Nájomná zmluva č. 50212020
na hľobové miesto
uzatvoľená v zmysle $ 663 a násl. zékonač.4011964 Zb. občiansky zĺíkonníkvzĺeru neskorších
predpisov a $ 21 a násl. zákonač. t31l20l0 Z.z. o pohľebníctve v znení neskorších pľedpisov

čl. I.

ZMLIIyi\ĺÉsľnĺľy

1. Pľenajímatel': Mesto Šal'a
Nám. Sv. Trojice 7,927 15 Šaľa
Sídlo:
ZastÚpeĺý: Mgľ. Jozef Belický, primátor mesta
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK82 0900 0000 00512430 6282

IBAN:
BIC:
lčo:

GIBASKBX
00 306 185

(ďalej len,, pr enaj ímate ľ ")
2.

Nájomca:

AEbeta Sedláková

Naľodený/á:
Rodné číslo:

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

ÚvooľÉUsTANovENIA
1

)

3

4

Pľenajímateľje výlučným vlastníkom pozemku registľa C KN paĺcela číslo1586/1,
zastavaná plocha anádvoľie ornýmeľe 33244 m2,paľcela ľegista C KN číslo1586/8,
zastavanáplocha a nádvoľie o qýmere l34 ÍÝ a paľcela ľegistľa C KN číslo1586/6, ostatná
plocha o qýmeľe 7 rĺŕvedené katastrálnym odborom okĺesného uľadu Šď4 pľe obec
a katastrálne územie Šďa, na liste vlastníctva č. 1 (ďalej aj ako ,,nehnuteľnosti").
Na tejto nehnutel'nosti sa nachádza cintorín mesta Šaľaktoľý je pohrebiskom podl'a zékona
I3ll20t0 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov. Prenajímateľ je prevádzkovateľ
pohĺebiska.
Hrobové miesto naparcele 7 ,rud:S, hĺobovémiesto é.617 (ďalej aj ako ,,hľobové miesto")
doteľaz vžíva|pôvodný nájomca _ Jón Martinek (ďalej aj ako ,,pôvodný nájomcď') na
zékJade Nájomnej zmluvy č. 293108 zo dňa 24.7.2008, pľičomnájomné za užívatie
hĺobovéhomiesta bolo uhradené na dobu do 24.7.2028
Z dôvodu, že pôvodný nájomca zomľel a nájomca využil pľednostnéprávo na uzatvoľenie
novej nájomnej zmluvy na hľobovémiesto v súlade s $ 21 ods. 4 zákonaé. l3Il20l0 Z.z.
o pohľebníctvev zrĺeru neskoľšíchpľedpisov sa zmluvné strany výslovne dohodli na
uzatvorení tejto nájomnej zmluvy (ďalej len,ozmluva").
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čl. ilI.

PREDMEľ.q, učnI, ľÁĺľĺu
1

Prenajímatel' prenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca pľijímado nájmu za podmienok
dohodnutýchvtejto zmluvehrobovémiestonaparcele 7, rud: 5, hľobovémiesto č.617

čl.Iv.
sLUŽBY sPoJENÉS NÁJMoM HRoBovEHo MIESTA
1

S pľenájom hĺobovéhomiesta sú spojené služby, ktoré počas trvania nájomného vzťahu

prenajímateľ poskytuje nájomcovi:
1.1 odvoz odpadu z pohľebiska okĺem stavebného odpadu,
idržba pozemkov astavieb na pohĺebisku, na ktorom sa hľobové miesto nachádza
(okľem hľobového miesta),
1.3 úhľadyinvestičných aneinvestičných nákladov spojených s pľevádzkoupohľebiska,
pľevádzkovanie pohĺebiska, na ktoľom sa nach ádzaltobové miesto špecifikované v čl.
I

l.2

.4

III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom
neskoľšíchpredpisov.

č. l3ll20lO Z. z.

o pohrebníctve

v zneni

čl. v.

DoBA
1

2

ľÁĺnĺu

Táto zmluvasauzatváta na dobu neurčitúa nesmie sa vypovedať skôľ, ako po uplynutí tlecej

doby (10 rokov odo dňa pochovania), ak zákon č. l3tl2}I0 Z. z. o pohľebnícfuev znení
neskoľšíchpredpisov neustanovuje inak.
Neoddelitel'nou prílohou tejto zmluvy je doktad o úhľade nájomného.
čl. vI.

ľÁĺoľrľÉ

1.
2.
3.
4.

