
Nájomná zmluva č,. 7212021

na hrobové miesto

uzatvorenäv zmysle $ 663 a násl. zékoĺa č,. 4011964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších

predpisov a $ 21 a násl. zákonaé.13Il20I0 Z.z. o pohĺebníctve v znení neskoľších pľedpisov

1

čl. I.
ZMLUu\É sľnq.Ny

Prenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nĺĺm. Sv. Tľojice 7,927 15 Šaľa

Zasttpený: Mgľ. Jozef Belický, pľimátoľ mesta

Bankové spoj enie : Slovenská spoľitel'ňa, a's.

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
tČo: 00 306 185

(ďalej len,, prenajímateľ " )

) Nájomca: Andrea Kunová
Naľodený/á:
Rodné číslo :
Trvale bytom :

Tel.
e-mail:
(ďalej len,,nájomca")
(obidvaja účastníci zmluvy v ďalšom texte spoločne aj ako ,,zmluvné strany")

čt. il.
ÚvolNn USTANovENIA

l. Pľenajímateľ je výlučným vlastníkom pozemku registľa C KN paĺcela číslo 1586/1'

zxtavaĺá plocha anádvorie ovýmeľe 33244 m2,parcela registľa C KN číslo 1586/8,

zastavanáplocha a nádvorie o qýmeľe l34 m2 a paĺcela ľegistra C KN číslo 1586/6, ostatná

plocha o v;ýmere 7 rĺŕ vedené katastrálnym odborom okľesného úradu Šaľa, pre obec

a katastľálne územie Šaľa, na liste vlastníctva č. 1 (ďalej aj ako ,,nehnuteľnosti").

2. Na tejto nehnuteľnosti sa nachád za cintoinmesta Šaľa ktoý je pohrebiskom podľa zäkoĺa

I3tl201O Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších pľedpisov. Prenajímatel' je pľevádzkovatel'

pohrebiska.

3. Hľobové miesto napaĺcele 13, ľad: 3, hľobové miesto č. 38 (ďalej aj ako,,lľobové miesto")

doteruzuŽíva|pôvodný nájomca _ Rozália Kovóčovó (ďalej aj ako,,pôvodný nájomcď') na

zék|ade Nájomnej zmluvy č. 276107 zo d.ňa 2I.9.2007, pľičom nájomné za aŽívane

hĺobového miesta bolo uhľadené na dobu do 30.7.2033

4. Z dôvodu, Že pôvodný nájomca zomĺel a nájomca využil prednostné právo na uzatvoľenie

novej nájomnej zmluvy na hrobové miesto v súlade s $ 2l ods. 4 zékona čl. l31-l20l0 Z.z.

o pohĺebníctve v znení neskorších pľedpisov sa zmluvné strany výslovne dohodli na

uzatv oreni tej to náj omnej zmluvy (ďalej len,,zmluvď').
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čl. ilI.
PREDMEľ ĺ uČBr, ľÁĺvru

Prenajímateľ pľenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca pľijíma do nájmu za podmienok
dohodnuqých v tejto zmluve hĺobové miesto na parcele 13, rad : 3o hľobové miesto č. 38.

čl. Iv.
SLUŽBY sPoJENÉ s NÁJMoM HRoBovÉHo MIESTA

S pľenájom hľobového miesta sú spojené služby, ktoré počas tľvania nájomného vzťahll
prenajímateľ poskýuj e náj omcovi:
1.1 odvoz odpadu z pohľebiska okľem stavebného odpadu,
t.2 údržba pozemkov astavieb na pohľebisku, na ktorom sa hľobové miesto nachádza

(okľem hľobového miesta),
l.3 úhĺady investičných a neinvestičných nákladov spojených s prevádzkou pohrebiska,

l.4 pľevádzkovanie pohľebiska, na ktoľom sa nachádzahrobové miesto špecifikované v čl.
III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č,. I3I120I0 Z. z. o pohľebníctve v zneni
neskorších pľedpisov.

