Nájomná zmluva ó. 582l202t
na hľobové miesto

Zb. občiansky zakonník v znení neskorších
uzatvorená v zmysle $ 663 a násl. zákon aé. 40/1964
pohľebníctve v zneĺi neskoršíchpľedpisov
predpisov a $ 2L aĺás!. zékoĺač.l31/2010 Z'z' o
čl. L

ZMLUu\É srnĺľy

1. Prenajímatel': Mesto Šal'a
Nám. Sv' Trojice 7,927 t5 Šďa
Sídlo:
Zastiĺpeĺý: Mgľ. Jozef Beliclcý, pľimátor mesta
Bankové spoj enie : Slovenská sporitel'ňa, a's'
SK82 O9O0 0000 00512430 6282

IBAN:
BIC:
lČo:

GIBASKBX
00 306 185

(ďaI ej l en',, pr enaj ímate ľ ")

Miľiam Stankovianska

Nájomca:

2

Naľodený/á:
Rodné číslo:
Tľvale bytom

:

Tel.
e-mail:
(ďatej len,,nójomca")

aj ako ,,zmluvné strany'')
(obidvaja účastnícizmluvy v ďalšoľn texte spoločne
čl. u.

WODNE USTANOVEMA.
1

2

registra C KN paľcela číslo1586/1'
Prenajímatel' je výlučným vlastríkom pozemku_
ľegistra C KN číslo1586/8'
zastavanáplocha anádvoľie ov.ýmere 1zzq+ m2'paľce1a
a paľcela registľa C KN číslo1586/6' ostatná
zastavanélplocha a nádvoľie o ýmere t34 Íŕ
okľesného uradu Šaľa,pľe obec
plocha o qýmeľe 7 m2 vedené katastľál'ryr' oäbo.om
č. 1 (ďalej aj ako ,,nehnuteľnosti")'
a katastrálne tyemieŠaľa,na liste vlasfiríctva
Šaľaktoý je pohľebiskom podľa zŕkoĺa
Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintorín mesta
pľedpisov. Prenajímatel' je prevádzkovateľ
t3Il2OI0 Z. z. opohľebníctve v znení neskoľších
pohľebiska.

3

4

miesto č. 5'6 (ďalej aj ako ,,hľobové
Hľobovémiesto na paľcele 13, ľad: 13, hĺobové
Jonis (ďalej aj ako ,,pôvodný nájomcď')
miesto.,) doterazuŽíva1pôvodný nájomca - Anton
pľičomnájomné zaužívarue
nazáHaďe Nájomnej znluvy č.82412017 zo diĺal6'Lo'2)17,
hľobového miesta bolo uhľadené na dobu do 31'5'2030'

Zdôvodu,žepôvodnýnájomcazomľelanájomcavyužilpľednostnépľávonauzatvoľenie
l3ll20l0 Z'z'
na hĺobovémiesto v sulade s $ 21 ods' 4 zákoĺač:'
novej nájomnej
na
"*1ú
predpisov sa zmluvné stľany výslovne dohodli
o pohľebníctvev zneni neskoĺších
uzatvorení tejto nájomnej zmluvy (ďalej len "zmluvď')'
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v6

čl.

ilL

PREDMEľ.q. ÚčnL

ľÁĺnĺu

za podmienok
Prenajímateľpľenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca prijíma do nájmu
hĺobovémiesto č' 5'6'
dohodnu!ých v tejto zmluve hľobovémiesto na paľcele 13, ľad : 13,

1

čl.Iv.
sLUŽBY sPoJENÉS NÁJMoM HRoBovÉrĺoMIEsTA
nájomného
S pľenájom hľobového miesta sú spojené služby, ktoré počas trvania
prenajímateľ poskytuj e nájomcovi:

1

1.1

l.2

1.3

I.4

vďahu

odvoz odpadu z pohrebiska okľem stavebného odpadu,
idržbapozemkov a stavieb na pohĺebisku, na ktoľom sa hĺobovémiesto ĺachádza
(okĺem hľobovéhomiesta),
pľevádzkou pohľebiska,
úhľadyinvestičných aneinvestičných nákladov spojených s
v čl'
pľevádzkovanie pohľebiskao naktoľom sanachádzahľobové miesto špecifikované
pohľebníctve v zneni
III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č. l3tlzOIO Z. z. o
neskorších predpisov.
čl. v.

DOBA NÁJMU
asaĺzaváľana dobu neurčitúa nesmie sa vypovedať skôľ, ako po uplynutí tlecej
o pobľebníctve v znení
doby (10 rokov odo dňa pochovania), ak zákoĺ č). l3ll2}lo Z. z.

