
Nájomná zmluva é. 80612020

na hľobovó miesto

uzatvorená v zmysle $ 663 a násl. zékona

pľedpisov a $ 21 a násl. zákona é.I3Il2
č). 40l 1964 Zb. občiansky
O1'O Z.z. o pohĺebníctve v

zakonník v zneĺi neskorších

zneni neskoľších pľedpisov

1

čl. L
ZMLUVNÉ sľuľy

Prenajímatel': Mesto šal'a
Sídlo: Nám. Sv. Tľojice 7,927 15 Šaľa

Zastípeĺý: Mgr. Jozef Belický, primátoľ mesta

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK82 0900 0000 005ĺ 2430 6282

BIC: GIBASKBX
lČo: 00 306 185

(ďalej len,, pr enaj ímate ľ " )

Nájomca: Róbeľt Szalai
Narodený/á:
Rodné číslo :
Tľvďe bytom :

Tel.

e-mail:
(ďalej len,,nójomca")
(obidvaja účastníci zmluvy v ďalšom texte spoločne aj ako,, ztnluvné strany " )

čl. il.
ÚvooľÉ UsTANovEMA

Pľenajímateľ je výlučným vlastníkom pozemku registra C K}I paľcela číslo 1586/1'

zastavaĺálplocha anádvoľie ovýmeľe 33244 m2,paľcela regisfua C KN číslo 1586/8'

zastavanäplocha a nádvorie o výmeľe t34 Íŕ a parcela ľegistra C KN čísto 1586/6' ostatná

plocha o ýmeľe 7 m2 vedené katasÍálnym o]boror' okĺesného úľadu Šaľa, pre obec

a katastrálne územie Šďa, na liste vlastríctva č. 1 (ďďej aj ako ,,nebnuteľnosti")'

Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintoľín mesta Šaľa ktoý je pohľebiskom podľa zákoĺa

t31,l2010 Z. z. opohľebníctve v znení neskoršíchpľedpisov. Prenajímateľ je pľevádzkovatelo

pohrebiska.

Hľobové miesto na paľcele 13, ľad: 3, hĺobové miesto č,. 45146 (ďalej aj ako ,,hĺobové

miesto,.) doteruz uživa1 pôvodný nájomca _ Mária Morovičovó (ďalej aj ako ,,pôvodný

nájomcď') ĺazék?ade Nájomnej zmluvy č.302/08 zo díla25.7.2008, pričom nájomnéza

užívanie hľobového miesta bolo uh,ľadené na dobu do 10.7.2028

Z dôvodu, že pôvodný nájomca zomľel a nájomca vyuŽil pľednostné právo na uzatvoľenie

novej nájomnej zmluvy na hĺobové miesto v súlade s $ 21 ods. 4 zákoĺač' I3I|20L0 Z'z'

o pohĺebníctve v zneni neskoľších predpisov sa zmluvné shany qýslovne dohodli na

uzatvoľení tejto nájomnej zmluvy (ďďej len,,zmluvď')'
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čl. III.
PREDMEľ.L Účnr, ľÁľnĺu

Pľenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca pľijíma do nájmu za podmienok

dohodnutých v tejto zmluve hľobové miesto na paľcele 13, ľad : 3, hrobové miesto č.45146.

čl. w.
SLUŽBY sPoJENÉ s NÁJMoM HRoBouĺĺĺo n/ĺIEsTA

S pľenájom hľobového miesta sú spojené slúby, ktoré počas trvania nájomného vzťahĺ
pľenaj ímatel' poskytuj e náj omcovi :

1.1 odvoz odpadu z pohľebiska okľem stavebného odpadu,

1'.2 ídržba pozemkov astavieb na pohľebisku, na ktorom sa hrobové miesto nachádza

(okľem hĺobového miesta),

1.3 úhľady investičných aneinvestičnýchnákladov spojených s pľevádzkoupohrebiska,

t.4 pľevádzkovanie pohrebiska, na ktoľom sa nachádza hľobové miesto špecifikované v č1.

III. tejto zmluvyo v súlade so zĺákonom č,. 13112010 Z. z. o pobrebníctve v zneni

neskoľších pľedpisov.

čl. v.
DoBA NÁJMU

1. Táto zmluv asalzatvára na dobu neurčitu a nesmie sa vypovedať skôľ, ako po uplynutí tlecej

doby (10 ľokov odo dňa pochovania), ak zákon é. l3ll20l0 Z. z. o pohĺebníctve v znení

neskoľších predpisov neusknovuje inak.