Nájomné vo výške 29,87 EUR (slovom: dvadsat'devät'euľ osemdesiatsedem cent ) bolo
zo stľany nového nájomcu uhľadenéna dobu do24.7.2028.
Nájomca beľie na vedomie a qýslovne súhlasís tým, že ýška nájomného na ďalšie obdobie
nájmu bude určená podľa aktuálne platného cenníka prenajímateľa.
Nájomca je povinný pred uplynutím predplateného obdobia uhradiť nájomné na ďalšie
obdobie. V pľípadeak nájomca ani po písomnom upozoľnení neuhĺadí nájomné na ďalšie
obdobie, má prenajímateľ právo vypovedať túto nájomnú zmluvu postupom podľa č1. VIII.
tejto Zmluvy.
Pľi úmľtínájomcu hľobovéhomiesta má prednostné právo ĺa vzatvorenie novej nájomnej
zmluvy na hľobovémiesto osoba blízka, ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktoľá
doručíprenajímateľovi písomnúžiadosťako pľvá, pľeukĺíže
svoj status blízkej osoby k
zomľelému nájomcovi rodným listom alebo čestným vyhlásením s úradne osvedčeným
podpisom vyhlasujúc tento vďah k zomrelému nájomcovi a ktorej prenajímatel'písomne
ako prvej potvrdí vyuŽitie prednostného práva. Pľednostné právo na uzafrorenie nájomnej
zmluvy moŽno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmľtia nájomcu hľobového miesta.
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čl. vII.

PRÁvA A PovINosTI ZMLUvNŕCH STRÁN

1.

Pľenajímateľje povinný:

1.l

I.2

l.3

pľevádzkovať pohľebisko sprenaja|ým hľoboým miestom vsúlade splatnými
pľávnymi predpismi o pohľebníctve a prevádzkoqým poľiadkom pohĺebiska,
počas trvania tejto zmluvy zabezpečiť pľístupnájomcovi k prenajatému hľobovému
miestu,

zdržaťsa akýchkol'vek zásahov do hrobového miesta, okľem pľípadu,ak je potrebné
zabezpečiťbezpečné pľevádzkovanie pohĺebiska. o pripravovanom zásahuje povinný
vopľed písomne infoľmovaťnájomcu. o uŽ uskutočnenom zásahu
hľobového
miesta, je prevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu,
I.4 vopľed písomne upozoľniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť
mesiacov pľedo dňom, keď sa má hľobovémiesto zrušiť.
Nájomcaje povinný:
dofužiavať ustanoveniaprevádzkového poriadku,

do

2.

2.I

2.2

3.
4.
5.
6.

uživaťhľobovémiesto v súlade s platn;ými pľávnymi predpismi o pohľebníctve

aprevádzkovým poriadkom pohĺebiska ako aj touto zmluvou,
2.3 na vlastné nĺáklady zabezpečovaťpoľiadok, údľžbua starostlivosť o prenajaté hĺobové
miesto a jeho bezpľostredné okolie azabezpečiť, aby príslušenstvok hrobu neohĺozilo
bezpečnosťnávštevníkov pohľebiska,
2.4 oznamovať pľevádzkovateľovi pohľebiska všetky zÍľreny údajov potrebné na vedenie
evidencie hľobových miest, v prípade fyzíckej osoby najmä Zmenu mena a adresy
trvalého pobytu, v pľípade právnickej osoby najmä zmenu obchodného mena a sídla,
2.5 vykonávať akékol'vek stavebné úpravy na hľobovom mieste a tryravy okolo hľobového
miesta iba s pľedchádzajícim súhlasom správcu cintorína,
2.6 udrŽiavať poľiadok na pohľebisku.
Ak prenajímateľ zistí nedostatky v staľostlivosti o hrobové miesto, vyzve nájomcu, aby ich
v primeranej dobe odstrrínil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstráni v písomne určenej
lehote, prenajímateľ tak môže uľobiťsám na náklady nájomcu.
Nájomca berie na vedomie, že nedodržiavaním prevádzkového poľiadku pohľebiska sa môže
dopustiť pľiestupku podľa ust. $ 32 zákona l3tl2ot0 Z. z o pohĺebníctve v platnom znení.
Každá zmena pľevádzkového poriadku bude oznamovaná nájomcovi hľobového miesta
uveľejnenímoznámenia o zmene pľevádzkového poľiadku pohľebiska na uradnej tabuli
spolu so zverej nením nového prevádzkového poľiadku pohĺebiska . Zmena prevádzkového
poľiadku pohľebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šali.
Podnájom hľobového miestaje zakazaný.

rnŕpovnĎ

1.
2.

