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Nájomná zmluva č. 7 9512020
na hľobové miesto

uzatvoreĺáv zmysle $ 663 a násl. zákonač.4011964 Zb. občiansky zakonník v znení neskoľších
predpisov a $ 21 a násl. zákonač,. I3tl2010 Z.z. o pohľebníctve v zneĺí neskorších predpisov

čl. I.
ZMLUVNÉ sľnĺľw

Pľenajímatel': Mesto Šal'a
'Sídlo: Nám. Sv. Trojice 7,92715 Šaľa
ZastÚpený: Mgľ. Jozef Belický, pľimátor mesta
Bankové spoj enie: Slovenská spoľitel'ňa, a. s.

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282
BIC: GIBASKBX
tČo: 00 306 185

(ďalej len,, prenaj ímateľ " )

2. Nájomca: Michal čiernik
Narodený/á:
Rodné číslo :
Trvďe bytom :

Tel.
e-mail:
(ďalej len,,nójomca")
(obidvaja účastníci zmluvy v ďalšom texte spoločne aj ako ,,zmluyné stľany")

čl. il.
IIvoDNÉ USTANOVENIA

Pľenajímateľ je výlučným vlastníkom pozemku ľegistľa C K}{ parcela číslo 1586/1,

zastavaná plocha anádvorie ovýmere 33244 m2,paľcela ľegistľa C KN číslo 1586/8,

zastavanáplocha a nádvorie o qŕmere I34 nŕ a paľcela registľa C KN číslo 1586/6, ostatná

plocha o ľýmere 7 ĺrŕ vedené katastľálnym odboľom okľesného úľadu Šaľa, pre obec

a katastľálne územie Šďa, na liste vlastníctva č. 1 (ďalej aj ako ,,nehnutel'nosti").
Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintoľín mesta Šaľa ktoý je pohľebiskom podľa zákoĺa
I3Il2010 Z. z. o pohľebníctvev znenineskorších pľedpisov. Prenajímateľ je pľevádzkovateľ

pohĺebiska.

Flrobové miesto na parcele 7rrud; 12, hĺobové miesto č. I|r12 (ďalej aj ako ,ohľobové
miesto") doteruz lŽíval pôvodný nájomca - Terézia Baranovó (ďalej aj ako ,,pôvodný
nájomcď') nazél<lade Nájomnej zmluvy č,.1201106 zo dŤ'a 3.10.2006, pričom ĺétjomné za

užívanie hľobového miesta bolo uhľadené na dobu do 20.l.202l
Z dôvodu, že pôvodný nájomca zomľel a nájomca vyuŽil prednostné pľávo na uzafuorenie

novej nájomnej zmluvy na hĺobové miesto v súlade s $ 2l ods. 4 zákona é. l3Il20I0 Z.z.

o pohĺebníctve v zneni neskoľších predpisov sa zmluvné strany výslovne dohodli na

uzatvoľení tejto nájomnej zmluvy (ďalej len,,zmluva").
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čl. uL
PREDMEľ ĺ ÚčBl ľÁĺnĺu

Prenajímateľ pľenech éwa ĺájomcovi do nájmu a nájomca pľijíma do nájmu za podmienok

dohodnutychv tejto zmluve hrobové miesto naparcele 7, rad: 12, hrobové miesto é'l1r|2

čl.Iv.
SLUŽBY sPoJENÉ s NÁJMoM HRoBovÉHo MIESTA

S pľenájom hľobového miesta sú spojené služby, ktoľé počas tľvania nájomného vzťahu

pľenaj ímateľ po skýuj e náj omcovi :

1.1 odvoz odpadu z pohľebiska okrem stavebného odpadu,

I.2 ídržba pozemkov a stavieb na pohľebisku, na ktorom sa hľobové miesto nachádza

(okrem hľobového miesta),

1.3 úhľady investičných a neinvestičných nákladov spojených s pľevádzkou pohrebiska,

l.4 prevádzkovanie pohľebiska, na ktoľom sa nachádza hľobové miesto špecifikované v čl.

III. tejto zm1uvy, v súlade so zákonom é. 131'l2}l0 Z. z. o pohľebníctve v znení

neskorších pľedpisov.

čl. v.
DOBA NÁJMU

Táto zmluv asauzatvéta na dobu neuľčitú a nesmie sa vypovedať skôro ako po uplynutí tlecej

doby (10 ľokov odo dňa pochovania), ak zákon č,. l3ll2}t0 Z. z. o pohrebníctve v zneru

neskorších predpisov neustanovuje inak.

Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je doklad o úhľade nájomného.

čl. vI.
ľÁĺonĺľÉ

Nájomné vo výške 2gr87 EUR (slovoml dvadsat'devät' eur osemdesiatsedem centov)

bolo zo stľany nového nájomcu uhĺadené na dobu do20.|.2021

Nájomca beľie na vedomie a qýslovne súhlasí s tým, že výška nájomného na ďalšie obdobie

nájmu bude uľčená podľa aktuálne platného cenníka prenajímateľa.

Nájomca je povinný pľed uplynutím pľedplateného obdobia uhĺadiť nájomné na ďalšie

obdobie. V prípade ak nájomca ani po písomnom upozoľnení neuhľadí nájomné na ďalšie

obdobie, má prenajímatel'právo vypovedať túto nájomnú zmluvu postupom podľa čl' vm'

tejto Zmluvy.
Pri úmľtí nájomcu hĺobového miesta má pľednostné právo na uzatvoľenie novej nájomnej

zmluvy na hľobové miesto osoba blízka, ak je blízkych osôb viac, táblizka osoba, ktorá

doručí prenajímateloovi písomnú žiadosť ako pľvá, preukaže svoj status blízkej osoby k

zomĺelému nájomcovi ľodným listom alebo čestqým vyhláseďm s úradne osvedčeným

podpisom vyhlasujúc tento vďah k zomĺelému nájomcovi a ktorej pľenajímateľ písomne

ako prvej potvľdí využitie prednostného práva. Pľednostné právo na uzatvorenie nájomnej

zmluvy možno uplatniť najneskôľ do jedného ľoka od úmľtia nájomcu hrobového miesta.
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čI. vil.
pnÁv.q. A PovINosTI zMLWNÝcrr sľnÁľ

1. Prenajímateľ je povinný:
1.1 pľevádzkovať pohľebisko sprenajat;im hľobovým miestom vsúlade splatnými

právnymi predpismi o pohľebníctve a pľevádzkovým poriadkom pohľebiska,
l.2 počas trvania tejto zmluvy zabezpečiť prístup nájomcovi k pľenajatému hľobovému

miestu,
l.3 zdtžať sa akýchkol'vek zásahov do hrobového miesta, okĺem pľípadu, ak je potľebné

zabezpečiť bezpečné pľevádzkovanie pohľebiska. o pripravovanom zásahuje povinný
vopľed písomne informovať nájomcu. o už uskutočnenom zásďru do hĺobového
miesta, je prevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu,

l.4 vopred písomne upozoľniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť
mesiacov predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť.

2. Nájomca je povinný:
2.I dodľžiavat' ustanovenia pľevádzkového poriadku,
2.2 užívať hľobové miesto v súlade s platnými právnymi predpismi o pohľebníctve

a pľevádzkovým poriadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou,
2.3 na vlastné náklady zabezpečovať poriadok, údržbu a staľostlivosť o pľenajaté hľobové

miesto a jeho bezprostľedné okolie azabezpeéiť, aby príslušenstvo k hĺobu neohĺozilo
bezpečnost' návštevníkov pohľebiska,

2.4 oznamovat'prevádzkovatel'ovi pohľebiska všetky zÍneny údajov potľebné na vedenie
evidencie hľobových miesto v pľípade fpickej osoby najmä änenu mena a adresy
trvalého pobytu, v pľípade právnickej osoby najmä nnenu obchodného mena a sídl4

2.5 vykonávať akékoľvek stavebné úpľavy nahrobovom mieste a úpravy okolo hrobového
miesta iba s predchádzajtrcim súhlasom správcu cintoľína,

2.6 udtžiavať poľiadok na pohľebisku.
3. Ak prenajímateľ zistí nedostatky v staľostlivosti o hľobové miesto, vy^Ie nájomcu, aby ich

v primeľanej dobe odstľĺínil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstrĺíni v písomne wčenej
lehote, pľenajímatel'tak môže uľobiť sám na náklady nájomcu.

4. Nájomca beľie na vedomieo ženedodrŽiavaním prevádzkového poriadku pohĺebiska sa môže
dopustiť priestupku podl'a ust. $ 32 zékona I3ll20l0 Z. z o pohľebníctve v platnom zneni.