2. Neoddelitel'nou pľílohou tejto zmluvy je doklad o úhľade nájomného.

čl. vI.
ľÁĺoľĺľÉ

1. Nájomné vo výške 29187 EUR (slovom: dvadsat'devät' euľ osemdesiatsedem centov)

bolo zo stľany nového nájomcu úľadené na dobu do 10.7.2028

2. Nájomca berie na vedomie a výslolme súhlasí s tým, Že ýška nájomného na ďalšie obdobie

nájmu bude určená podľa aktuálne platného cenníka pľenajímatel'a.

3. Nájomca je povinný pred uplynutím predplateného obdobia uhľadiť nájomné na ďalšie

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

obdobie, má prenajímateľ pľávo vypovedať futo nájomnú zmluvu posfupom podľa č1. VIII.

tejto Zmluvy.
4. Pľi úmľtí nájomcu hĺobového miesta má prednostné pľávo na uzatvorenie novej nájomnej

zmluvy na hľobové miesto osoba blizka, ak je blízkych osôb viac, titblizka osoba, ktorá

doručí prenajímateľovi písomnú žiadosť ako pľvá, preukaŽe svoj status blízkej osoby k
zomľelému nájomcovi ľodným listom alebo čestným vyhláseďm s úľadne osvedčeným

podpisom vyhlasujúc tento vďďr k zomľelému nájomcovi a ktorej pľenajímateľ písomne

ako pľvej potvľdí využitie pľednostného práva. Pľednostné pľávo na uzatvorenie nájomnej

zmluvy možno uplatniť najneskôľ do jedného ľoka od úmľtia nájomcu hľobového miesta.

I
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čl. vII.
PRÁvA A PovINosTI ZMLUvNÝcIr sľnÁľ

Pľenaj ímatel' j e povinný:

1.1 pľevádzkovať pohĺebisko spľenajaým hľobovým miestom vsúlade splatnými

pľávnymi pľedpismi o pohľebníctve a prevádzkoým poľiadkom pohľebiska,

l.2 poeas trvania tejto zmluvy zabezpeéiť pľístup nájomcovi k pľenajatému hĺobovému

miestu,

1.3 zdržať sa akýchkolVek zásahov do hľobového miesta, okľem pľípadu, ak je pohebné

zabezpeóiťbezpečné pľevádzkovanie pohľebiska. o pľipľavovanom zásahuje povinný

vopľed písomne iďoľmovať nájomcu. o uŽ uskutočnenom zásahu do hľobového

miesta, je prevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne infoľmovať náj omcu,

l.4 vopred písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť

mesiacov pľedo dňom, keď sa má hľobové miesto zrušiť'

Nájomcaje povinný:

2.l dodržiavaťustanovenia prevádzkového poriadku,

2.2 vžívať hľobové miesto v súlade s platnými právnymi predpismi o pohĺebníctve

a prevádzkovým poriadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou,

2.3 na vlastné naklady zabezpečovať poľiadok, údrŽbu a starostlivosť o prenajaté hľobové

miesto a jeho bezpľostredné okolie azabezpeéiť, aby pľíslušenstvo k hľobu neohľozilo

bezpečnosť návštevníkov pohľebiska,

2.4 oznamovať pľevádzkovateľovi pohľebiska všetky 7ÍÍLeÍLy údajov potľebné na vedenie

evidencie hľobových miesto v prípade fyzickej osoby najmä zlnenu mena a adľesy

trvalého pobytu, v pľípade pľávnickej osoby najmä zmenu obchodného mena a sídla,

2.5 vykonávať akékolŤek stavebné úpravy nahĺobovom mieste a úpravy okolo hľobového

miesta iba s pľedchádzajícím súhlasom spľávcu cintorína,

2.6 udrŽiavď poriadok na pohrebisku.

Ak pľenajím ateľ zistínedostatky v staľostlivosti o hĺobové miesto, vyTve nájomcu, aby ich

u p.i*.r*ej dobe odstľanil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstľĺĺni v písomne určenej

lehote, prenajímatel'tak môže urobiť sĺĺm na naklady nájomcu.

