Nájomná zmluva č. 52212021
na hľobové miesto

v znení neskoľších
uzatvorená v zmysle $ ó63 a násl. zŕkoĺač^4011964Zb. občiansky zakonník
predpisova$21 a násl. zákona č. 131/2010 Z.z. o pohľebníctve v zneni neskoľšíchpľedpisov
čl. I.

ZMLIľľ{ÉSTRAI{Y

1. Pľenajímatel': Mesto Sal'a
Nám. Sv. Trojice 7,927 t5 Šďa
Sídlo:
Zastupenýz

Mgr. Jozef Belický, pľimátor mesta
Bankové spojenie: Slovenská spoľiteľňa, a.s.
SK82 0900 0000 00512430 6282
IBAlrl:

BIC:
ĺČo:

GIBASKBX
00 306 185

(ďalej len,, prenaj ímate ľ ")

2, Nájomca:

Mgľ. Lýdia Vlková

Naľodený/á:
Rodné číslo:

Trvďe bytom:
Tel.
e-mail:
(ďalej len,, náj otnca ")
(obidvaja účastnícizmluvy v ďalšom texte spoločne aj alro ,,zmluvné strany")
čl. il.

Úvooľn UsTANovENIA
1

c

K}ĺ paľcela číslo1586/1'
Pľenajímate1' je výlučným vlastníkom pozemku registra
zutavaná plocha anádvorie oqimere 33244 m2,paľcela regista C KN číslo1586/8'
zutavanáplocha a nádvoľie o výmere t34 fiŕ a parcela ľegistra C KN číslo1586/6, ostatrá
plocha o qýmeľe 7 ĺĺÝvedené katasbálnyĺr odboľom okľesného uľadu Šďa, pľe obec

územie Šaľa,na liste vlastníctva č. 1 (ďďej aj ako,,nehnuteľnosti").
podľa zékoĺa
Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintoľínmesta Šaľaktoý je pohľebiskom
je
t3ll2o10 Z. z. opohľebníctve v znení neskoľšíchpredpisov. Prenajímateľ prevádzkovateľ
pohĺebiska.
ľIľobovémiesto na paľcele 13, ľad: 10, hľobové miesto č. L2rÍ3rl4 (ďalej aj ako ,,hĺobové
_
miesto..) doteruz lžívalpôvodný nájomca Zuzana orbanovó (ďalej aj ako ,pôvodný
ĺájomneza
nájomcď,) ĺ'f-zékÍadeNájomnej zmluvy č.227lo9 zo dňa 23.4.2009,pričom
uŽívanie hľobového miesta bolo uhľadené na dobu do 29.5.2029.
uzatvoľenie
Z dôvodu, že pôvodný nájomca zomľel a nájomca vyuŽil pľednostné pľávo na
1'3ll20l0 Z'z'
novej nájomnej zmluvy na hĺobovémiesto v súlade s $ 21 ods. 4 zákona č:.
dohodli na
o pohľebníctve v zĺeĺineskoľšíchpľedpisov sa zmluvné strany výslovne
a katastľálne

2.

J

4

uzatvorení tejto nájomnej zmluvy (ďalej len,,zmluvď')'

Nájomná zmluva na hĺobovémiesto

116

čl.

ilL

PREDMET A ÚčEL

ľÁĺľĺu

pľijímado nájmu za podmienok
Pľenajímateľpľenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca
paľcele 13o rad : 10, hľobovémiesto č'
dohodnufých v tejto zmluve hrobové miesto na

I

t2rl3rl4.
čl. Iv.

SLUŽBY sPoJENÉs NÁJMOM HRoBovÉľroNIIESTA
S pľenájom hľobového miesta sú spojené

I

služby, ktoľépočas tľvania nájomného vzťahu

omcovi:
odvoz odpadu zpohľebiskaokľem stavebného odpadu,
hĺobovémiesto ĺachádza
tňrŽbapozemkov a stavieb na pohľebisku, na ktoľom sa

pľenaj ímatel' poskytuj e náj

i.r
l.2
1.3

t.4

(okľem hĺobovéhomiesta),
prevádzkou pohľebiska'
iúľaayinvestičných a neinvestičných nákladov spojených s
špecifikované v č1'
preváá"kovanie pohľebiska, naktorom sanachádzahľobové miesto
z. o pohľebníctve v zneni
III. tejto zmluvy, v sulade so zákonom č,. l3ll2ol0 Z.
neskorších pľedpisov.

čl. v.

DoBA NÁJMU
1

.

2.