čl. v.
DoBA ľÁnĺu

Táto zmluvasalzatváta na dobu neuľčitú a nesmie sa vypovedať skôr, ako po uplynutí tlecej
doby (10 ľokov odo dňa pochovania), ak zákon ó. I3ll20I0 Z. z. o pohľebníctve v znení
neskorších predpisov neustanovuj e inak.

Neoddelitel'nou prílohou tejto zmluvy je doklad o úhĺade nájomného.

čl. vI.
NÁJoMNE

Nájomné vo výške 33'18 EUR (slovom: tľidsat'tľi euľ osemnást'centov) bolo zo strany

nového nájomcu uhľadené na dobu do 30.7.2033.

Nájomca berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že výška nájomného na ďalšie obdobie

nájmu bude určená podľa aktuálne platného cenníka prenajímateľa.

Nájomca je povinný pred uplynutím predplateného obdobia uhľadiť nájomné na ďalšie

obdobie. V prípade ak nájomca ani po písomnom upozomení neuhĺadí nájomné na ďalšie
obdobie, má pľenajímateľ právo vypovedať túto nájomnú zmluvu postupom podľa č1. Vn.
tejto Zmluvy.
Pľi úmrtí nájomcu hĺobového miesta má prednostné pľávo na uzatvorenie novej nájomnej

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

doľučí pľenajímateľovi písomnú žiadosť ako prvá, pľeukáŽe svoj status blízkej osoby k
zomĺelému nájomcovi rodným listom alebo čestným vyhlásením s úradne osvedčeným
podpisom vyhlasujúc tento vzťah k zomľelému nájomcovi a ktoľej prenajímateľ písomne

ako pľvej potvrdí využitie prednostného práva. Prednostné pľávo na uzatvoľenie nájomnej

zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmľtia nájomcu hľobového miesta.
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čl. vil.
pn ĺ.vĺ A PovINosTI ZMLUvNÝcn sľnÁľ

1. Prenajímatel' je povinný:

1.1 prevádzkovať pohĺebisko spľenajatým hľoboým miestom vsúlade splatnými

pľávnymi pĺedpismi o pohľebníctve a pľevádzkoqým poľiadkom pohľebiska,

l.2 počas trvania tejto zmluvy zabezpečiť prístup nájomcovi k pľenajatému hľobovému

miestu,

1.3 zdržať sa akýchkol'vek zásahov do hľobového miesta, okľem prípadu, ak je potľebné

zabezpečiť bezpečné prevádzkovanie pohľebiska. o pripravovanom zásahuje povinný

vopľed písomne informovať nájomcu. o už uskutočnenom zásahu do hĺobového

miesta, je prev ádzkovateľ povinný bezodkladne písomne informovať náj omcu,

I.4 vopred písomne upozomiť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť

mesiacov predo dňom, keď sa má hľobové miesto zrušiť.

2. Nájomcaje povinný:

2.1 dodľžiavať ustanoveniaprevádzkového poriadku,

2.2 vžívať hĺobové miesto v súlade s platnými právnymi pľedpismi o pohľebníctve

a pľevádzkovým poriadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou,

2.3 na vlastné naklady zabezpečovať poľiadok, údrŽbu a starostlivosť o pľenajaté hĺobové

miesto a jeho bezpľostľedné okolie azabezpeéiť, aby príslušenstvo k hľobu neohĺozilo

bezpečnosť návštevníkov pohrebiska,

2.4 oznamovať pľevádzkovatel'ovi pohĺebiska všetky zrfleny údajov potľebné na vedenie

evidencie hĺobových miest, v pľípade fyzickej osoby najmä zÍnenu mena a adresy

tľvalého pobytu, v prípade právnickej osoby najmä zmenu obchodného mena a sídla,

2.5 vykonávať akékoľvek stavebné úpravy nahĺobovom mieste a úpravy okolo hľobového

miesta iba s predchádzajircim súhlasom spľávcu cintorína,

2.6 udľžiavať poľiadok na pohľebisku.

3. Ak pľenajím ateľ zistí nedostatky v starostlivosti o hľobové miesto, vyzve nájomcu, aby ich

v pľimeľanej dobe odstľĺánil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstrĺíni v písomne uľčenej

lehote, prenajímateľ tak môže urobiť sám na náklady nájomcu.