Nájomca beľie na vedomie, že ĺedodrŽiavaním pľevádzkového poľiadku pohrebiska sa môŽe

dopustiť priestupku podľa ust. $ 32 zžkoĺa l3ll20l0 Z. z o pohľebníctve v platnom zĺení'

Každá zmerla p..uád"kor,.ého poľiadku bude oznamovaná nájomcovi hĺobového miesta

uverejnením oznitmeĺia o zÍnene prevádzkového poľiadku pohľebiska na uradnej tabuli

spolu so zverejnením nového prevádzkového poriadku pohľebiska. Zmena pľevádzkového

poĺuam pohľebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šaľ.

Podnáj om hrobového miesta j e zakazaný.

čl. vlu.
rrŕľowĎ NÁJoMNEJ zMltrrnr A UKoNčENIE NÁJoMNÉrro vZŤAHU

Pľenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak:

a) závažnéokolnosti napohrebisku znemoŽňujú trvanie nájmu hľobového miesta,

b) sa pohľebisko zruší,

c) nájomca ani po upozoľneď nezap|ati|nájomné zavŽivaniehĺobového miesta'

Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku l písm. a) a b)'
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6.

musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hĺobové miesto a na vlasfiré naklady pľeložiť

ľudské ostatky vľátane príslušenstva hľobu na nové hrobové miesto.

Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a b),

je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace pľedo dňom,

keď sa má hľobové miesto zĺašiť ak mu nie je známaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu,

uveľejní tuto infoľmáciu na mieste obvyklom na pohĺebisku s uvedením mena a priezviska

nájomcu hľobového miesta a čísla hľobového miesta.

Ak pľenajímatel'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 zaplatené; ak mu nie je znilmaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní tuto

informáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a priezviska nájomcu

hľobového miesta a čísla hľobového miesta.

Ak pľenajímateľ vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm.

c) a nájom ca je známy, ýpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia

qýpovede. Prenajímat eľ vyzvenájomcu, aby najneskôľ do tejto lehoty odstľanil z hľobového

miesta pľíslušenstvo hĺobu; ak ho v tejto lehote neodstľaĺli, po uplynutí výpovednej lehoty

ho prenajímate|' odstrĺáni; po uplynutí výpovednej lehoty sa pľíslušenstvo hĺobu považuje sa

opustenú vec.

Po up1ynutí tlecej doby (10 rokov odo dňa pochovania) môže nájomca písomne požiadať

pľenajímateľa o ukončenie nájomného vďahu písomnou dohodou zmluvných strán,

spľavidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné uhľadené. Yzot Žiadosti

o ukončenie zmluvy tvoľí prílohu č. 6 Všeobe cĺe záväzĺleho naľiadenia mesta Šaľa č. 512020

Prevádzkový poľiadok pohľebísk mesta Šĺa 1catei aj ako ,'vZN č,.512020").

čl. Ix.
osoBITNÉ USTANoVENIA

Pľenajímateľ nezodpovedázapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

na hľobovom mieste.

Nájomca beľie navedomie, Že jeho vlastný hnuteľný majetok si je povinný poistiť na

vlastné náklady. Pľenajímateľ nezodpovedäzaprípadnú stratuo ľesp. zničenie majetku.

Nájomca beľie na vedomie, že Pľenajímatel'a jeho spľostľedkovatelia spracúvajú v zmysle

naľiadenia Európskeho paľlamenfu a rudy (EU) 20161679 z 27. apĺÍla 2016 o ochĺane

ýzickýchosôb pľi spľacúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov, ktoým

sa zrušuje smeľnica g5l46lBs (všeobecné nariadenie o ochľane údajov) osobné údaje

Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto Zmluve za účelom plnenia zákonných povinností

Prenajímateľa, ktoré vyplývajú zpľevádzkovania pohľebiska podľa zéú<onačl. l31'l20l0 Z.z.

o pohľebníctv ev zneníneskorších pľedpisov, po dobu nevyhnutne potľebnú ĺazabezpečerue

prétv apovinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahuzaloŽenéhoĺazák|ade tejto Zmluvy

a následne na účely archivácie po dobu trvania aľchivačnej doby v súlade so zákonom č.

