Nájomná zmluva ó. 593ĺ2021
na hrobové miesto

neskoľších
zákonaé.40111964 Zb' obéiansky zákonník v zĺeni
uzatvoreĺáv zmysle $ 663 anásl.
Z.z. o pohĺebníctvev znení neskorších predpisov
predpisova$21 a násl.zŕkoĺač,. |31l2OlO
čl. I.

ZMLUVNÉ sľnq.NY
Šal'a
Nám. Sv' Trojice 7 'g27 15 Šaľa
Sídlo:
Zastiryeĺý: Mgr' Jozef Belický' pľimátor mesta

Pľenajímatel': Mesto

1

a's'
Bankové spojenie: Slovenská spoľiteľňa'
SK82 0900 0000 00sL 2430 6282

IBAN:
BIC:
lČo:

GIBASKBX

Nájomca:

Andrej Andacký

00 306 185

(ďalej len,, prenaj ímateľ" )

2.

Naľodený/á:
Rodné číslo:

Tľvale bytom:
Tel.
e-mail:
(ďatej ĺen,,nójomca")
aj ako "zmluvné strany")
(obidvaja účastnícizmluvy v ďalšom texte spoločne
čl. II.

UvoDNÉUSTANOVENIA
1

2.

1586/1'
pozemku_ ľegistľa C KN paľcela číslo
Pľenajímateľje výlučným vlastníkom
1586/8'
m2, paľcela ľegistľa C KN číslo
zastavanáplocha a nádvorie o výmeľe ilzq+
ostatná
mz a parcela ľegistra C KN číslo1586/6'
zastavaĺáplocha a nádvoľie o qýmere I34
oäboľomokľesného úľadu Šaľa,pľe obec
p'ocha o výmere 7 rĺŕvedené katastľálny*
vlastníctva č. 1 (ďďej aj ako ,,nehnuteľnosti")'
a katastrálne územie Šaľa,na liste
zákoĺa
mesta Šaľaktoľý je pohľebiskom podľa
Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintorín

t3tl2o1lZ.z.opohĺebníctvevzneníneskoľšíchpľedpisov.Pľenajímatel'jepľevádzkovateľ
3

4.

pohrebiska
hĺobovémiesto č' 34'35 (ďalej aj ako "hľobové
Ilľobové miesto na paĺcele Nc 16, rad: 1,
_ Michal Andacbý (ďalej aj ako ,,pôvodný
miesto..) doteraz rzĺru| pôvodný nájomca
za
č. 113/09 zo dŤo- 13'2'2009' pľičomĺájomné
nájomcď.) ĺa zék2ade Ná3omnej zmluvy

užívaniehľobovéhomiestaboľouhĺadenénadobudo13.2.2029. pľávo na uzatvoľenie
vyuŽil pľednostné
Z dôvodu, že pôvodný nájomca zomĺel a nájomca
Z'z'
v súlade s $ 21 ods' 4 zékona č" t3Il20I0
novej nájomnej zmluvy na hľobovémiesto
dohodli na
pľedpisov sa zmluvné stľany výslovne
o pohľebníctve v zneru neskoľších
(ďalej len
uzatvoľení tejto nájomnej zmluvy
"zmluvď)'
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ý6

čt. ilI.

PREDMEľ ĺ Účnl ľÁĺnĺu
za podmienok
do nájmu a nájomca pľijímado nájmu
Pľenajímateľprenecháva nájomcovi
miesto č'
miesio na paľcele Nc 16' ľad : 1' hĺobové
dohodnutých v tejto zmluve hľobové

1

34,35.
čl. Iv.

SLUŽBYSPoJENEsNÁJMoMHRoBovÉHoMIESTA
nájomného vzťahu
spojené služby, ktoľépočas trvania
S prenájom hľobového miesta sú

1

omcovi:
odpadu'
odvoz oapadu z pohľebiska okľem stavebného
na ktoľom sa hľobové miesto nachéÄza
iitžbapozemkov astavieb na pohľebiskuo
(okrem hľobového miesta),
nákladov spojených s prevádzkou pohľebiska'
úhľadyinvestičných a rreirr.restičných
v č1'
nachádza hrobové miesto špecifikované
pľevádzkovanie pohľebiska, na ktorom sa

pľenaj ímateľ poskýuj e náj

i.r
!.2
1.3

1.4

III.tejtozmluvy,vsúladesozákonomč.13tl2ol0Z.z.opohľebníctvevzneĺi
neskoľšíchpľedpisov.
čl. v.

DoBANÁJMU
po uplynutí tlecej
a nesmie sa vypovedať skôľ, ako
Táto zmluv asaĺzatváta na dobu neuľčitú
v znení
ak zákon č' t3!l201o Z' z' o pohľebníctve
doby (10 rokov odo dňa pochovania),
neskoľšíchpredpisov neustanowj e inak'

1

Neoddeliteľnouprílohoutejtozmluvyjedokladoúhľadenájomného.