1

Táto zmluv

2.

neskorších predpisov neustanovuje inak.
Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je doklad o úhľade nájomného'

vI.

NAJOMNE'
'čl.

I

2
a
J

cent) bolo
Nájomné vo výške 2gr87 EUR (slovom: dvadsat'devät'euľrosemdesiatsedem
zo stľany nového nájomcu uhĺadenéna dobu do 31'5'2030'
na ďalšie obdobie
Nájomca berie na vedomie a qýslovne súhlasís tým, že výška nájomného
najmu bude určená podľa aktuálne platného cenníka prenajímateľa.
nájomné na ďa1šie
Ná3om"u je povinný pred uplynutím pľedplateného obdobia uhľadiť
nájomné na ďalšie
obJobie. V prípade ak nájomca ani po písomnom upozoľnení neuhĺadí
postupom podľa č1' vu'
obdobie, má pľenajímateľprávo vypovedať tuto nájomnú zmluvu
tejto Zmluvy.

4.

novej nájomnej
Pľi úmľtínájomcu hľobovéhomiesta má prednostné pľávo ĺavzatllotenie
osoba, ktoľá
zmluvy na hĺobovémiesto osoba b\ízl<a, ak je blízkych osôb viac, téĺblízka
blízkej osoby k
doručíprenajímatel'ovi písomnú Žiadosť ako pľvá, pľeukaže svoj status
úľadneosvedčen;ým
zomľelému nájomcovi ľodným listom alebo čestným vyhlásením s
pľenajímateľpísomne
podpisom vyhlasujúc tento vďah k zomľelémunájomcovi a ktoľej
právo na uzatvoľenie nájomnej
ako prvej potvľdí vyuŽitie prednostného pľáva. Pľednostné
hľobového miesta'
zmtur.y moŽno uplatniť najneskôr do jedného ľoka od úmľtia nájomcu
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čl. vil.

-

PRÁvA A PovINosTI ZMLtIvNÝcH sľnÁľ

1.

Prenajímateľ je povinný:

1.1

I.2
1.3

pľevádzkovať pohľebisko spľenajat;ým hľobovým miestom vsúlade splatnými
právnymi predpismi o pohľebníctve a prevádzkoým poriadkom pohrebiska,
počas tľvania tejto zmluvy zabezpeéiť pľístupnájomcovi k pľenajatému hĺobovému
miestu,

zdržaťsa akýchkoľvek zásahov do hľobového miesta, okľem pľípadu,ak je potrebné
zabezpečiť bezpečnépľevádzkovanie pohľebiska. o pripľavovanom zásahuje povinný
hĺobového
vopľed písomne infoľmovaťnájomcu. o uŽ uskutočnenom zásahu

do

1.4

2.

2.5

5.
6.

prev ádzkovatel' povinný bezodkladne písomne informovať náj omcu,

2.l

2.4

4.

je

vopred písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť
mesiacov pľedo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť.
Nájomca je povinný:
dodržiavať ustanovenia pľevádzkového poriadku,
2.2 užívaťhĺobovémiesto v súlade s platn;ými pľávnymi pľedpismi o pohľebníctve

2.3

3.

miesta,

aprevádzkovým poľiadkom pohĺebiska ako aj touto zmluvou,
na vlastné naklady zabezpeéovaťpoľiadok, údržbua staľostlivosť o pľenajaté hľobové
miesto a jeho bezpľostľednéokolie azabezpečiť, aby pľíslušenstvok hrobu neohĺozilo
bezpečnosť návštevníkov pohľebiska,
oznamovať prevádzkovatel'ovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie
evidencie hľobových miest, v pľípade fyzickej osoby najmä zmenu mena a adľesy
tľvalého pobytu, v prípade právnickej osoby najmä änenu obchodného mena a sídla,
vykonávať akékoľvek stavebné úpľavyna hľobovom mieste a úpľavy okolo hľobového

miesta iba s predchádzajicim súhlasom správcu cintoľína,
2,6 udrŽiavať poriadok na pohľebisku.
Ak pľenajímateľzistínedostatky v starostlivosti o hrobové miesto, wzve nájomcu, aby ich
v pľimeľanej dobe odstľánil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstráni v písomne určenej
lehote, pľenajímateľtak môže urobiť sám na nĺĺkladynájomcu.

Nájomca berie na vedomie, Že nedodtŽiavaním prevádzkového poľiadku pohľebiska sa môže
dopustiťpľiestupkupodl'aust. $ 32zžkonal3ll20l0Z. zopohľebníctvevplatnom zneni.