Táto zmluv

a sauzaÝára

po uplynutí tlecej
na dobu neuľčitua nesmie sa vypovedať skôľ, ako

Z' z' o pohĺebníctve v znen1
doby (10 ľokov odo dňa pochovania), ak zákon č,. l3llzoto
neskoľšíchpredpisov neustanovuje inak'
Neoddelitel'noupľílohou tejto zmluvy je doklad o úhľade nájomného'
čl. vL

NÁJoMNE

1.
2.
3.
4.

štyridsat'sedem centov) bolo
Nájomné vo ýške 46147 EUR (slovom: štyľidsat'šest'eur
zo strany nového nájomcu uhľadené na dobu do29.5.2029.
nájomného na ďalšie obdobie
Nájomca berie na vedomie a výslovne súhlasís tYm' Že výška
prenajímateľa'
nájmu bude uľčenápodľa aktuálne platného cenníka
uhĺadiť nájomné na ďalšie
Nájomca je povinný pred uplynutím predplateného obdobia
neuhľadínájomné na ďalšie
obdobie. V pľípadeak nájomca ani po písomnom upozoľnení
zmluvu postupom podľa č1' vn'
obdobie, má prenajímateľ pľávo .ĺypovedať tuto nájomnú
tejto ZmluvY.
novej nájomnej
Pľi úmľtínájomcu hľobovéhomiesta má prednostné pľávo ĺauzatvorenie
viac, tábLízka osoba' ktoľá
zmluvy na hĺobovémiesto osoba b!ízka, ak je blízkych osôb
preukaže svoj stafus blízkej osoby k
doručíprenajímateľovi písomnú Žiadosť ako pľvá,
s úradne osvedčenlým
zomĺelémunájomcovi rodným listom alebo čestn:ým vyhlásením
prenajímateľ písomne
podpisom vyhiasujúc tento vďďr k zomĺelémunájomcovi a ktoľej
právo na uzatvorenie nájomnej
ako prvej potvrdí využitie prednostného pĺéxa.Pľednostné
nájomcu hľobového miesta'
zmluvy moŽno uplatniť najneskôľ do jedného ľoka od úmľtia
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čl. vil.

ľnÁv.q. A PovINosTI ZMLtIvl\Ýcn

1.

sľnÁľ

Prenajímateľ je povinný:

l.1

I.2
1.3

pľevádzkovať pohĺebisko sprenaja|ým hľobovým miestom vsúlade splatnými
právnymi pľedpismi o pohľebníctve a pľevádzkoým poriadkom pohľebiska,
počas trvania tejto zmluvy zabezpečiť prístup nájomcovi k prenajatému hľobovému
miestu,

je potrebné
zdržaťsa akýchkoltek zásahov do hľobového miesta, okĺem pľípadu,ak
zabezpečiť bezpečnépľevádzkovanie pohľebiska. o pľipravovanom zásahuje povinný
hľobového
vopred písomne infoľmovať nájomcu. o uŽ uskutočnenom zásahu

do

l.4
2.

3.
4.
5.
6.

iďoľmovať náj omcu,
vopľed písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť
mesiacov pľedo dňom, keď sa má hľobové miesto zrušiť'

miesta,

je

ptev ádzkovateľ povinný bezodkladne písomne

Nájomcaje povinný:
2.l dodľžiavaťustanoveni a prevádzkového poľiadku,
2.2 vžívaťhľobovémiesto v súlade s platnými právnymi pľedpismi o pohĺebníctve
apreváďzkovým poľiadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou,
2.3 na v1astné náklady zabezpečovať poľiadok, údľžbua staľostlivosť o pľenajaté hľobové
miesto a jeho bezprostľedné okolie azabezpečiť, aby pľíslušenstvo k hľobu neohľozilo
bezpečnosť návštevníkov pohrebiska,
2.4 oznamovať pľevádzkovateľovi pohĺebiska všetky zmeny údajov potľebnéna vedenie
evidencie hľobových miest, v prípade szickej osoby najmä änenu mena a adľesy
trva1ého pobytu, v prípade pľávnickej osoby najmä nnenu obchodného mena a sídla,
2.5 vykonávať akékoľvekstavebné úpravy nahrobovom mieste a úpľavy okolo ľľobového
miesta iba s pľedchádzajúcim súhlasom správcu cintoľína,

2.6

udľžiavaťporiadok na pohľebisku.
Ak pľenajímateľzistínedostatky v staľostlivosti o hĺobovémiesto, wzve nájomcu, aby ich
v primeľanej dobe odstľánil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstľáni v písomne určenej
lehote, prenajímateľ tak môŽe urobiť sám na naklady nájomcu.
Nájomca beľie na vedomie, Ženedodržiavaním prevádzkového poriadku pohĺebiska sa môže
dopustiť priestupku podľa ust. $ 32 zákona l3l l20l0 Z. z o pohľebníctve v platnom zneĺi.

