Nájomná zmluva é. 52312021
na hľobové miesto

zákonník v znení neskoľších
uzatvoľená v zmysle $ 663 anásl. zákon ač. 4011964 Zb. občíansky
v zĺelĺneskoľšíchpredpisov
pľedpisov a $' 21 anásl. zákoĺač. 131/2010 Z.z.o pohľebnícwe

čl.I.

ZMLWNÉ srnlľy
Pľenajímatel': Mesto Šal'a

1

Sídlo:
Zastupený:

Nám. Sv. Trojice 7,927 15 Šaľa
Mgľ. Jozef Belický, primátor mesta
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a's'
SK82 0900 0000 00512430 6282
IBAN:

BIC:
IČo:

GIBASKBX

Nájomca:

Mgľ. Renáta Silná

00 306 185

(ďalej len,, pr enaj ímate ľ ")

2

Naľodený/á:
Rodné číslo:
Trvale bytom

:

Tel.
e-mail:
(ďakj len,,nájomca")
strany")
(obidvaja účastnícizmluvy v ďalšom texte spoĺočneaj ako ,,zmluvné
čl. u.

UvoDNÉ USTANoVENIA
C KN paľcela čislo3625l1, ostatlrá
Pľenajímateľje ýlučným vlastníkom pozemkov ľegistra
1974 fiŕ, paľcela
plocha o qýmere 8351 m2, parcela éísIo362514, ostatná plocha: ryľere
katastľálnym odboĺom
regista c KN čísIo362716, ostatrá plocha o výmere |% Íŕvedené
pozemku ľegistra E
óir"r"eľ'o úradu Šaľapľe obec a katastrálne územie Šďa na Lv č. 1 a
odboľom okľesného
KN paľcela číslo64, oľná pôda o výmere 684fiŕ,vedený katastľalnym
aj ako
ú'"d' Šďa pľe obec a katastrá1ne územie Šaľana LV č. 7266 (ďa1ej spoločne

1

,,nehnuteľnosti'o).

2

ktoý je pohľebiskom podľa
Na ýcbto nehnutel'nostiach sa nachádza cintoľínmesta Šaľa
pľedpisov'
zél<oĺa|3|l2}L}Z. z. opohľebníctve v zrení neskorších
čl. m.

PREDMEľ
1.

^q.

ÚČnL NÁJMU

prijíma do nájmu za podmienok
Pľenajímateľpľenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca
lľobovémiesto: na paľcele č:
dohodnudch v tejto nájomnej zmluve (ďalej len,,zmluvď')
V 7 ľad : 5 hĺobovémiesto č.: 3 (ďalej aj ako,,hrobové miesto")'
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čl.Iv.
sLUŽBY sPoJENÉs NÁJMoM HRoBovÉ'rĺoMIEsTA
nájomného vzťahu
S pľenájom hĺobovéhomiesta sú spojené sluŽby, ktoľépočas tľvania
pľenaj ímateľ poskytuj e náj omcovi :
1.1 odvoz odpadu z pohľebiska okrem stavebného odpadu,

I

t.2

1.3

I.4

ídržbapozemkov a stavieb na pohľebisku, na ktorom sa hľobové miesto nachádza

(okľem hľobového miesta),
pohľebiska,
úhľadyinvestičných a neinvestičných nákladov spojených s pľevádzkou
v č1'
pľevádzkovanie pohľebiska, naktoľom sanachádzallrobové miesto špecifikované
v znení
III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č,. 13ll2}l0 Z. z. o pohľebníctve
neskorších predpisov.
čl. v.

DoBA NÁJMU

1.

po uplynutí tlecej
Táto zmluv asauzatvŕĺra na dobu neurčitu a nesmie sa vypovedať skôr, ako
v znení
doby (10 rokov odo dňa pochovania) ak zákon é. I3ll20l0 Z. z. o pohľebníctve

'

2.
3.

neskoľšíchpľedpisov neustanowje inak.
Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je doklad o úhľadenájomného'
Užívanie hrobového miesta zaéalo diru: I4'8'202l'
čl. vI.