Každá 7lrLena prevádzkového poriadku bude oznamovaná nájomcovi hĺobovéhomiesta
uverejnením oznámenia o zmene pľevádzkového poriadku pohľebiska na uradnej tabuli
spolu so zverejnením nového prevádzkového poľiadku pohľebiska. Zmena ptevádzkového
poriadku pohľebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šaľ.
Podnájom hľobového miestaje zakazaný.
čl. VIII.

rrŕpovľĎ ľÁĺoľrľEJZr.ĺiLavY A UKoNČENIE NÁJoMNEHo vZŤAHU
I

Pľenajímateľnájomnú zmluvu vypovie, ak:
a) závažné okolnosti na pohľebisku znemoŽňujú tľvanie nájmu hĺobovéhomiesta,
b) sapohĺebisko zraší,
c) nájomca ani po upozoľnení nezaplatil nájomné zavžívaniehrobového miesta.

2

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

316

náklady pľeložiť
musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hĺobovémiesto a na vlastné
hľobu na nové hľobové miesto.
ľudské ostatky vréĺtaĺepríslušenstva
b)'
1 písm' a) a
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku
pľedo dňom'
je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiťnájomcovi najmenej tľi mesiace
alebo sídlo nájomcu,
keď sa má hľobové miesto zrušiť; ak mu nie je zntĺmaadresa nájomcu
mena a priezviska
uverejní tuto informáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením
nájomcu hľobového miesta a číslahľobového miesta'
písm. c), je povinný
Ak pľenajímateľvypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods. 1
lehoty, na ktoru bolo
\.ypoveď doručiťnajomcovi najneskôľ do dvoch mesiacov po uplynutí
uverejní tuto
nájomné zaplatene;ak mu nie je znánaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu,
priezviska nájomcu
informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku s uvedením mena a
hľobového miesta a číslahĺobovéhomiesta'
písm'
Ak prenajímateľ vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 1
doručenia
c) a nájom ca je znélmy, výpovedná lehota uplynie do jedného ľoka odo dňa
najneskôľ do tejto lehoty odstľánil z hĺobového
ýpovede. Prenajímat eľ vyzvenájomcu, aby
výpovednej lehoty
miesta príslušenstvo hľobu; ak ho v tejto lehote neodstľáni, po uplynutí
hľobu považuje sa
ho pľenajímateľodstráni; po uplynutí výpovednej lehoty sa pľíslušenstvo

J

4

5

opustenú vec.
6.

písomne požiadať
Po uplynutí tlecej doby (10 ľokov odo dňa pochovania) môže nájomca
stľán,
prenajímateľa o ukončenie nájomného vďahu písomnou dohodou zmluvných
,pr*iatu ku pos|ednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné uhľadené' Vzoľ žiadosti
mesta Šaľač. 512020
o ukončenie zmluvy tvoľípľílohuč. 6 Všeobe cnezáv'azného naľiadenia
Pľevádzkový poriadok pohľebísk mesta Šaľa(ďalej aj ako ,,vZN č'' 5l20z0*)'
čl. Ix.

oSoBITNÉ usľlľovENIA
1

2
J

majetku uloŽeného
Pľenajímateľ nezodpo vedá zapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného
na hĺobovom mieste.
je povinný poistiť na
Nájomca beľie navedomie, že jeho vlastný hnuteľný majetok si
vlastré naklady. Pľenajímateľnezodpovedázapľípadnú strafu, resp. zničenie majetku'
v zmysle
Nájomca berie na vedomie, že Prenajímateľa jeho sprostredkovatelia spľacúvajú
o ochĺane
naľiadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 20161679 z 27 apnla 20|6
pohybe takýchto údajov, ktorým
szických osôb pľi spracúvaní osobných údajov a o voľnom
údaje
sa zrušuje smeľnica g5l46lEs (všeobecnénaľiadenie o ochľane údajov) osobné
povinností
Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto Zmlwe za účelomplnenia zakonných
|3ll2010 Z'z'
Prenajímateľa, ktoľévyplývajú zprevädzkovania pohľebiska podľa zákoĺaó.
potrebnú nazabezpečenie
o pohľebníctve v znení neskoľšíchpľedpisov, po dobu nevyhnutne
ĺazák\ade tejto Zmluvy
ptétv apovinností vyplývajúcich zo zmluvného vďahu za\oženého
v súlade so zĺákonom č'
a následne na účelyarchivácie po dobu tľvania aľchivačnej doby
v platnom zneni'
395l2oo2Z.z. oarchívoch a ľegistratuľach a o doplnení niektoqých zákonov
písm. c) všeobecného
Spľacúvanieosobných údajov Nájomcu je v súlade s č1. 6. ods. l
Pľenajímateľapodľa
naľiadenia o ochľane údajov potrebné na plnenie zakonných povinností
zároveň'
zŕkonač,.13ll2o1O Z.z. o pohľebníctvev znení neskoľšíchpľedpisov. Nájomca
vyhlasuje, Že za účelomuzavľetia tejto Zmluvy pľi poskýnutí osobných údajov
svojich právach vyplývajúcich zo
dostatočne informovaný

