Nájomná zmluva č,. 7 46ĺ2020
na hľobové miesto

občiansky zakonník v znenineskorších
uzatvoľená v zmysle $ 663 anásl. zákon aó. 4011964 Zb.
v znení neskorších predpisov
predpisov a $ 2I anásl.. zákonač,. \3ll201l0 Z. z. o pohľebníctve
čl. L

ZMLUV|{É sľnĺľy

Prenajímatel': Mesto

Šal'a
Nám. Sv. Tľojice 7,927 15 Šaľa
Sídlo:
Zastípený: Mgľ. Jozef Belický, primátor mesta
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a's'
SK82 0900 0000 00512430 6282
IBAN:

1

BIC:
lČo:

GIBASKBX

Nájomca:

Martina Zel'efrátková

00 306 185

(ďalej len,, prenaj ímateľ")

2.

Naľodený/á:
Rodné číslo:
Tľvale bytom

:

Tel.
e-mail:
(ďakj len,,ndjomca")
strany")
(obidvaja účastnícizmluvy v ďalšom texte spoločne aj ako ,,zmluvné
čl. il.

UVODNE USTANOVENIA
1

2

C KN paľcela číslo1586ll'
Pľenajímateľje ýlučnýmvlastníkom pozemku registľa
parcela ľegistra C KN číslo1586/8'
zastavané p1ochy anádvoria ov;imere 33244 m2,
C KN číslo1586/6, ostatná
zastavanáplocha a nádvorie o výmere t34 fiŕ a paľcela ľegistra
úradu Šaľa,pľe obec
plocha o qýmere 7 rľŕvedené katastľálny- oáboľom okľesného
(ďďej ,,aj ako nehnute1'nosti")'
a katastrálne územie Šaľa,na liste vlastníctva č. 1
je pohľebiskom podľa zákoĺa
Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintoľínmesta Šaľaktory
pľedpisov. Prenajímateľ je prevádzkovateľ
13ll20!0 Z. z. opohĺebníctv ev zĺeĺineskoľších
pohrebiska.
čl. ilI.

PREDMEľ ĺ Účnl NÁJMU
1

pľijímado nájmu za podmienok
Prenajímateľ pľenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca
hĺobovémiesto na paľcele č':
dohodnufých v tejto nájomnej zmluve (ďalej len,,zmluvď'):
Nc 16 ľad : 8 hľobovémiesto č : 7U (ďalej aj ako,,hĺobovémiestoo')'

_
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ól.Iv.

SLUŽBYsPoJENÉSNÁJMoMHRoBovÉHoMIESTA
počas tľvania nájomného vzťahu

sluŽby, ktoré
S pľenájom hľobového miesta sú spojené
prenaj ímateľ poskytuj e náj omcovi:
odpadu'
odvoz odpadu z pohĺebiska okrem stavebného

1

i.r
l.2
1.3

1.4

sa hĺobovémiesto ĺachádza
tflľžbapozemkov a stavieb na pohľebisku, na ktoľom
(okĺem hľobovéhomiesta),
spojených s pľevádzkou pohĺebiska'
úhĺadyinvestičných a neinvestičných nákladov
hľobové miesto špecifikované
pľeváázkovanie pohÍebiska, na ktoľom sa nachádza
t3Il20|O Z' z' o pohľebďctve v znení
v č1. il. tejto zmluvy, v súlade so zákonom é.
neskorších pľedpisov.
čl. v.

DoBA NÁJMU

1.Tátozmluvasalzatváĺaraadobuneuľčitúvsúladesozákonomč.|3tl20l0
Z. z. opohľebníctve v platnom zĺení'

2,Neoddeliteľnoupľílohoutejtozmluvyjedokladoúhĺadenájomného.
3. Užívaniehľobového miesta zaéa|o dňa: 16'1l'2020'
čl. vI.

ľÁĺomľÉ

1.
2.
3.
4.
5.

pät'euľ)na dobu 10 ľokov aje uľčená podľa
Výška nájomného činí5,00 EUR (slovom:
Šaľač' 5l202O Pľevádzkoqý poľiadok
ust. $ 12 Všeobe cĺe zálväzného naľiadenia mesta
abolo uhĺadené díla7'I2'2020' na
pohľebískmesta Šaľa(ďalej aj ako,,VZN č.5l2O2O*)
dobu do7.12.2030.
pri podpise tejto zmluvy'
Nájomné je splatné vopred na celých 10 ľokov
že ýška nájomného na ďalšie obdobie
Nájomca beľie na vedomie a qýslovne súhlasís tým,
prenajímateľa'
nájmu bude určená podľa aktuálne platného cenníka
obdobia uhradiť nájomné na ďalšie
Nájomca je povinný pľed uplynutím predplateného
obdobie.Vpľípadeaknájomcaanipopísomnomupozoľneníneuhĺadínájomnénaďa1šie
Vn'
nájomnú zmluvu postupom podľa č1'
obdobie, má pľenajímateľprávo vypovedať tuto
tejto ZmluvY.
pľávo nauzatvorenie novej nájomnej
Pľi úmľtínájomcu hrobového miesta má prednostné
osôb viac, tábLízka osoba' ktoľá
zmluvy na hĺobovémiesto osoba b|izka, akje blízkych
prvá, preukaže svoj status blízkej osoby k
doručíprenajímateľovi písomnúžiadosťako