ľÁĺoľĺľÉ
1.
2.
3,
4.
5.

je
Výška nájomného činí20100 EUR (slovom: dvadsat' eur) na dobu 10 rokov a uľčená
podľa ust. $ 12 Všeobe cne záväzného nariadenia mesta Šaľač. 512020 Prevádzkoqý
poriadok pohľebískmesta Šaľa(ďalej aj ako ',VZ}I č. 512020") a bolo uhĺadené dňa
I4.8.2021,na dobu do 14.8.2031.
dobu).
Nájomné je splatné vopred na celých 1 0 ľokov pri podpise tejto zmluvy (na celú tleciu
obdobie
Nájomca beľie na vedomie a výslovne súhlasís tým, že ýška nájomného na ďalšie
nájmu bude uľčenápodľa aktuálne platného cenníka pľenajímatel'a.
na ďalšie
Nájomca je povinný pľed uplynutím predplateného obdobia uhľadiť nájomné
na ďalšie
obdobie. V pľípade' ak nájomca ani po písomnom upozoľnení neuhľadí nájomné
podľa č1. vm'
obdobie, má prenajímateľpľávo vypovedať túto nájomnú zmluvu posfupom
tejto Zmluvy.

Pľi úmrtínájomcu hrobového miesta má pľednostné právo na uzatvorenie novej nájomnej
ktorá
zmluvy na hľobovémiesto osoba bIízka, ak je blízkych osôb viac, tilblízka osoba,
osoby k
doručípľenajímateľovi písomnúžiadosť ako pľvá, pľeukĺížesvoj status blízkej
zomľelému nájomcovi ľodným listom alebo čestným vyhlásením s úradne osvedčen1ým
písomne
podpisom vyhlasujúc tento vďah k zomľelémunájomcovi a ktorej pľenajímateľ
nájomnej
ako prvej potvľdí vyuŽitie prednostného práva. Prednostné pľávo na uzatvorenie
miesta.
zmluvy možno up1atniť najneskôr do jedného ľoka od úmľtia nájomcu hĺobového
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čl. vII.

ľnÁvĺA PovINosTI
1.

Pľenajímateľje povinný:

1.1

l.2
1.3

I.4

2.

4.
5.
6.

pľevádzkovať pohľebisko s prenajat;im hľobovým miestom v súlade s platnými
pľávnymi predpismi o pohrebníctve a prevádzkoým poriadkom pohrebiska,
počas tľvania tejto zmluvy zabezpeéiť prístup nájomcovi k prenajatému hľobovému
miestu,

je potrebné
zdržať sa akýchkol'vek zásahov do hrobového miesta, okľem pľípadu,ak

o pripravovanom zasahuje povinný
už uskutočnenom zásahu do hľobového

zabezpečíťbezpečnéprevádzkovanie pohľebiska.

vopred písomne infoľmovať nájomcu. o
miesta, je prev ádzkovateľ povinný bezodkladne písomne informovať náj omcu,
vopľed písomne upozomiť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť
mesiacov predo dňom, keď sa má hĺobovémiesto zrušiť'

Nájomcaje povinný:

2.l

2.2

3.

do dtžiavať ustanoveni a pr ev ádzkového poriadku,

lživaťhĺobovémiesto v súlade s platnými pľávnymi predpismi

2

o pohľebníctve

aptevádzkovým poriadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou,
2.3 na vlastné náklady zabezpečovaťporiadok, údľžbua staľostlivosť o pľenajaté hľobové
miesto a jeho bezprostľedné okolie azabezpečiť, aby pľíslušenstvo k hĺobu neohľozilo
bezpečnosťnávštevníkov pohĺebiska,
2.4 oznamovať pľevádzkovatel'ovi pohľebiska všetky zmerly údajov potrebné na vedenie
evidencie hľobových miest, v pľípade fyzickej osoby najmä zmenu mena a adresy
tľvalého pobýu, v prípade právnickej osoby najmä znenu obchodného mena a sídla,
2.5 vykonávať akékoľvek stavebné úpľavyna hľobovom mieste a úpravy okolo hľobového
miesta iba s predchádzajtrcĺm súhlasom správcu cintoľína,
2.6 uďrŽiavať poľiadok na pohľebisku.
Ak prenajímateľ zistí nedostatky v starostlivosti o hľobové miesto, yyzve nájomcu, aby ich
v primeranej dobe odstránil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstráni v písomne určenej
lehote, pľenajímateľtak môže uľobiťsiĺm na naklady nájomcu.
Nájomca beľie na vedomie, že nedodľžiavaním pľevádzkového poriadku pohľebiska sa môŽe

dopustiť pľiestupku podľa ust. $ 32 zékona L31l20I0 Z. z opohľebníctve v platnom zneni.
Každá zmena pľevádzkového poľiadku bude oznamovaná nájomcovi hľobového miesta
uverejnením oznámeĺia o änene prevádzkového poriadku pohĺebiska na uľadnej tabuli
spolu so zveľejnením nového pľevádzkového poľiadku pohľebiska. Zmeĺtaprevádzkového
poľiadku pohľebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šali.
Podnájom hľobového miesta je zakazaný.