39512002 Z.z. oaĺchívoch a ľegistraturach a o doplnení niektoých zákonov v platnom zneni.

Spľacúvanie osobných údajov Nájomcu je v súlade s č1. 6. ods. 1 písm. c) všeobecného

nariadenia o ochľane údajov potľebné na plnenie zakonných povinností Pľenajímateľa podl'a

zékonač,. l3ltzol1 Z.z. o pohľebníctve v zneĺi neskoľších predpisov. Nájomca zaľoveň

vyhlasuje, že za účelom vzavretia tejto Zm\uvy pri poslqrtnutí osobných údajov

Prenajímatel'ovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich právach vyplývajúcich zo
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spracúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskytnúť v súvislosti so
zĺíkonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších ľelevantn1ých skutočnostiach

obsiahnuých v dokumente,oPodmienky ochĺany súkľomiďoo s ktorého obsahom saNájomca
pred podpísaním tejto Zmluvy oboznĺímil. Nájomca beľie na vedomie Že informácie o

spľacovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Pľenajímatel'a: www.sala.sk.

V pľípade, ak bude podľa tejto zmluvy potľebné doručovať druhej zmluvnej stľane

alcukol'vek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej stľany uvedenú v čl.
I. zmluvy, dokial' nie je zÍnena adľesy písomne oználmenä dľuhej zmluvnej stľane, ktorá
písomnosť doručuje. V pľípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti

nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú dňom vräterua

zásielky zmluvnej stľane, ktotát zásielku doručuje. Zmluvné stľany sa výslovne dohodli na

oprávnení doručovať písomnosti ťýkajúce sa záväzku medzi zmluvnými stľanami, ktoľé

vyplývajú ztejto zmluvy aj prostredníctvom e - mailu ďalebo kľátkej textovej správy.

Prenajímateľ aNájomca sa zaväz,fiil písomne si oznámiť každú ZÍnenu ýkajúcu sa ich
identifikačných údajov (ĺázov, sídlo, čísla účtov a pod.) najneskôľ do l0 pracovných dní

odo dňa, kedytáto zmenanastala. Takéto zÍneny sanebudúpovažovať zazmeny vyžadujúce

si uzavľetie dodatku k tejto zmluve.

čl. x.
zÁvľnnčNÉ UsTANovENIA

1. K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len na zál<ladevzájomnej dohody zmluvných stľĺín foľmou

očíslovaných písomných dodatkov' s ýnimkou zmíen vyplývajúcich zo zrneflry

pľevádzkového poľiadku pohľebiska, ktoré s'Úzáväzné pľe nájomcu dňom nadobudnutia ich
účinnosti alebo zo zmienvšeobecne platných pľávnych predpisov najmä zákonač,. l31l20l0
Z.z. o pohľebníctve v znení neskoľších predpisov.

2. Ptáva apovinnosti zmluvných strĺĺn touto zmluvou neupravené sa ľiadia pľíslušnými

ustanoveniami VZN č. 512020 v platnom znení, zákonom č. l3ll20l0 Z. z. o pohľebníctve

v zĺeni neskorších pľedpisov a zákonom č,. 4011964 Z, z. obč:iansky zákonník v platnom

znení.
3. Touto zmluvou sa ľiadi tieŽ doba užívania pľedmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

tejto zmluvy.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stľanami a účinnou

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

súhlasia so zverejnením celej zmluvy, vľátane so zveľejnením a spľístupnením ich osobných

údajov v ľozsahu mena a priezviska. Povinnosť zmluvu zveľejniť vyplýva z ustanovenia $

5a záfl<ona ó. 21112000 Z. z. o slobodnom pľístupe k infoľmáciám a o zmene a doplnení

niektoľých zĺíkonov (zakon o slobode informácií) v platnom zneĺí.
5. Ak niektoľé ustanovenia tejto Zm\uvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôľ stratia

účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatn:ŕch ustanovení. Namiesto neúčinných us-

tanovení sa poúije úpľavao ktorá, pokiaľ je to právne možnéo sa čo najviac pribliŽuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pti vzatválraní tejto Zmllxy zmluvné stľany futo otazku brali
do úvahy.

6. Táto zmluva je \-rypracovaná v tľoch (3) vyhotoveniach povahy oľiginálu, zktoých
nájomca obdľží jedno (1) vyhotovenie a prenajímateľ obdrží 2 vyhotovenia.
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7 Zmluvné stľany vylrlasr:jĹr, Že zmluvu si pľečítali, súhlasia s jej obsahom' poronrmeli muo
vyhlasujú, že obsalrtrje slobodý, uľčitý, jasný azronľnitel'n;ý pľejav ich vôle ana znak
súhlasu ju poclpi stl i ťr.

V Šali' dňa...,2.|.l.I.'../2..*p.

Za nájonlcu: Za prenajímateľa
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Jozef
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