
Nájomná zmluva č. 31612021

na hrobové miesto
uzatvoľená v zmysle $ 663 a násl' zákonač,.4011964 Zb. obč:iarlsky zĺĺkonník v znení neskoľších

predpisov a $ 21 a nasl. zálkoĺaé. l3ll20l0 Z.z. o pohľebníctve v znení neskorších pľedpisov

I

čl. I.
ZMLtIvľľÉ sTRAll^Y

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

Zastúpený: Mgr. Jozef Belický, pľimátor mesta

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

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
IČo: 00 306 185

(ďaIej len,, prenaj ímateľ" )

Nájomca: Maľgita Maczkiová
Narodený/á:
Rodné číslo :
Trvale bytom :

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

čl. il.
IIvoDNÉ' USTANoVENIA

Prenajímatel' je výlučnym vlastníkom pozemku registra C KN paľcela číslo 1586/1,

zastavaná plocha anádvorie ovýmeľe 33244 m2,paľcela registra C KN číslo 1586/8,

zastavaĺäplocha a nádvoľie o qýmere I34 ftŕ a paľcela registľa C KN číslo 1586/6, ostatná

plocha o výmeľe 7 rĺŕ vedené katastľálnym odborom okľesného úľadu Šaľa, pľe obec

a katastľálne územie Šaľa" na liste vlastníctva č. 1 (ďalej aj ako ,,nehnuteľnosti").
Na tejto nehnutel'nosti sa nachádza cintoľín mesta Šaľa ktoý je pohľebiskom podľa zál<ona

I3ll20l0 Z. z. o pohľebníctve v znení neskorších pľedpisov. Pľenajímatel' je prevádzkovatel'

pohľebiska.

Hľobové miesto na paľcele 7, rad: 12, hĺobové miesto é. tlrl2 (ďďej aj ako ,,hĺobové
miesto") doteraz užíval pôvodný nájomca _ Teľézia Baranovó (ďalej aj ako ,,pôvodný
nájomcď') nazékLade Nájomnej zmluvy č,.1201106 zo dŕra 3.10.2006' pričom nájomné za

uŽívanie hľobového miesta bolo uhľadené na dobu do 20.1.2021.
Z dôvodu, Že pôvodný nájomca zomľel a nájomca využil prednostľré právo na uzatvorenie

novej nájomnej zmluvy na hľobové miesto v súlade s $ 2l ods. 4 zál<ona čl. l3ll2010 Z.z.
o pohrebníctve v zneni neskoľších predpisov sa zmluvné strany qýslovne dohodli na

uzatvorení tejto nájomnej zmluvy (ďalej len,,zmluvďo).
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I

čl. ilL
PREDMEľ ĺ ÚčBl ľÁĺľĺu

Prenajímatel' prenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca prijíma do nájmu za podmienok

dohodnuqých v tejto zmluve hrobové miesto na parcele 7 , raď: 12, hľobové miesto č.Il,l2'

čl. ry.
sLUŽBY sPoJENÉ s NÁJMoM HRoBovÉrĺo MIEsTA

S pľenájom hľobového miesta sú spojené sluŽby, ktoľé počas tľvania nájomného vzťahls

prenaj ímateľ poskytuj e náj omcovi :

1.1 odvoz odpadu z pohľebiska okľem stavebného odpadu,

l.2 úďržba pozemkov a stavieb na pohrebisku, na ktoľom sa hĺobové miesto nachádza

(okĺem hľobového miesta),

l.3 úhľady investičných a neinvestičných nakladov spojených s pľevádzkou pohĺebiska'

I .4 pľevádzkovanie pohľebiska, na ktorom sa nach ádza|tobové miesto špeciťrkované v č1.

iu. t.ito zmluvy, v súlade so zákonom č. ĺ31l2OlO Z. z. o pohĺebníctve v zneĺi

neskorších pľedpisov.

čl. v.
DoBA NÁJMU

Táto zmluv asalzaváta na dobu neuľčitú a nesmie sa vypovedať skôr, ako po uplynutí tlecej

doby (10 rokov odo dňa pochovania), ak zákoĺ č. l3ll20l0 Z. z. o pohĺebníctve v znení

neskoľších pľedpisov neustanovuj e inak.