ZMLUvY
rrŕpovľĎ ľÁĺoľĺľEJ
I

ZMLUvt\Ýcn sľnÁľ

čl. VIII.

A UKoNčENIE NÁJoMNEHo vZŤAHU

Prenajímatel'nájomnú zmluw vypovie, ak :
a) závažĺéokolnosti na pohĺebisku znemoŽňujú trvanie nájmu hľobového miesta,
b) sa pohľebisko zruší,
c) nájomca ani po upozornení nezap|atilnájomné zauživanie hľobového miesta.
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a b)'
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náklady pľeloŽiť
musí so súhlasom nájomcu zabezpeéiť iné hrobové miesto a na vlastné
ľudské ostatky vrátane príslušenstva hľobu na nové hľobové miesto'
písm' a) a b),
Ak prenajímatel'vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1
je povinný výpoved'nájomnej zmluvy doručiťnájomcovi najmenej tri mesiace pľedo dňom,
sídlo nájomcu,
keď sa má hĺobovémiesto zrušiť; ak mu nie je znélmaadresa nájomcu alebo
mena a pľiezviska
uverejní tuto infoľmáciu na mieste obvyklom na pohrebisku s uvedením

J

nájomcu hľobového miesta a číslahľobového miesta'
je povinný
Ak pľenajímateľvypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods. l písm. c),
po uplynutí lehoty, naktorubolo
ýpoveď doručiťnajomcovi najneskôr do dvoch mesiacov
uveľejnítuto
nájomné zap|ateĺé;ak mu nie je znitmaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu,
na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a priezviska nájomcu

4

iďoľmáciu

5.

hľobového miesta a číslahľobového miesta.
Ak prenajímďeľ vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm. c) a
výpovede.
nájomca je znány,výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia
miesta
Pľenajímateľvyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstranil z hľobového
pľíslulenstvo hrobu; ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty ho
povaŽuje sa
pľenajímatel' odstľáni; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hĺobu
opustenú vec.

6

požiadať
Po uplynutí tlecej doby (10 rokov odo dňa pochovania) môŽe nájomca písomne
pľenajímateľa o ukončenie nájomného vďahu písomnou dohodou zmluvných stľán,
spľavidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné uhĺadené.Yzor žiadosti
o ukončenie zmluvy tvorí pľílohu č. 6 VZN č'.512020'
čl. Ix.

osoBITNÉ usľĺľovENIA

1.
2.
3.

Pľenajímateľ nezodpov edá zapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloŽeného
na hľobovom mieste.
Nájomca beľie na vedomie, že jeho vlastn;ý hnuteln;ý majetok si je povinný poistiť na
vlastné naklady. Prenajímateľ nezodpovedázaprípadnú stľatu, ľesp. zničenie majetku.
Nájomca beľie na vedomie, že Prenajímateľa jeho sprostľedkovatelia spracúvajú v zmysle
naľiadenia Európskeho paľlamentu a rady (EU) 20161679 z27. apnIa2016 o ochľane
osôb pľi spľacúvaníosobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, kÍorym

ffzických
sa zrušuje smeľnica g5l46l$s (všeobecnénaľiadenie o ochľane údajov) osobné údaje
povinností
Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto Zm\uve za účelomplnenia zakonných
13tl20l0 Z.z'
Prenajímateľa, ktoré vyplývajú zprevádzkovania pohľebiska podľa zá/ĺ.oĺač.
potrebnú ĺazabezpeóeĺie
o pohľebníctve v znení neskoľšíchpľedpisov, po dobu nevyhnutne
Zmluvy
práv apovinností vyplývajúcichzo zmluvného vďahu za\oŽeĺeho ĺazžkJadetejto
zákonom č'
a následne na účelyarchivácie po dobu tľvania archivačnej doby v súlade so
v platnom znení.
3g5l2OO2Z.z. oarchívoch aregistrafurach a o doplnení niektoých zákonov
Spracúvanie osobných údajov Nájomcu je v súlade s č1. 6. ods. 1 písm. c) všeobecného
podl'a
nariadenia o ochĺane údajov potrebné na plnenie zĺĺkonnýchpovinností Prenajímateľa
zikoĺa č. I3tlzolO Z.z. o pohĺebníctve v znení neskoľšíchpľedpisov. Nájomca zálroveÍl
vyhlasuje, Že za účelomuzavľetia tejto Zmluvy pri poskytnutí osobných údajov
zo
Prenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich právach vyplývajúcich
so
spracúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskytnúť v súvislosti
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4.