2

čl. vI.

ľÁĺoľtľÉ
1.

Nájomné vo

výške zgr87 EUR (slovom dvadsat'devät' eur'

osemdesiatsedem centov)

bolozostranynovehonájomcuuhľadenénadobuďo13,2.2029,
2.Nájomcaberienavedomieavýslovnesúhlasístým,ževýškanájomnéhonaďalšieobdobie
nájmubudeuľčenápodľaaktuálneplatnéhocenníkaprenajímateľa.

3.Nájomcajepovinnýpľeduplynutímpredplatenéhoobdobiauhĺadiťnájomnénaďalšie
na ďalšie
po písomnom upozomení neuhľadí nájomné
obdobie. V prípade ak nájomca ani
zmluw posfupom podľa č1' vil'
pľenajímateľ právo vypovedať túto nájomnú
obdobie, má
tejto

Zmluvy'

ie novej nájomnej
' 1 ''-!1^^-:^^+^ *á nľpÁnncfné
4.Pľiúmrtínájomcuhĺobovéhomiestamápľednostnépľávonauzatvoľerĺ
zmluvynahľobovémiestoosobabíízka,akjeblízkychosôbviacotáblizkaosoba,ktoľá
k
prvá, preukaže svoj status blizkej osoby

ako
doručípľenajímateľovi písomnúžiadosť
alebo čestďm vyhlásením s uradne osvedčeným
zomľelému nájomcovi ľodným listom
nájomcovi a ktorej prenajímatel'písomne
podpisom vyhiasujúc tento vzťah k zomľelému
nájomnej
pľáva' Prednostné právo na uzatvorenie
ako pľvej potvrdí využitie pľednostného
zmluvymoŽnouplatniťnajneskôrdojednehoľokaodúmľtianájomcuhrobovéhomiesta.

{)

!
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čl. vil.

pnÁvĺ A PovINosTI ZMLUu\Ýcĺĺsľn'(ľ
Prenajímateľ je povinný:

1

1.1pľevádzkovaťpohľebiskospľenajatýmhĺobovýmmiestomvsúladesplatnými

l.2
l.3

pľávnymipredpismiopohľebníctveapľevádzkoýmpoľiadkompohľebiska,
pľístupnájomcovi k pľenajatému hľobovému
počas tľvania tejto zmluvy zabezpeč,iť
miestu,

je potrebné
miesta, okľem prípadu, ak
z&Žaťsa akýchkol,vek zásahov do hĺobového
zásahuje povinný
pľevádzkovanie pohĺebiska' o pľipľavovanom
zabezpeliťbezpečné
vopred písomne informovať nájomcu.

I.4

o

uŽ uskutočnenom zásahu

do

hrobového

miesta,jeprevádzkovateľpovinnýbezodkladnepísomneinformovaťnájomcu,
najmenej šesť
na vypovedanie nájomnej zmluvy'
vopred písomne upozoľniť najomcu
hľobové miesto zrušiť'
mesiacov pľedo dňom, keď sa má

Nájomcaje povinný:

2.

2.i

2.2
2.3
2.4

poľiadku'
dodľŽiavať ustanovenia pľevádzkového

právnymi pľedpismi o pohĺebníctve
užívaťhĺobovémiesto v súlade s ptat''ymi

aj touto zmluvou'
prevádzkovým poriadkom pohľebiska ako
hľobové
poľiadok, údľžb1astaľostlivosť o prenajaté
na vlastné naklady zabezpeéovať
aby príslušenstvo k hľobu neohĺozilo
miesto a jeho bezpľostľednéokolie azabezpeiiť,
bezpečnosť návštevníkov pohrebiska'
všetky zmefly údajov potrebné na vedenie
oznamovať prevádzkovateľovi pohĺebiska

a

evidenciehĺobovýchmiest,vprípadefyzickejosobynajmäzmenumenaaadresy

trvaléhopobýu,vpľípadeprevnĺct<ejosobynajmäzmenuobchodnéhomenaasídla,
mieste a úpľavyokolo hľobového
2.5 vykonávať akékoľvekstavebnéĺpravy nahĺobovom
správcu cintorína'
miesta iba s predchádzajúcim súhlasom
2.6 udrŽiavať poľiadok na pohĺebisku'
aby ich
o hľobové miestoo vyzve nájomcu'
Ak prenajímateľ zistí nedostatky v staľostlivosti
písomne určenej
nájomca tieto nedostatky neodstráni v
v pľimeranej dobe odstľánil. Ak
tak môŽe wobiť sám na naklady nájomcu'

J

lehote, pľenajímateľ

4
5

6.