zomľelémunájomcoviľodnýmlistomalebočestn.ýmvyhlásenímsúradneosvedčeným
a ktorej pľenajímateľpísomne
podpisom vyhiasujúc tento vďah k zomľelému nájomcovi
práxa'Pľednostné pľávo na uzatvorenie nájomnej
ako prvej potvrdí využitie prednostného
zmluvymožnouplatniťnajneskôrdojednéhoľokaodúmľtianájomcuhľobovéhomiesta.

ľl
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čl. vII.

pnÁvĺ A PovINosTI zľĺr,uurľŕcrrsrnÁľ
Pľenajímateľje povinný:

1

1.l

t.2
1.3

l.4
2.

3.
4

.

5.
6.

vsúlade splatnými
pľevádzkovať pohľebisko spľenaja|irn hľobovým miestom
pohĺebiska,
pľávnymi pľedp1smi o pohĺebníctvea pľevádzkoým poriadkom
kpľenajatému hĺobovému
počas trvania iejto zmluvy zabezpečiťprístup nájomcovi
miestu,

pľípadu,ak je potrebné
zdtŽať sa akýchkol'vek zásahov do hľobového miesta, okľem
zásahujepovinný
zabezpeéiťblzpečnépľevádzkovaniepohĺebiska. o pripľavovanom
zásahu do hľobového
vopľed písomne iďoľmovať nájomcu. o uŽ uskutočnenom
infoľmovať nájomcu'
miesta, je prevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne
zmluvy, najmenej šesť
vopľed písomne upozomiť nájomcu na vypovedanie nájomnej
mesiacov pľedo dňom, keď sa má hĺobovémiesto zrušiť.

Nájomca je povinný:

2.|dodržiavaťustanoveniaprevádzkovéhopoľiadku,
2.2 užívaťhľobovémiesto v súlade s platnými pľávnymi pľedpismi o pohĺebníctve
aprevádzkovýmporiadkompohľebiskaakoajtoutozmluvou,
hľobové
2.3 na vlastné naklady zabezpečávaťpoľiadok, údržbua staľostlivosť o prenajaté
príslušenstvo k hĺobu neohĺozilo
miesto a jeho bezprostredné okolie azabezpečiť, aby
bezpečnosť návštevníkov pohľebiska,
vedenie
2.4 oznamovať pľevádzkovatel'ovi pohrebiska všetky zmeny údajov potľebnéna a adľesy
mena
evidencie hľoboých miest, v pĺpaĺefyzickej osoby najmä ^nenu
obchodného mena a sídla'
tľvalého pobyhr, v prípade pľávnickej osoby najmä zmenu
2.5 vykonávať akékolŤek stavebné úpľavyna hľobovom mieste a úpravy okolo hľobového
miesta iba s pľedchádzajircim súhlasom správcu cintoľína,
udtžiavať poľiadok na pohĺebisku'
vyzve nájomcu, aby ich
Ak prenajímatel] zistí nedostatky v starostlivosti o hľobové miesto,
neodstrani v písomne určenej
v pľimeranej dobe odstránil. Ak nájomca tieto nedostatky
leĹote, prenajímateľ tak môže uľobiť sám na naklady nájomcu.
pľevádzkového poriadku pohĺebiska sa môže
Náj omca berie na vedomie, že nedodržiavaním
z o pohĺebníctve v plďnom zneĺí'
dopustiť pľiesfupku podľa ust. $ 32 zákona l3ll2ol0 Z.
hľobového miesta
Každá zmer?a prevádzkového poľiadku bude oznamovaná nájomcovi
pohrebiska na uľadnej tabuli
uveľejnením oznámenia o zmene prevádzkového poriadku
pohľebiska' Zmena pľevádzkového
spolu so zveľejnením nového pr"uád"kového poľiadku
v Sali'
poľiadku potrreuiska podlieha schváleniu Mestským zasfupiteľstvom
Podnájom hľobového miesta je zakáľ;aĺý'

2.6

cl.

vŕľovnĎ NÁJoMNEJ ZMLUVY
1

2.