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

čl. vI.
ľÁĺoľĺľn

1. Nájomné vo výške 50 EUR (slovom: pät'desiat euľ ) bolo zo stľany nového nájomcu

uhľadené na dobu do 21.1.2031.

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

nájmu bude uľčená podľa aktuálne platného cenníka prenajímatel'a.

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

obdobie. V pľípade ak nájomca ani po písomnom upozoľnení neuhĺadí nájomné na ďalšie

obdobie, má pľenajímateľ právo vypovedať túto nájomnú zmluvu postupom podľa čl. Vn.
tejto Zmluvy.

4. Pľi úmľtí nájomcu hľobového miesta má pľednostné právo ĺauzatvoľenie novej nájomnej

zmluvy na hĺobové miesto osoba b\ízka, ak je blízkych osôb viac, tétblízka osoba, ktorá

doručí prenajímateľovi písomnú žiadosť ako prvá, pľeukĺlže svoj status blízkej osoby k

zomĺelému nájomcovi rodným listom alebo čestným vyhlásením s úradne osvedčeným

podpisom vyhlasujúc tento vďah k zomľelému nájomcovi a ktoľej prenajímateľ písomne

ako prvej potvrdí využitie prednostného pľáva. Pľednostné právo na uzatvoľenie nájomnej

zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmľtia nájomcu hĺobového miesta.
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čl. vII.
ľnÁvl A PovINoSTI ZMLUu\Ýcrr sľnÁľ

Pľenajímateľ j e povinný:

1.1 pľevádzkovať pohľebisko s prenajat1im hľobovým miestom v súlade s platnými

právnymi pľedpismi o pohľebníctve a pľevádzkovým poriadkom pohľebiska'

1,.2 počas trvania tejto zmluvy zabezpečiť pľístup nájomcovi k prenajatému hľobovému

miestu,

1.3 zdtžať sa akýchkolŤek zásahov do hĺobového miesta, okĺem pľípadu, ak je potľebné

zabezpečiťbezpečnépľevádzkovaniepohľebiska.opľipľavovanomzásahujepovinný
vopľed písomne informovať nájomcu. o ú uskutočnenom zásahu do hľobového

miesta, je prevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne infoľmovať nájomcu'

t.4 vopred písomne upozoľniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy' najmenej šesť

mesiacov pľedo dňom, keď sa má hĺobové miesto zrušiť'

Nájomcaje povinný:

2.l dodržiavať ustanoveniaptevádzkového poriadku'

2.2 uŽivď hľobové miesto v súlade s platqimi pľávnymi predpismi o pohĺebníctve

a prevádzkovým poriadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou'

2.3 na vlastné nrĺklady zabezpečovať poriadok, údržbu a staľostlivosť o prenajaté hľobové

miesto a jeho bezpľostreJné oko1ie azabezpečiť, aby pľíslušenstvo k hľobu neohĺozilo

bezpečnosť návštevníkov pohĺebiska,

2.4 oznamovať pľevádzkovateľovi pohľebiska všetky zrÍLeny údajov potrebné na vedenie

evidencie hľobových miest, v pľípade fyzickej osoby najmä zmenu mena a adľesy

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

2.5 vykonávať akékoľvek stavebné úpravy na hľobovom mieste a úpľavy okolo hĺobového

miestaibaspľedchádzajúcimsúhlasomsprávcucintoľína'
2.6 ĺdtŽíavať poriadok na pohĺebisku'

Ak pľenajímateľ zistí nedostatky v staľostlivosti o hľobové miesto, vyzve nájomcu' aby ich

v primeranej dobe odstranil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstráni v písomne uľčenej

lehote, pľenajímateľ tak môže urobiť sám na náklady nájomcu'

Náj omca berie na vedomie, že nedodtžiavaním prevádzkoveho poriadku pohĺebiska sa môže

dopustiťpľiestupkupodl'aust. $ 32zékoĺaI3I]2O10Z. zopohĺebníctvevplatnom zĺení'