Nájomcaberienavedomie,žeĺedodrŽiavanímpľevádzkovéhopoľiadkupohľebiskasamôŽe
platnom zneni'
a |31l2O1O Z' z o pohĺebníctvev
dopustiť pľiestupku podľa ust. $ 32 zákon
oznamovaná nájomcovi hĺobovéhomiesta
Každäzmeiapľevádzkového poľiadku bude
uľadnej tabuli
pľevádzkového poriadku pohĺebiska na
uverejnením oznámenia o nnene
poriadku pohľebiska . Zmenaprevádzkového
spolu so zveľejnením nového prevádzkového
zastupiteľstvom v Šali'
poriadku pobĺebiska podlieha_schvá1eniu Mestským
je zakázaný'
Podnájom hĺobovéhomiesta
čl.

vilL

NÁJoMNÉHo vZŤAHU
rrŕľovnĎ NÁJoMN EJ ZuILU"" r uŕoľenNIE
1

)

ak:
Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie'
tľvanie nájmu hľobového miesta'
a) závažnéokolnosti na pohľebisku znemožňujú
b) sa pohrebisko zruší,

c)nájomcaanipoupozorneníĺezaplatílnájomnézaúivaĺiehrobovéhomiesta.
písm' a) a b)'
z dôvodov uvedených v odseku 1
zmluvu
nájomnú
vypovie
pľenajímateľ
Ak
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miesto a na vlastné naklady pľeložiť
musí so súhlasom nájomcu zabezpečiťiné hĺobové
na nové hľobové miesto'
l'udské ostatky vrátane príslušenstva hľobu
uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'
Ak pľenajímateľvypovie nájomnú zmluvu z dôvodov
najmenej tľi mesiace predo dňom'
je povinný qýpoved'nájomnej zmluvy doručiťnájomcovi
je známaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu'
keď sa má hľobové miesto zrušiť; ak mu nie
na pohĺebisku s uvedením mena a priezviska
uverejní tuto infoľmáciu na mieste obvyklom
miesta'
nájomcu hĺobovéhomiesta a číslahĺobového
uvedeného v ods' 1 písm' c), je povinný
Ak pľenajímateľvypovie nájomnú zmluvu z dôvodu
mesiacov po uplynutí 1ehoty' na ktoru bo1o
výpoveď doručiťná3o*.oroi najneskôr do dvoch
nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní tuto
nájomné zap|ateĺé;akmu nie je známaadľesa
s uvedením mena a pľiezviska nájomcu
iďoľmáciu na mieste obvyklom na pohrebisku
hĺobovéhomiesta a číslahĺobovéhomiesta'
v odseku 1 písm'
Ak prenajímateľ vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného
do jedného ľoka odo dňa doručenia
c) a nájom ca je ználmy' qýpovedná lehota uplynie
do tejto lehoty odstránil z hľobového
qipovede. Prenajímat.ŕ ..y"u. nájomcu, aby najneskôľ
neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty
miesta príslušenstvohľobu; ak ho v tejto lehote
lehoty sa príslušenstvo hľobu považuje sa
ho pľenajímateľodstľáni; po uplynutí výpovednej

J

4

5

opustenú vec.

môže nájomca písomne poŽíadať
Po uplynutí tlecej doby (10 ľokov odo dňa pochovania)
písomnou dohodou zmluvných stľán'
prenajímateľa o ukončenie nájomného vďahu
nájomné.uhradené.' Vzor žiadosti
spľavidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo
cĺe zžxäzĺéhonaľiadenia mesta Šal'ač. 512020
o ukončenie zmluvy tvoľíprílohu č. 6 Všeobe
(ďalej aj ako ,,VZN č' 512020*)'
Pľevádzkový poľiadok pohrebísk mesta Šaľa

6.

čl. Ix.