VilL

VZŤAHU
A UKoNčENIE ľÁĺotvĺľÉrro

Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak :
hľobovéhomiesta'
a) závažnéokolnosti na pohľebisku znemoäujú trvanie nájmu
b) sa pohľebisko zruší,
miesta'
c) najomca ani po upozoľnení ĺezaplati|nájomné zavživaniehľobového
v odseku l písm' a) a b)'
Ak pľenajímateľvypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených
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4.

5

miesto a na vlastné naklady preložiť
musí so súhlasom nájomcu zabezpečiťiné hľobové
nové hľobové miesto'
ľudské ostatky vrátane príslušenstva hĺobu na
uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'
Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zmluw z dôvodov
najmenej tri mesiace predo dňom'
je povinný ýpoved;nájo.rr.3 zmluvy doručiťnájomcovi
je známaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu'
keď sa má hľobové miesto zrušiť;ak mu nie
na pohĺebisku s uvedením mena a priezviska
uveľejní tuto iďoľmáciu na mieste obvyklom
nájomcu hľobového miesta a číslahrobového miesta'
je povinný
uvedeného v ods' 1 písm' c)'
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu
kÍoru bolo
do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty' na
ýpoveď doručiťnájomcovi najneskôr
nájomcu alebo sídlo nájomcu' uverejní tuto
nájomné zaplateĺé;ak mu nie je známaadľesa
s uvedením mena a pľiezviska nájomcu
infoľmáciu na mieste obvyklom na pohľebisku
hĺobovéhomiesta a číslahľobového miesta'
v odseku 1 písm'
Ak prenajímateľ vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného
jedného ľoka odo dňa doručenia
c) a nájom ca je znélmy' výpovedná lehota uplynie do
do tejto lehoty odstrránil z hĺobového
qýpovede. Prenajímateľ vyzvenájomcu, aby najneskôľ
neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty
miesta príslušenstvohľobu; ak ho v tejto letroĺe
lehoty sa pľíslušenstvo hĺobu povaŽuje sa
ho pľenajímateľodstráni; po uplynutí výpovednej
opustenú vec.

6.

o ukončenie nájomného vďahu písomnou
Nájomca môže písomne poŽiadať pľenajímateľa
dňu doby, na ktoru bolo nájomné
dohodou zmluvných stľán, spľavidla ŕu poslednému
pľílohu č' 6 vZN é' 512020'
uhľadené. Yzor Žiadosti o ukončenie zmluvy tvoľí

čl. Ix.

osoBITNÉ usľĺľovENIA
1

2
3

odcudzenie hmotného majetku uloženého
Pľenajímatel' nezodpo vedit zapoškodenie, alebo
na hľobovom mieste.
majetok si je povinný poistiť na
Nájomca berie navedomie, že jeho vlastn.ý hnuteľný
stľatu, ľesp' zničenie majetku'
vlastné náklady. Prenajímatel'nezodpovedázapľípadnú
jeho sprostľedkovatelia spľacúvajúv zmysle
Nájomca berie na vedomie, že Pľenajímateľa
(EU) 20161679 z 27 aprila 20t6 o ochĺane
naľiadenia Európskeho paľlamentu a rudy
údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov' ktoľým
szických osôb pri ,pra.úvu.ríosobných
o ochrane údajov) osobné údaje
sa zrušuje smernica g5l46l1s (všeobecné naľiadenie
za účelomplnenia zakonných povinností
Nájomcu v ľozsahu stanovenom v tejto Zmluve
pohĺebiska podľa zákoĺlač'l3tl20l0 Z'z'
Pľenajímateľa,ktoľévyplývajú zprevádzkovania
nazabezpečenie
oršíchpredpisov' po dobu nevyhnutne potľebnú
o pohĺebníctvev
"n"jr'.rt
nazék\ade tejto Zmluvy
práx apovinností vyplývajúcich zo zmluvného vďahllza\ožeĺého
aľchivačnejdoby v súlade so zákonom č'
a následne na ĺreetý aĺchivácie po dobu trvania
zĺeĺí'
o doplnení niektoých zákonov v platnom
39512002 Z.z. oaĺchívocha ľegistľatuľacha
je v súlade s č1' 6' ods' 1 písm' c) všeobecného
Spľacúvanie osobných údajov Nájomcu
zakonných povinností Prenajímateľa podľa
naľiadenia o ochľane údajov potrebné na plnenie
pľedpisov. Nájomca zétroveÍl
ztkoĺa é. l3tlzlll Z.z. o pohĺebníctve v znení neskorších
pľi poskýnutí osobných údajov
vyhlasuje, Že za účelomuzavľetia tejto Zm\vvy
svojich pľávach vyplývajúcich zo

'

Pľenajímateľovibol dostatočne infoľmovaný o
osobné údaje poskýnúťv súvislosti so
spľacúvania jeho osobných údajov, o povinnosti