Každá zmerlapľevádzkového poľiadku bude oznamovaná nájomcovi hľobového miesta

uveľejnením oznátmenía ozmene pľevádzkového poľiadku pohľebiska nauľadnej tabuli

spolusozverejnenímnovéhoprevádzkovéhoporiadkupohĺebiska.Zmeĺapľevádzkového
poriadku pohľebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šali'

Podnáj om hľobového miesta j e zakéľ:aný'

čl. vlu.
vŕpovnĎ NÁJoMNEJ ZMLIIVY A UKoNčENIE ľÁĺonrľÉľro VZŤAHU

Pľenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak:

a) závažnéokolnosti na pohĺebisku znemožňujú tľvanie nájmu hľobového miesta'

b) sa pohľebisko zruší,

cjrrájom"a ani po upozoľneníĺezap1at1lnájomné zavživaĺie hľobového miesta'

Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'
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musí so súhlasom nájomcu zabezpeéiť iné hĺobové miesto a na vlastné naklady pteložíť

ľudské ostatky vľátane pľíslušenstva hľobu na nové hľobové miesto'

AkpľenajímateľvypovĹnájomnúzmluvuzdôvodovuvedenýchvodseku 1 písm' a) a b)'

je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tľi mesiace predo dňom,

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

uverejní tuto iďoľmáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a pľiezviska

nájomcu hĺobového miesta a čísla hľobového miesta'

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

r^ypovea;aoručiť najomcovi najneskôľ do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na ktoru bolo

nájomné zaplateĺe;ak mu nie je znŕĺmaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uveľejní futo

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

hľobového miesta a čísla hľobového miesta'

Ak pľenajímatel' vypovedaĺ nájomnú zmluw z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm'

c) a nájomc a je ználmy, výpovedná lehota uplynie do jedného ľoka odo dňa doručenia

ýpovede. Pľenajímat eľ vyzvenájomcu, aby najneskôľ do tejto lehoty odstrĺĺnilz hĺobového

miesta príslušenstvo hĺobu; ak ho v tejto lehote neodstľáni, po uplynutí výpovednej lehoty

ho pľenajímateľ odstľáni; po uplynutí ýpovednej lehoty sa príslušenstvo hĺobu povaŽuje sa

opustenú vec.

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

pľenajímateľa o ukončenie nájomného vďahu písomnou dohodou zmluvných stľán,

.p.*ĺatu ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné uhĺadené' Yzor žiadosti

o ukončenie zmluvy tvoľí prílohu č. 6 Všeobe cne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 512020

Prevádzkoqý poriadok pohĺebísk mesta Šaľa (ďalej aj ako ,,vZN č.512020*)'

čl.Ix.
osoBITNÉ USTAI\OVENIA

Prenajímateľ nezodpo vedá zapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

na hrobovom mieste.

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

vlastné naklady. Pľenajímateľ nezodpovedázapľípadnú stratu, resp. zničenie majetku'

Nájomca beľie na vedomie, že Pľenajímateľ a jeho sprostredkovatelia spľacúvajú v zmysle

nariadenia Etľópskeho parlamentu a ruý (EU) 20161679 z 27. apnla 201,6 o ochľane

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov, ktoým

sa zrušuje smeľnica g5l46lqs (všeobecné naľiadenie o ochľane údajov) osobné údaje

Nájomcu v ľozsahu stanovenom v tejto Zmluve za účelom plnenia zakonných povinností

Prenajímateľa, ktoré vyplývajú zprevádzkovania pohrebiska podľa zékonač:. 13112010 Z'z'

o pohĺebníctve v znení neskorších predpisov, po dobu nevyhnutne potrebnú nazabezpečenie

ptáv apovinností vyplývajúcichzo zmluvného vďahvzaložeĺého ĺazáú<laďe tejto Zmluvy

a následne na účely aľchivácie po dobu trvania archivačnej doby v súlade so zĺĺkonom č'

3g5lzOO2Z,z. oarchívoch a registraturach a o doplnení niektorých zákonov v platnom zneĺi.