čl. VIII.

ľÁĺoľrľEJZlĺLavY A UKoNčENIE NÁJoMNEHo

VZŤAHU

Prenajímatel'nájomnú zmluvu vypovie, ak:
a) závaŽné okolnosti na pohľebisku znemožňujú trvanie nájmu hľobovéhomiesta,
b) sa pohľebisko zruší,
c) náj omca ani po up ozomen í nezaplatil náj omné za vžívanie hľobového mi e sta.
Ak pľenajímatel'vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a b),
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musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hľobovémiesto a na vlastné nĺáklady preloŽiť

3.

4.

5.

6.

ľudské ostatky vrátane pľíslušenstvahrobu na nové hľobové miesto.

Akpľenajímateľvypovienájomnú zmhlvuzdôvodovuvedenýchvodseku l písm. a)a b),
je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiťnájomcovi najmenej tri mesiace pľedo dňom,
keď sa má hrobové miesto zľušiť;ak mu nie je známaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu,
uveľejní tuto informáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a pľiezviska
nájomcu hľobového miesta a číslahľobového 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 zaplatené; ak mu nie je zĺŕlmaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uveľejní futo
iďoľmáciu na mieste obvyklom na pohĺebisku s uvedením mena a pľiezviska nájomcu
hľobového miesta a číslahľobového miesta.
Ak prenajímateľ vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm.
c) a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie do jedného ľoka odo dňa doručenia
qýpovede. Prenajímateľ vyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstľánil z hľobového
miesta príslušenstvo hľobu; ak ho v tejto lehote neodstľáni, po uplynutí výpovednej lehoty
ho prenajímateľ odstľáni; po uplynutí výpovednej lehoty sa pľíslušenstvo hľobu považuje sa
opustenú vec.

Po uplynutí tlecej doby (10 ľokov odo dňa pochovania) môže nájomca písomne poŽiadať
prenajímatel'a o ukončenie nájomného vzťahu písomnou dohodou zmluvných stľán,
spľavidla ku poslednému dňu doby, na ktorú bolo nájomné uhľadené. Vzoľ žiadosti
o ukončenie zmluvy tvorí prílohu č. 6 Všeobe cne záxäznéhonaľiadenia mesta Šaľač. 5l2O2O
Prevádzkový poriadok pohľebískmesta Šaľa(ďalej aj ako ,,VZN č).512020*).

čl.Ix.

oSoBITNn usľaľovENIA

1.
2.
3.

Prenajímateľnezodpovedázapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloŽeného
na hľobovom mieste.
Nájomca berie navedomie, že jeho vlastný hnuteľný majetok si je povinný poistiť na
vlastné nĺĺklady.Prenajímatel'nezodpovedázapľípadnú stľatu, ľesp. zničenie majetku.
Nájomca berie na vedomie, že Prenajímateľ a jeho spľostľedkovatelia spľacúvajúv zmysle
naĺiadenia Euľópskeho paľlamentu a rady (EU) 20161679 z 27. apríIa 20t6 o ochľane
fuzických osôb pľi spracúvaní osobných údajov a o volhom pohybe takýchto údajov, ktoým
sa zrušuje smemica 95l46lBs (všeobecnénariadenie o ochĺane údajov) osobné údaje
Nájomcu v ľozsahu stanovenom v tejto Zmluve za účelomplnenia zákonných povinností
Prenajímatel'a, ktoré vyplývajú zprevádzkovania pohĺebiska podľa zákonač. l3ll20l0 Z.z.
o pohrebníctve v znení neskorších pľedpisov, po dobu nevyhnutne potrebnú nazabezpečenie
pt áv a povinno stí vyplývaj úc ích zo zmluvného v ď ahu založenéhona zéklade tej to Zmluvy
a následne na účelyaľchivácie po dobu trvania archivačnej doby v súlade so zákonom č.
395l2002Z.z. o aľchívocha registľatuľach a o doplnení niektoľých zákonov v plďnom zneni.
Spracúvanie osobných údajov Nájomcu je v súlade s čl. 6. ods. 1 písm. c) všeobecného
naľiadenia o ochľane údajov potľebné na plnenie zakonných povinností Pľenajímatel'a podľa
zákoĺa č. l3tl20l0 Z.z. o pohĺebníctve v zneni neskorších predpisov. Nájomca zátoveil
vyhlasuje, že za účelomuzavrctia tejto Zmluvy pri poskytnutí osobných údajov
Prenajímateľovi bol dostatočne informovaný o svojich právach vyplývajúcich zo
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spľacúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskytnúť v súvislosti
so
zakonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších relevantqých skutočnostiach

obsiahnutých v dokumente,,Podmienky ochľany súkĺomiď', s ktorého obsahom saNájomca
pľed podpísanímtejto Zmluvy oboznámil' Nájomca berie na vedomie že informácie

o

4

5

spracovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Pľenajímateľa:www.sala.sk.