4. Nájomca berie na vedomie, ŽenedodtŽiavaním pľevádzkového poriadku pohľebiska sa môŽe

dopustiť pľiestupku podľa ust. $ 32 zékona l3ll20l0 Z. z opohĺebníctve v platnom zneni.

5. Každä zmena prevádzkového poriadku bude oznamovaná nájomcovi hrobového miesta

uverejnením oznámenia o zmene pľevádzkového poriadku pohĺebiska na úradnej tabuli

spolu so zverejnením nového prevádzkového poriadku pohĺebiska. Zmena ptevádzkového

poriadku pohĺebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šaľ.

6. Podnájom hrobového miestaje zakéaarý.

čl. vilI.
vŕpovnĎ ľÁĺonĺľEJ ZMI,trrrr A UKoNčENIE NÁJoMNÉľro vZŤAHU

1. Pľenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak:

a) záxúné okolnosti na pohľebisku znemožňujú trvanie nájmu hľobového miesta,

b) sa pohľebisko zruší,
c) nájomca ani po upozoľnenínezaplatilnájomné zavživarie hľobového miesta.

2. Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a b),
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musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hľobové miesto a na vlastné naklady preložiť

ľudské ostatky vľátane pľíslušenstva hrobu na nové hľobové miesto.

3. Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a b)'
je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tľi mesiace pľedo dňom,

keď sa má hĺobové miesto zrušiť; ak mu nie je známaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu,

uverejní túto infoľmáciu na mieste obvyklom na pohrebisku s uvedením mena a pľiezviska

nájomcu hĺobového miesta a čísla hľobového miesta.

4. Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods. 1 písm. c), je povinný

výpoveď doručiť nájomcovi najneskôľ do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na ktoru bolo

nájomné zap|atene; ak mu nie je známa adľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní tuto

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

hľobového miesta a čísla hľobového miesta.

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

c) a nájomca je známy' výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia

výpovede. Prenajímateľ vyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstranil z hĺobového

miesta príslušenstvo hľobu; ak ho v tejto lehote neodstľĺĺni, po uplynutí výpovednej lehoty

ho pľenajímateľ odstráni; po uplynutí výpovednej lehoty sa pľíslušenstvo hľobu považuje sa

opustenú vec.

6. Po uplynutí tlecej doby (10 ľokov odo dňa pochovania) môŽe nájomca písomne poŽiadať

pľenajímatel'a o ukončenie nájomného vďahu písomnou dohodou zmluvných strán,

spravidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné uhľadené. Yzor žiadosti

o ukončenie zmluvy tvoľí prílohu č. 6 Všeobe cne zäv'ázného nariadenia mesta Šaľa č. 512020

Prevádzkoqý poriadok pohľebísk mesta Šaľa (ďalej aj ako ,,VZN č.512020").

čl. Ix.
OSOBITNE USTANOVENIA

1. Pľenajímatel'nezodpovedázapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

na hľobovom mieste.

2. Nájomca beľie na vedomie, že jeho vlastný hnutel'ny majetok si je povinný poistiť na

vlastné naktady. Prenajímateľ nezodpovedäzaprípadnú stľatu, resp. zničenie majetku.

3. Nájomca berie na vedomie, Že Prenajímateľ ajeho spľostredkovatelia spracúvajú v zmysle

naľiadenia Európskeho paľlamentu a rudy (EU) 20161679 z 27. aprtla 2016 o ochrane

szických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktoľým

sa zrušuje smernica 95l46lES (všeobecné nariadenie o ochľane údajov) osobné údaje

Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto Zm\uve za účelom plnenia zákonných povinností

Prenajímateľa, ktoľé vyplývajú zptevádzkovania pohrebiska podl'a zŕlkoĺač. 1311201'0 Z.z.

o pohrebníctve v znení neskorších pľedpisov, po dobu nevyhnutne potľebnú nazabezpečeĺie
pr áv a povinno stí vyplývaj úc ich zo zmluvného v ď ahu založeĺého na zák|ade tej to Zmluv y