Každá zmeta pľevádzkového poľiadku bude oznamovaná nájomcovi hľobového miesta
uverejnením oznámenia o zÍnene prevádzkového poriadku pohľebiska na uľadnej tabuli

spolu so zverejnením nového pľevádzkového poľiadku pohĺebiska. Zmena pľevádzkového
poľiadku pohľebiska podlieha schváleniu Mestským zastupitel'stvom v Šaľ.
Podnájom hrobového miestaje zakazaný.
čl. VIII.

vZŤAHU
ZMLU\nľ A UKoNčENIE ľÁĺonĺľÉrĺo
rrŕpovrĎ ľĺÁĺotvľľEJ
1

Pľenajímateľnájomnú zmluvu vypovie, ak:
a) závaŽnéokolnosti na pohľebisku znemožňujú trvanie nájmu hľobového miesta,
b) sa pohĺebisko zruší,

c) nájomca ani po upozomení nezaplatil nájomné zavžívaniehrobového miesta.

2

Ak prenajímatel'vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku
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písm. a) a b),
316

3.

4.

5.

musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hľobové miesto a na vlastné naklady preložiť
ľudskéostatky vrátane príslušenstva hĺobu na nové hľobové miesto.
b),
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zm|uvuzdôvodov uvedených v odseku 1 písm. a)
je povinný ýpoveď nájomnej zmluvy doručiťnájomcovi najmenej tľi mesiace pľedo dňom,
keď sa má hľobové miesto zrušiť; ak mu nie je znáĺmaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu,
uverejní tuto infoľmáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a pľiezviska
nájomcu hľobového miesta a číslahľobového miesta.
Ak pľenajímateľvypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods. 1 písm. c), je povinný
ýpoveď doručiťnájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na ktoru bolo
nájomné zaplatené; ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní tuto
infoľmáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a priezviska nájomcu
hĺobového miesta a číslahĺobovéhomiesta.
Ak prenajímatel' vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku písm.
c) a nájomca je známl1 qýpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia

a

l

ýpovede. Prenajímateľ vyzvenájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstľánilz hĺobového
miesta príslušenstvo hľobu; ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty
ho prenajímateľ odstľáni; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvohľobu povďuje sa

6.

opustenú vec.

Po uplynutí tlecej doby (10 ľokov odo dňa pochovania) môže nájomca písomne požíadať
prenajímateľa o ukončenie nájomného vďahu písomnou dohodou zmluvných stľán,
spľavidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné uhľadené. Yzot žiadosti
o ukončenie zmluvy tvorí prílohu č. 6 Všeobe cne záväzného naľiadenia mesta Šaľač. 5l2O20
Pľevádzkoqý poriadok pohľebískmesta Šaľa(ďalej aj ako ,,VZN č.512020*).

čl.Ix.
osoBITNÉ USTANoVENIA
1

)
3

Pľenajímatel' nezodpovedá zapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloŽeného
na hľobovom mieste.
Nájomca berie navedomie, že jeho vlastn;ý hnuteľný majetok si je povinný poistiť na
vlastné náklady. Pľenajímateľnezodpovedázapľípadnú stratu, ľesp. zničenie majetku.
Nájomca beľie na vedomie, že Prenajímateľa jeho spľostľedkovatelia spľacúvajúv zmysle

naľiadenia Európskeho paľlamentu a rudy (EU) 20161679 z 27. aptíla 2016 o ochrane
ffzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o volhom pohybe takýchto údajov, ktoým
sa zrušuje smeľnica 95l46lBs (všeobecnénariadenie o ochĺane údajov) osobné údaje
Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto Zmlvve za účelomplnenia zakonných povinností
Pľenajímatel'a, ktoré vyplývajú zptevádzkovania pohľebiska podľa zál<onač. l31l20l0 Z.z.
o pohľebníctve v znení neskorších pľedpisov, po dobu nevyhnutne potľebnú ĺazabezpečelie
pt áv apovinností vyplývaj úc ich zo zmluvného v ď ahu za\oŽeného na zéklade tej to Zmluvy
a následne na účelyaĺchivácie po dobu trvania aľchivačnej doby v súlade so zákonom č.
39512002 Z.z. o archívoch a registratuľach a o doplnení niektoých zákonov v platnom zneni.
Spracúvanie osobných údajov Nájomcu je v súlade s čl. 6. ods. 1 písm. c) všeobecného
naľiadenia o ochľane údajov potrebné na plnenie zakonných povinností Pľenajímateľapodl'a
zákona č,. t3ll20tO Z.z. o pohľebníctve v znení neskorších predpisov. Nájomca záltovei
vyh|asuje, Že za účelomuzavretia tejto Zmluvy pľi poskytnutí osobných údajov
Pľenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich právach vyplývajúcich zo
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spľacúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskytnúť v súvislosti so
zakonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších ľelevantných skutočnostiach
obsiahnuľých v dokumente ,,Podmienky ochĺany súkľomiď', s ktorého obsahom saNájomca
pľed podpísanímtejto Zmluvy oboznámil. Nájomca berie na vedomie že infoľmácie o
4.