5

zákonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších relevantn;ých skutočnostiach
obsiúnutých v dokumente ,,Podmienky ochrany súkľomiď'o s kÍoľéhoobsahom saNájomca
pľed podpísanímtejto Zmluvy oboznrámil. Nájomca berie na vedomie Že infoľmácie o
spracovávaní osobných údajov sú dosfupné na webovom sídle Pľenajímateloa: www.sala.sk.
V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej stľane
akúkoľvekpísomnosť,doručuje sa táto písomnosťna adresu zmluvnej strany uvedenú v čl.
I. zmluvy, dokial' nie je zmena adresy písomne oznámená dľuhej zmluvnej stľane, ktorá
písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pľi dodržaní fýchto podmienok vľáti
nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, že účinkydoručenia nastĺĺvajúdňom vľátenia
zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na
opľávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzku medzi zmluvn;ými stranami, ktoľé
vyplývajú ztejto zmluvy aj pľostľedníctvom e - mailu ďalebo kÍátkej textovej spľávy.

PľenajímateľaNájomca sa zaväzuji písomne si oznĺĺmiťkaždúänenu ťýkajúcusa ich
identifikačných údajov (nánov, sídlo, číslaúčtova pod.) najneskôľ do 10 pľacovných dní
odo dňa, kedy táto zÍTLenanastala. Takéto zrneny sa nebudú považovať zazrTĺeny vyžadujúce
si uzavľetie dodatku k tejto zmluve.
čl. x.

zÁvľnnčľÉ
usľLľovENIA

1.

2.
3.
4.

Kzmene tejto zmluvy môŽe dôjsť len na zék|aďe vzájomnej dohody zmluvných stľán
foľmou očíslovanýchpísomných dodatkov, s výnimkou zmien vyplývajúcich zo zmeny
prevádzkového poľiadku pohľebiska, ktoľési zéxazne pre nájomcu dňom nadobudnutia ich
účinnostialebo zo zmieĺvšeobecneplatných pľávnych predpisov najmä zákonač,
Z.z. o pohľebníctve v znení neskoľšíchpľedpisov.

t3ll20l0

povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými
ustanoveniami VZN č. 5/2020 v platnom znení, zákonom č. l3ll20t0 Z. z. o pohľebníctve
v znení neskoľšíchpľedpisov a zákonom č,. 4011964 Z. z. občiansky zakonník v platnom

Práva

a

zneĺĺ.
Touto zmluvou sa riadi tiež dobauživanapredmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti
tejto zmluvy.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvn1ými stranami a účinnou
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Šal'a.Zmluvné strany
súhlasia so zveľejnením celej zmluvy, vrátane so zverejnením a spľístupnenímich osobných
údajov v ľozsahu mena a priezviska. Povinnosť zmluvu zveľejniť vyplýva z ustanovenia
$ 5a zĺĺkonaé.2lll2000 Z. z. o slobodnom prísfupe k infoľmáciĺíma o zÍnene a doplnení

5.

6.

niektoých zákonov (zákono slobode infoľmácií) v platnom zneni.
Ak niektoľéustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinnéalebo neskôr stratia
účinnosť,nie je tým dotknutá platnost' ostatn]ŕch ustanovení. Namiesto neúčinnýchustanovení sapouŽije úpravao ktoľá, pokiaľ je to pľávne moŽné, sa čo najviac pribliŽuje zmyslu
a účelutejto Zmluvy, pokial' pti uzatvtani tejto Zmluvy zmluvné stľany tuto otazku bľali
do úvahy.

je

vypracovaná v tľoch (3) vyhotoveniach, zktoých nájomca obdržíjedno
(1) vyhotovenie a prenajímateľ obdrží2 vyhotovenia.

Táto zmluva
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Zmluvné shany vyhlasujú, že zmluvu si pľečítali,súhlasia sjej obsahom' poroanmeli
mu,
vyhlasujú, že obsďluje slobodný, uľčitý,jasny aztozvnitelhý pľejav ich vôle
aĺa znak
súhlasu ju podpisujú.

V Šaľ,aĺa....../.ľ.;.ť...:.k.a...

Za nájorncu:

Za prenajímateľa:
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