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

nariadenia o ochĺane údajov potľebné na plnenie zakonných povinností Pľenajímateľa podľa

zékona č. 13Il2OlO Z.z. o pohľebníctve v znení neskoľších pľedpisov. Nájomca zaľoveň

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

Pľenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich právach vyplývajúcich zo
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4.

spracúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskýnúť v súvislosti so

zakonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších relevantqých skutočnostiach

obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky ochľany súkromiď', s ktoľého obsahom saNájomca

pred podpísaním tejto Zmluvy oboznámil. Nájomca berie na vedomie že iďoľmácie o

spľacovávaní osobných údajov sú dosfupné na webovom sídle Pľenajímateľa: www.sala.sk.

V pľípade, ak bude podl'a tejto zmluvy potrebné doručovať dľuhej zmluvnej strane

akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v č1.

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmeÍLa adľesy písomne oznámená dľuhej zmluvnej strane, ktorá

písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pľi dodrŽaní ýchto podmienok vľáti

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

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

oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa zŕlväzkl medzi zmluvnými stľanami, ktoľé

vyp1ývajú ztejto zmluvy aj prostľedďctvom e - mailu ďalebo kľátkej textovej správy.

Pľenajímateľ aNájomca sa zaväanji písomne si oznĺĺmiť každt zmenu týkajúcu sa ich

identiťrkačných údajov (nénov, sídlo, čísla účtov a pod.) najneskôr do l0 pracovných dní

odo dňa, kedy táto zÍnenanastala. Takéto Zmeny sanebudú povďovať zazmeny vyžadujúce

si uzavretie dodatku k tejto zmluve.

čl. x.
zÁvnnnčľn usrĺNovENIA

K zmene tejto zmluvy môŽedôjsť len na záHadevzájomnej dohody zmluvných stľán foľmou

očíslovaných písomných dodatkov, s výnimkou zmien vyplývajúcich zo zmeny

prevádzkového poľiadku pohľebiska, ktoré súzáväznépre nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo z.ĺrienvšeobecne platných právnych predpisov najmä zákonač.l3ll20l0
Z.z. o pohrebníctve v znení neskoľších pľedpisov.

Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa ľiadia príslušnými

ustanoveniami VZN é.5l2O2O v platnom zneĺí, zĺĺkonom č,. 13112010 Z. z, o pohľebníctve

v znení neskorších predpisov a zríkonom č,. 4011964 Z. z. občiansky zakonník v platnom

zĺeni,
Touto zmluvou sa ľiadi tieŽ doba uŽivaniapľedmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

tejto zmluvy.
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 zmlllvy,vrátane so zverejnením a spľístupnením ich osobných

údajov v rozsahu mena a priezviska. Povinnosť zmluvu zveľejniť vypĺyva z ustanovenia $

5a zékona ó. 2IIl20oO Z. z. o slobodnom prístupe k iďoľmáciám ao zĺnene a doplnení

niektoých zákonov (zákono slobode informácií) v platnom zĺeĺí.
Ak niektoré ustanovenia tejto Zm\uvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôľ stľatia

účinnosť, nie je ťým dotknutá platnosť ostatn;ých ustanovení. Namiesto neúčinných us-

tanovení sa použije úprava, ktoľá, pokiaľ je to pľávne možné, sa čo najviac približuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pi uzatváľaní tejto Zmluvy zmluvné stľany tuto otázku brali

do úvahy.
Táto zmluva je vypracovaná v troch (3) vyhotoveniach povahy oľiginálu, zktoých
nájomca obdrŽijedno (1) vyhotovenie a prenajímateľ obdrží 2 vyhotovenia.
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Zmĺvvĺéstľanyvyhlazujú,žezmluvusipľečítali,súhlasiasjejobsahom'poľonrmelimu,
vyhlasujú, že obsďruj. ,touoarry, uľči!ý, jasný a zrozumiteloný pľejav ich vôle aĺa znak

súhlasu ju podpisujú.

V Šali, dĺa.../.ť. /0

Za nájomcu: Za prenajímateľa:

JozeÍ

,'4
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