5

spracovávaní osobných údajov sú dosfupné na webovom sídle Prenajímateľa: www.sala.sk.
V pľípade, ak bude podľa tejto zmluvy potľebnédoručovaťdruhej zmluvnej strane
akúkol'vek písomnosť,doručuje sa táto písomnosťna adresu zmluvnej strany uvedenú v čl.
I. zmluvy, dokial' nie je zmena adľesy písomne oznáneĺá dľuhej zmluvnej strane, ktorá
písomnosť doručuje. V pľípade,ak sa písomnosť aj pľi dodržaníýchto podmienok vľáti

nedoručená, zmluvné stľany sa dohodli, že účinkydoručenia nastávajú dňom wáieĺĺa
zásielky zmluvnej stľane, ktorá zásielku doručuj e. Zĺnluvné stľany sa výslovne dohodli na
opľávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzku medzi zmluvn;imi stranami, ktoľé
vyplývajú ztejto zmluvy aj prostľedníctvom e _ mailu ďa|ebo kÍátkej textovej správy.
Prenajímateľ a Nájomca sa zavänjípísomne si oznámiť každtl zÍnenu týkajúcu sa ich
identifikačných údajov (néaov, sídlo, číslaúčtova pod.) najneskôr do 10 pľacovných dní
odo dňa, kedytáto zmeÍLanastala. Takéto zmeny sanebudúpovažovať Zazmeny vyžadujúce
si uzavľetie dodatku k tejto zmluve.

čl. x.

zÁvnnľčNÉUsTANovENIA
I

K zmene tejto zmluvy môŽe dôjsť len na základevzájomnej dohody zmluvných strán foľmou
očíslovanýchpísomných dodatkov, s výnimkou zmien vyplývajúcich zo zmeny
pľevádzkového poriadku pohrebiska, ktoľésilzáväzné pľe nájomcu dňom nadobudnutia ich
účinnostialebo zo zmienvšeobecne platných pľávnych predpisov najmä zál<oĺač,. I31l20l0

2.

3

4.

5

Z.z. o pohĺebníctve v znení neskorších predpisov.
Pľáva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými
ustanoveniami VZN č,. 512020 v platnom znení, zákonom é. l3ll20l0 Z. z. o pohľebníctve
v zneni neskoľšíchpľedpisov a zákonom č,. 4011964 Z. z. obéiansky zákonník v platnom
zneni,
Touto zmluvou sa ľiadi tiež doba uživaniapredmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti
tejto zmluvy.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvn:ŕmi stľanami a účinnou
dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na webovom sídle mesta Šaľa.Zmluvné stľany
súhlasia so zveľejnenímcelej zmluvy, vľátane so zverejnením a spľístupnenímich osobných
údajov v rozsahu mena a pľiezviska. Povinnosť zmluvu zverejruť vyplyva z ustanovenia $
5a zákona č. 2lll2000 Z. z. o slobodnom prísfupe k informáciám a o zÍnene a doplnení
niektoých zákonov (zákon o slobode infoľmácií) v platnom znení.
Ak niektoré ustanovenia tejto Zm|uvy nie sú celkom alebo sčasti účinnéalebo neskôr stľatia
účinnosť,nie je !ým dotknutá platnosť ostatn;ých ustanovení. Namiesto neúčinnýchustanovení sapoužije úprava, kÍorá, pokiaľ je to právne možné,sa čo najviac pľibliŽuje zmyslu
a účelutejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatvaľaní tejto Zmluvy zmluvné strany tuto otiázku brali
do úvahy.

6

Táto zmluva
náj

je

vypracovaná v tľoch (3) vyhotoveniach povahy oľiginálu, z ktoqých
omca obdľžíj edno ( 1 ) vyhotovenie a prenaj ím ateľ obdrží2 vyhotovenia.
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7

Zmluvné stľany vyhlasujú, že zmluw si prečítali,suhlasia s jej obsúom' poľozumeli mu,
vyhlasujú, že obsďruje slobodný, uľčitý,jasny aztozlltĺliteľný pľejav ich vôle ana zĺtak
súhlasu ju podpisujú.

V Šali,aĺa.....4.*: ľ

Za ndjomcu:

.. a. ......

a

......

.

.. o.... ' ý -
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Za prenajítnateľa:

Mgľ. J
pľimátor

Šal'a
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