5. KďŽd zmena pľevádzkového poľiadku bude oznamovaná nájomcovi hľobového miesta
uverejnením oznámenia o zmene prevádzkového poriadku pohľebiska na uľadnej tabuli
spolu so zverejnením nového prevádzkového poriadku pohľebiska. Zmeĺaprevádzkového
poľiadku pohľebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľswom v Šaľ.

6. Podnájom hľobového miestaje zakinaný.

čl. VIII.
rrŕľovn'Ď ľÁĺovĺľEJ ZMLU\.r A UKoNČENIE NÁJoMNÉrĺo vzŤAHU

1 Pľenaj ímatel' náj omnú zmluvu vypovie, ak:

a) závažné okolnosti na pohľebisku znemožňujú trvanie nájmu hľobového miesta,
b) sapohĺebisko zruši,
c) náj omca ani po upozoľnen í ĺezaplatil náj omné za vžív arĺe hľob ového mie sta.
Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a b),2.
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musí so súhlasom nájomcu zabezpeéiť iné hĺobové miesto a na vlastné nrĺklady preložiť
l'udské ostatky vľátane pľíslušenstva hrobu na nové hľobové miesto.

3. Akprenajímateľ vypovie nájomnú zmluvuzdôvodov uvedenýchv odseku 1 písm. a) a b),
je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace predo dňom,
keď sa má hľobové miesto zrušiť; ak mu nie je znétmaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu,
uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a priezviska
nájomcu hľobového miesta a čísla hľobového miesta.

4. Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods. 1 písm. c), je povinný
výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na ktoru bolo
nájomné zap|atené; ak mu nie je ználma adľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uveľejní futo
infoľmáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a priezviska nájomcu
hľobového miesta a čísla hľobového miesta.

5. Ak prenajímatel' vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm.
c) a nájomca je zném1 výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia
qýpovede. Prenajímateľ vyzve nájomcuo aby najneskôľ do tejto lehoty odstránil z hĺobového
miesta príslušenstvo hrobu; ak ho v tejto lehote neodstľáni, po uplynutí výpovednej lehoty
ho pľenajímateľ odstrani; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hĺobu povďuje sa
opustenú vec.

6. Po uplynutí tlecej doby (10 rokov odo dňa pochovania) môže nájomca písomne požiadať
pľenajímateľa o ukončenie nájomného vďahu písomnou dohodou zmluvných strán,
spravidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné uhľadené. Vzor žiadosti
o ukončenie zmluvy tvorí prílohu č. 6 Všeobe cne závťizného naľiadenia mesta Šaľa č. 512020
Prevádzkový poriadok pohľebísk mesta Šaľa (ďalej aj ako ,,vZI{ č. 5l202o*).

čl.Ix.
osoBITNÉ UsTAl[ovENIA

1. Prenajímateľ nezodpovedäzapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého
na hrobovom mieste.

2. Nájomca beľie navedomie, že jeho vlastný hnutelhý majetok si je povinný poistiť na
vlastné nĺíklady. Pľenajímateľ nezodpovedázapľípadnú stratuo ľesp. zničenie majetku.

3. Nájomca beľie na vedomie, Že Prenajímatel'a jeho sprostľedkovatelia spľacúvajú v zmysle
naľiadenia Európskeho paľlamenfu a rudy (EU) 20161679 z 27. apnla 2016 o ochľane
fuzickýchosôb pri spľacúvaní osobných údajov a o volhom pohybe takýchto údajov, ktoým
sa zrušuje smemica 95/46lBs (všeobecné naľiadenie o ochľane údajov) osobné údaje
Nájomcu v ľozsahu stanovenom v tejto Zmluve za účelom plnenia zákonrtých povinností
Prenajímateľa, ktoré vyplývajú zprevádzkovaniapohľebiskapodľa zál<onač:.l3ll2}l0 Z.z.
o pohĺebníctve v znení neskoľších pľedpisov, po dobu nevyhnutne potľebnú nazabezpečenie
ptŕľv apovinností vyplývajúcichzo zmluvného vďahuzaložeĺeho na zĺáklade tejto Zmluvy
a následne na účely archivácie po dobu trvania aľchivačnej doby v súlade so zákonom č.
39512002 Z.z. o aľchívoch a registľatuľach a o doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Spracúvanie osobných údajov Nájomcu je v súlade s čl. 6. ods. 1 písm. c) všeobecného
naľiadenia o ochrane údajov potrebné na plnenie zrĺkorrných povinností Prenajímatel'a podľa
zál<ona č. l3ll20l0 Z.z. o pohľebníctve v zneni neskorších pľedpisov. Nájomca zfuoveÍl
vyhlasuje, že za účelom uzawetia tejto Zmluvy pľi poskytnutí osobných údajov
Prenajímateľovi bol dostatočne informovaný o svojich pľávach vyplývajúcich zo
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spľacúvaniajeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskytnúť v súvislosti so
zrĺkonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších ľelevantn;ých skutočnostiach