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

39512002 Z.z. o archívoch a registľaturach a o doplnení niektoých zákonov v platnom zneni.

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

nariadenia o ochľane údajov potrebné na plnenie zrĺkonných povinností Prenajímatel'a podľa

zákona č,. l31,l20l0 Z.z. o pohĺebníctve v zĺeni neskorších pľedpisov. Nájomca zároveťl

vyhlasuje, že za účelom uzavretia tejto Zm|uvy pľi poskytnutí osobných údajov

Pľenajímatel'ovi bol dostatočne informovaný o svojich právach vyplývajúcich zo
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spľacúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskytnúť v súvislosti so

zĺákonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších relevantqých skutočnostiach

obsiahnuýchv dokumente,,Podmienky ochrany súkromiď', s ktorého obsahom saNájomca

pred podpísaním tejto Zmluvy oboznámil. Nájomca berie na vedomie Že informácie o

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

V prípade, ak bude podl'a tejto zmluvy potľebné doručovať druhej zmluvnej strane

akúkollek písomnosť' doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej stľany uvedenú v čl.

I. zmluvy, dokiaľ nie je Zmena adľesy písomne oználmená druhej zmluvnej strane, ktorá

písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pľi dodrŽaní týchto podmienok vráti

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

zásielky zmluvnej stľane, ktoľá zásielku doručuj e. Zm|uvĺe stľany sa výslovne dohodli na

opľávnení doľučovať písomnosti týkajúce sa záväz\o,l medzi zmluvnými stranami, ktoré

vyplývajú ztejto zmluvy aj prostredníctvom e _ mailu ďalebo kľátkej textovej spľávy.

Pľenajímateľ a Nájomca sa zaväzuji písomne si oznámiť kaŽdi zmenu týkajúcu sa ich

identiťrkačných údajov (nánov, sídlo, čísla účtov a pod.) najneskôr do 10 pracovných dní

odo dňa, kedy táto zÍTtenanastala. Takéto zneny sa nebudú považovať zazmeny vyžadujúce

si uzavretie dodatku k tejto zmluve.

5.

čl. x.
zÁvpnľčľÉ usľĺNovENIA

1. K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len nazik|adevzájomnej dohody zmluvných stľán foľmou

očíslovaných písomných dodatkov, s výnimkou zmien vyplývajúcich zo zmeľy

pľevádzkového poriadku pohľebiska, ktoré silzétväzné pre nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zsrieĺvšeobecne platných pľávnych predpisov najmä zákonač,. I3ll20l0
Z.z. o pohĺebníctvev zneni neskorších predpisov.

2. Pľáva a povinnosti zmluvných stľĺĺn touto zmluvou neupľavené sa riadia pľíslušnými

ustanoveniami VZN č,. 5l2O20 v platnom zneĺi, zákonom Ó.I3ll20l0 Z. z. o pohľebníctve

v znení neskorších pľedpisov a zákonom č,. 4011964 Z. z. občíansky zákonník v platnom

znení.

3. Touto zmluvou sa riadi tieŽ doba uživaníapredmetu 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 stľany

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

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

5a zákona č. 2lIl200O Z. z. o slobodnom prístupe k infoľmáciám ao zÍnene a doplnení

niektorých zákonov (zákoĺo slobode infoľmácií) v platnom zneĺi.
5. Ak niektoré ustanovenia tejto ZmIuvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôľ stratia

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

tanovení sapoužije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne moŽné,sa čo najviac pľibliŽuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatvátaní tejto Zmluvy zmluvné strany tuto otázku brali

do úvahy.
6. Táto zmluva je vypracovaná v tľoch (3) vyhotoveniach povahy originálu, zktoých

nájomca obdľží jedno (1) vyhotovenie a pľenajímateľ obdľží 2 vyhotovenia.
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7 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si pľečítali, súhlasia s jej obsahom' porozrrmeli mu,

vyhlasujú, že obsahuje slobodný, uľčitý, jasný azĺozumíteľný pľejav ich vôle aĺa znak

súhlasu ju podpisujú.

V Šaľ, aĺa../l'.L.: rpÍ:ĺ

Za nójomcu: Za prenajímateľa:

'-.1-1i
\.'

'.rť

.....a a....aa..rrrr
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