ľ
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aj o ďalších relevantn:ŕch skutočnostiach
zakonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako
s ktorého obsahom saNájomca
obsiahnuých v dokumente ,,Podmienky ochľany súkľomiď"
beľie na vedomie Že infoľmácie o
pred podpísanímtejto Zmluvy oboznámil. Nájomca
síd1e Prenajímateľa: www'sala'sk'
spracovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom
doručovať dľuhej zmluvnej strane
V pľípade, ak bude podľá tejto zmluvy potľebné
na adresu zmluvnej strany uvedenú v čl'
akúkolŤek písomnosť,doručuje sa táto písomnosť
druhej zmluvnej stľane' ktorá
I. zmluvy, dokiaľ nie je zmeriaadresy písomne oznámená
pri dodrŽaní ýchto podmienok vľáti
písomnosť doručuje. V pľípade, ak sa p1somnosť aj
doručenia nastávajú dňom vľátenia
nedoručená, zmluvné stľany sa dohoďi, že účinky
stľany sa ýslovne dohodli na
zásielky zmluvnej stľane, ktorá zásielku doručuj e. Zmhlvĺé
medzi zmluvnými stľanami' ktoré
oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa zéxäzkll
_
alalebo kľátkej textovej správy
vyplývajú ztejtozmluvy aj pľostredníctvom e mailu
oznámiť každúänenu týkajúcu sa ich
PľenajímateľaNájomca sa zavän$ípísomne si
pod.) najneskôr do 10 pľacovných dní
identifikačných údajov (názov, sídlo, člsla účtova
sanebudúpovažovať zazmeny vyžadujúce
odo dňa, kedytáto zrÍLeĺanastala. Takéto zrÍLeny
si uzavľetie dodatku k tejto zmluve'

4

5

čl. x.

zÁvnnrčNÉUsTANovENIA
zmluvných strán foľmou

1

2

J

4

5

K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len na zél<Iaďevzájomnej dohody
vyplývajúcich zo 7'ÍTLerLy
očíslovanýchpísomných dodatkov, s výnimkou zĺnieĺ
nájomcu dňom nadobudnutia ich
prevádzkového poriadku pohĺebiska, ktoľésízŕxaznépre
pľedpisov najmä zákoĺač'' I3tl20l0
účinnostialebo zo zlnieĺvšeobecne platných pľávnych
Z.z. o pohľebníctve v zneĺíneskoľšíchpľedpisov'
sa ľiadia pľíslušnými
Pľáva a povinnosti zmluvných stľán touto zmluvou neupravené
č.l3tl2o1'0 Z' z' o pohľebníctve
ustanoveniami VZN č. 5l202}v platnom zneĺí,zákonom
v platnom
v znenineskoľších predpisov a zákonom é. 4oltg64 Z. z. obéiansky zakonník
zneni.
do doby nadobudnutia účinnosti
Touto zmluvou sa ľiadi tieŽ doba užívaniapredmetu nájmu
tejto zmluvY.
zmluvnými stľanami a účinnou
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma
sídle mesta Šaľa'Zmluvné strany
dňom nasledujúcim po Jni jej zveľejnenia na webovom
a sprístupnením ich osobných
súhlasia so zveľejnenímcelej zmluvy, vrátane so zverejnením
zveľejniť vyplyva z ustanovenia $
údajov v ľozsahu mena a priezviska. Povinnosť zmluvu
a o zrnene a doplnení
5a zákoĺa č,. 2l]l2ol0 Z. z. o slobodnom pľístupe k infoľmáciám
platnom z.ĺeĺí.
niektoqých zákonov (zékoĺoslobode infoľmácií) v
účinnéalebo neskôľ stratia
Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvynie sú celkom alebo sčasti
Namiesto neúčinnýchusúčinnosť,nie je Qým dotknutá platnosť ostatn:ŕch ustanovení.
sa čo najviac približuje zmyslu
je
tanovení sa použije úpľava,kÍoľá, pokiaľ to pľávne možnéo
zmluvné strany tuto otázku bľali
a účelutejto Zmluvy, pokiaľ pi lzatvfuanitejto Zmluvy
do úvahy.

6

zktoýchnájomca obdrŽí jedno
Táto zmluva je vypľacovaná v tľoch (3) vyhotoveniach,
(1) vyhotovenie a pľenajímateľobdrží2 vyhotovenia'
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7

Zmh,lvné strany vyhlasujú, že zmluvu' si prečítali,súhlasia s jej obsahom' porozrrmeli rnu,
vyhlasujú, že obsahuje slobodný, určitý, jasný azľozlxĺitelhý pľejav ich vôle ana znak
súhlasu ju podpisujú.

il.

V Šaľ,dňa.

)Qc

Za pľenajímateľa:

Za nájomcu:

'k
'ĺl

.,1

.a'

'ii

J
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