
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom
na webovom sídle mesta Šaľa'Zmluvné strany
dňom nasledujúcim po áni jej
"ro.."1rr.niu
so zveľejnením a sprístupnením ich osobných
súhlasia so zveľejnením celej zmluvy, vrátane
zmluvu zverejniť vyplýva z ustanovenia $
údajov v ľozsahu mena a priezviska. Povinnosť
ao zmene a doplnení
5a zákoĺa č. 2tIl20O0 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
v platnom zĺení'
niekto4ých zákonov (zákono slobode infoľmácií)
alebo sčasti účinnéalebo neskôr stratia
Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvynie sú celkom
ustanovení' Namiesto neúčinnýchusúčinnosť,nie je tým dotknutá platnosť ostatqých
je
pľávne možné,sa čo najviac pľibližuje zmyslu
tanovení sa pouŽije úpľava,ktorá, pokiaľ to
Zmluvy zmluvné stľany tuto otázku bľali
a účelutejto Zmluvy, pokiaľ prĺ uzatvtranitejto
do úvahy.

6.

je

oľiginálu' z ktoqých
vypracovaná v troch (3) vyhotoveniach povahy
obdľží2 vyhotovenia'
nájomca obdržíjedno |t1 ..yt'otovenie a pľenajímateľ

Táto zmluva
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7

s jej obsahom' porozumeli mu'
Zmluvné strany vyhlasujú, že zmhlvtlsi pľečítali,súhlasia
jasný a zľozumitel'n'ý pľejav ich vôle ana zĺak
vyhlasujú, že obsahuje slobodný, urči|ý,
súhlasu ju podpisujú.

V Šali,dĺa....P.,(9.,.l.??2....

Za prenajímateľa:

Za nájomcu:

I

k

.n'

I
;

i,
I

ĺ1
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\

I

t

(

,.-

Jozef

ľ'l
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