V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej strane
akúkoľvekpísomnosť,doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v čl.
I. zmluvy, dokiaľ nie je zmena adľesy písomne oznitmená druhej zmluvnej strane, ktoľá
písomnosť doručuje. Vprípade, ak sa písomnosť aj pľi dodtžanítýchto podmienok vráti
nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, že účinkydoručenia nastávajú dňom vľátenia
zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje. Zmĺuvnéstľany sa výslovne dohodli na
oprávnení doručovať písomnosti tykajúce sa záväzku medzi zmluvnými stranami, ktoré
vyplývajú ztejto zmluvy aj pľostľedníctvom e _ mailu ďa\ebo kĺátkej textovej spľávy.
Pľenajímatel' aNájomca sa zavazuji písomne si oznámiť každúzÍnenutýkajúcu sa ich
identifikačných údajov (nénov, sídlo, číslaúčtova pod.) najneskôľ do 10 pľacovných dní
odo dňa, kedytáto zmeĺanastala. Takéto zmeny sanebudú považovaťzazÍneny vyžadujúce
si uzavretie dodatku k tejto zmluve.

čl. x.

zÁvnnnČNn USTANovENIA
I

K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len nazá|<|adevzájomnej dohody zmluvných strán formou
očíslovanýchpísomných dodatkov, s výnimkou zmien vyplývajúcich zo 1lneny

prevádzkového poľiadku pohĺebiska, ktoľéstzávŽlznepre nájomcu dňom nadobudnutia ich
účinnostialebo zo zlnienvšeobecne platných právnych pľedpisov najmä zákona č,. I3ll2ol0

2

a
J

4.

5

6

Z.z. o pohľebníctve v zneni neskoľšíchpredpisov.
Ptáva a povinnosti zmluvných stľríntouto zmluvou neupľavené sa ľiadia príslušnými
ustanoveniami VZN č. 512020 v platnom znení, zákonom č,. I3Il2Ot0 Z. z. opohľebníctve
v zneni neskorších predpisov azál<onom č. 4011964 Z. z. občiansky ziíkonníkvplatnom
zneni.
Touto zmluvou sa riadi tieŽ doba užívaniapredmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti
tejto zmluvy.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvn;ými stranami a účinnou
dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na webovom sídle mesta Šaľa.Zmluvné strany
súhlasia so zveľejnením celej zmluvy,vrátane so zveľejneníma sprístupnením ich osobných
údajov v ľozsahu mena a priezviska. Povinnosť zmluvu zverejniť vyplývaz ustanovenia
$
5a zékona č. 2lI/2000 Z. z. o slobodnom pľístupe k informáciám ao zmene a doplnení
niektoĺ1ých zákonov (zákono slobode infoľmácií) v platnom zneni.
Ak niektoľéustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom ďebo sčasti účinnéalebo neskôr stratia
účinnosť,nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinnýchustanovení sapoužije úpľava,ktoľá' pokiaľ je to právne možrĺé,sačo najviac približuje zmyslu
a účelutejto Zmluvy, pokiaľ pti uzatváraní tejto Zmluvy zmluvné strany tuto otázku brali
do úvahy.
Táto zmluva
vypracovaná v troch (3) vyhotoveniach povahy oľiginálu, z ktoých
nájomca obdľŽí jedno (l) vyhotovenie a pľenajímateľ obdľží2 vyhotovenia.

je
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pľečítali,súhlasia s jej obsahom' porozrrmeli mu'
Zmĺvvĺéstranyvyhlasujú, že zmluvu si
jasný a zrozumitel'qý prejav ich vôle a na znak
vyhlasujú, že obsďruj. ,totoony, uľčiý,
súhlasu ju podpisujú.

V Šali,dÍn.........!2:../.?...:2:o

Za prenajímateľa

Za nójoľncu

ľ

*

I

*'

(
*

Í

*
.
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