obsiahnudch v dokumente ,,Podmienky ochľany súkĺomiď', s ktoľého obsahom saNájomca
pred podpísaním tejto Zmluvy oboznámil. Nájomca berie na vedomie že infoľmácie o
spracovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Pľenajímateloa: www.sala.sk.

V pľípade, ak bude podľa tejto zrnluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej stľane

akukoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adľesu zmluvnej strany uvedenú v č1.

I. zmluvy, dokiaľ nie je zÍIuena adresy písomne oznétmená druhej zmluvnej strane, ktorá
písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní dchto podmienok wáti
nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, Že účinky doručenia nastĺĺvajú dňom vrátenia

zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na

oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzku medzi zmluvn;ými stranami, ktoľé

vyplývajú ztejto zmluvy aj pľostredníctvom e _ mailu alalebo krátkej textovej správy.

Pľenajímateľ aNájomca sa zaväzu}ú písomne si oznámiť kažďtl zÍnenu týkajúcu sa ich

identifikačných údajov (ĺánov, sídlo, čísla účtov a pod.) najneskôr do 10 pracovných dní

odo dňa, kedytáto 7ÍÍrcrLanastala. Takéto zÍneÍty sanebudúpovažovať zazÍrLeny vyžadujúce

si uzavretie dodatku k tejto zmluve.

čl. x.
zÁvnnnčNÉ UsTANovENIA

1. K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len na zál<lade vzájomnej dohody zmluvných strán formou

očíslovaných písomných dodatkov, s výnimkou zmien vyplývajúcich zo äneny
prevádzkového poľiadku pohľebiska, ktoré s,tlzáxäzné pľe nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zmíeĺvšeobecne platných právnych pľedpisov najmä zŕl<onač,. l31'l20l0
Z.z. o pohľebníctve v znení neskoľších pľedpisov.

2. Prálva a povinnosti zmluvných strĺĺn touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými

ustanoveniami VZN č. 512020 v platnom zneni, zákonom č. l3ll2010 Z. z. o pohĺebníctve

v zneĺi neskorších pľedpisov a zĺíkonom č. 4011964 Z. z. obéiansky zákonník v platnom

zneni.
3. Touto zmluvou sa riadi tiež doba lživaniapľedmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

tejto zmluvy.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvn;imi stľanami a účinnou

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Šaľa. Zmluvné strany

súhlasia so zverejnením celej zmluvy, wátane so zverejnením a sprístupnením ich osobných

údajov v rozsahu mena a pľiezviska. Povinnosť zmluvu zveľejniť vyplyva z ustanovenia $

5a zál<ona č. 2ltl2000 Z. z. o slobodnom pľístupe k informáciám ao änene a doplnení

niektoľých zrĺkonov (zákono slobode informácií) v platnom zneni.

5. Ak niekÍoľé ustanovenia tejto Zm|uvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia

účinnosť, nie je fým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných us-

tanovení sa pouŽije úprava, ktoľá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac pľibližuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokial' pnlzatvéraní tejto Zmluvy zmluvné strany tuto otĺĺzku brali

do úvahy.

6. Táto zmluva je vypľacovaná v tľoch (3) vyhotoveniach povahy oľiginálu, zktoých
nájomca obdrží jedno (l) vyhotovenie a prenajímateľ obdrŽi 2 vyhotovenia.
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7 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmlvvu si prečítďi, súhlasia s jej obsahom' poroanmeli muo

vyhlazujú, že obsahuje slobodný, Wčitľ, jasný azĺozvmiteľný prejav ich vôle ana znak

sghlasu ju podpisujú.

V Šali, aĺu......9'.,.!.?.:..P H.

Za nójomcu: Za prenajímatelb:

ľ

ľ
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