'

Prenajímateľovi bol
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spracúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskýnúťv súvislosti so
zakonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších relevantn;ých skutočnostiach
obsiahnutých v dokumente,,Podmienky ochľany súkľomiď', s ktorého obsahom saNájomca
pľed podpísanímtejto Zmluvy oboznĺímil.Nájomca berie na vedomie Že infoľmácie o
spracovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Prenajímatel'a: www.sala.sk.

-

4

5

V prípade, ak bude podl'a tejto zmluvy potľebnédoručovaťdľuhej zmluvnej stľane

akúkoľvekpísomnosť,doručuje sa táto písomnosťna adresu zmluvnej stľany uvedenú v čl.
I. zmluvy, dokiaľ nie je zmena adľesy písomne oznétmeĺädruhej zmluvnej stľane, ktoľá
písomnosť doručuje. V pľípade,ak sa písomnosť aj pľi dodržanítýchto podmienok vráti
nedoručená, zmluvné stľany sa dohodli, že účinkydoručenia nastávajú dňom vrátenia
zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje. Zmluvné stľany sa výslovne dohodli na
oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzkll medzi zmluvnými stľanami, ktoľé
vyplývajú ztejto zmluvy aj prostredníctvom e - mailu ďalebo kľátkej textovej správy.
Pľenajímatel'a Nájomca sa zaväzlljil písomne si omrímiť kďžďú zmenu týkajúcu sa ich
identifikačných údajov (nénov, sídlo, číslaúčtova pod.) najneskôr do 10 pľacovných dní
odo dňa, kedy táto zmenanastala. Takéto zmerLy sa nebudú považovať zazf,ľreny vyžadujúce
si uzavretie dodatku k tejto zmluve.
čl. x.

zÁvnnnčľÉusľĺNovENIA
1

K zmene tejto zmluvy môŽe dôjsť len na zéklade vzájomnej dohody zmluvných strán foľmou
očíslovanýchpísomných dodatkov, s ýnimkou zmien vyplývajúcich zo zmeny

prevádzkového poriadku pohľebiska, ktoré sttzáxdzne pľe nájomcu dňom nadobudnutia ich
účinnostialebo zo zmienvšeobecne platných právnych pľedpisov najmä zákonač,. I3Il20l0
2

a
J

4

5

6.

Z.z, o pohľebníctve v zneni neskorších predpisov.
Pľáva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia pľíslušnými
ustanoveniami VZN č. 512020 v platnom zneni, zĺĺkonomč. l3ll20l0 Z. z. o pohĺebníctve
v zneni neskorších predpisov a zĺĺkonom č. 4011964 Z. z. obéiansky zĺĺkonníkv platnom
zneni.
Touto zmluvou sa ľiadi tiež dobauživaniapredmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti
tejto zmluvy.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stľanami a účinnou
dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na webovom sídle mesta Šaľa.Zmluvné stľany
súhlasia so zverejnením celej zmluvy, vľátane so zverejnením a spľístupnenímich osobných
údajov v rozsahu mena a pľiezviska. Povinnosť zmluvu zveľejniť vyplyva z ustanovenia $
5a zákona č. 2lll2000 Z. z. o slobodnom pľístupe k informáciám ao zmene a doplnení
niektoých zákonov (zákoĺ o slobode informácií) v platnom zneni.
Ak niektoľéustanovenia tejto Zmhxy nie sú celkom alebo sčasti účinnéalebo neskôr stratia
účinnosť,nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinnýchustanovení sapoužije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné,sa čo najviac približuje zmyslu
a účelutejto Zmluvy, pokiaľ prí uzatváraní tejto Zmluvy zmluvné strany túto otĺĺzkubľali
do úvahy.
Táto zmluva
vypľacovaná v tľoch (3) vyhotoveniach povahy oľiginálu, z ktoýh
nájomca obdržíjedno (1) vyhotovenie a prenajímateľ obdrŽí 2 vyhotovenia.

je
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