osoBITNÉ usľĺľovENIA
1

2
J

odcudzenie hmotného majetku uloženého
Prenajímateľnezodpo vedžlzapoškodenie, alebo
na hľobovom mieste.
majetok si je povinný poistiť na
Nájomca beľie navedomie, že jeho vlastqý hnuteľný
stľatu, resp' zničenie majetku'
vlastné náklady. Prenajímateľnezodpo vedázaprípadnú
jeho spľostľedkovatelia spľacúvajúv zmysle
Nájomca berie na vedomie, Že Prenajímatel' a
(EU) 20161679 z 27 ' apnLa 20t6 o ochľane
nariadenia Euľópskeho paľlamentu a ľady
ktoým
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov'
ffzických osôb pľi spľacúvaní
g5l46l1s (všeobecnénariadenie o ochľane údajov) osobné údaje
sa zrušuje ,-.*i.u
za účelomplnenia zakonných povinností
Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto Zmluve
pohĺebiska podľa zilkoĺač:'L3ll20t0 Z'z'
Pľenajímateľa,ktoľévyplývajú zprevéĺdzkovania
pľedpisov, po dobu nevyhnutne potrebnú nazabezpečeníe
o pohľebníctv. u
^"ni'"skoľších
za|ožeĺéhonazáldade tejto Zmluvy
präv apovinností vyplývajúcich zo zmluvného vďahu
archivačnej doby v súlade so zákonom č'
a následne na účelyaĺchivácie po dobu trvania
doplnení niektoľých zákonov v platnom zĺeni'
39512002 Z.z. oaľchívoch a registľaturach a o
je v súlade s čl' 6' ods' 1 písm' c) všeobecného
Spľacúvanie osobných údajov Nájomcu
zakonných povinností Prenajímateľa podľa
naľiadenia o ochľane údajov potľebné nu plrr"ni.
neskoľšíchpľedpisov. Nájomca zaľoveň
zilkona Ó. l3ll2o]0 Z.z. o pohľebnícwe v znení
pľi poslqrtnutí osobných údajov
vyh1asuje, Že za účelomuzavľetia tejto Zm\wy
svojich právach vyplývajúcich zo
Prenajímateľovi bol dostatočne informovaný o

Náj omná

ľ
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osobné údaje poskytnúť v súvislosti so
spracúvania jeho osobných údajov, o povinnosti
o ďalších ľelevantqich skutočnostiach
zakonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj
súkľomiď" s ktoľého obsahom saNájomca
obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky ochrany
na vedomie že infoľmácie o
pred podpísanímtejto Zmluvy oboznĺĺmil.Nájomca beľie
sídle Prenajímateľa: www'sala'sk'
spľacovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom

-

druhej zmluvnej stane
V pľípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať
adresu zmluvnej strany uvedenú v čl'
akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na
drúej zmluvnej strane' ktoľá
I. zmluvy, dokiaľ nie je Zmerla adľesy písomne oznámená
pľi dodrŽaní !ýchto podmienok vráti
písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj
doručenia nastávajú dňom vľátenia
nedoručená, zmluvné ,iruny sa dohodii, Že účinky
stľany sa výslovne dohodli na
zásielky zmluvnej stľane, ktorá zásielku doručuje. Zmluvné
medzi zmluvnými stľanami, ktoré
opľávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzkll

4

kľátkej textovej spľávy'
vyplývajú ztejÍozmluvy aj pľostľedníctvom e - mailu ďalebo
kaŽdí Zĺnenu fýkajúcu sa ich
Prenajímateľ aNájomca sa zavän$i písomne si oznámiť
pod.) najneskôr do 10 pracovných dní
identifikačných údajov (nžuov, sídlo, číslaúčtova
zazmerLy vyžadujúce
odo dňa, kedytáto zmeÍLanastala. Takéto Zmeny sanebudúpovďovať
si uzavretie dodatku k tejto zmluve'

5

čl. x.

zÁvnnnčľÉusľĺľovENIA
zmluvných stľĺínfoľmou

K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len nazŕkladevzájomnej dohody
očíslovanýchpísomných dodatkov, s ýnimkou zmien vyplývajúcich

I

2.

zo

zrneÍ|y

dňom nadobudnutia ich
prevádzkového poriadku pohĺebiska, ktoré sil záväzĺépľenájomcu
predpisov najmä zétkoĺač't3llz0l0
účinnostialebo zo zmienvšeobecne platných právnych
Z.z. opohrebníctve v znení neskoľšíchpľedpisov'
sa riadia príslušnými
Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené
č. l31/2010 Z' z' o pohľebníctve
ustanoveniami VZN é. 5l2O20 v platnom zĺeni,zákonom
v platnom
v zneĺíneskoršíchpľedpisov a zákonom č. 4011964 Z. z. občiansky zakonník

zĺeĺí.

J
4.

5

do doby nadobudnutia účinnosti
Touto zmluvou sa ľiadi tieŽ doba užívaniapredmetu nájmu
tejto zmluvY.
zmluvnými stranami a účinnou
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma
sídle mesta Šaľa.Zmluvné strany
dňom nasledujúcim po Jni jej zveľejnenia na webovom
a spľístupnenímich osobných
súhlasia so zveľejnením celej zmluvy, vľátane so zverejnením
zveľejniť vyplyva z ustanovenia $
údajov v ľozsahu mena a priezviska. Povinnosť zmluvu
a o zÍnene a doplnení
5a zékona č,. 2:-tl2lo0 Z. z. o slobodnom pľístupe k iďoľmáciám
zneni.
niektoých zákonov (zákon o slobode iďoľmácií) v platnom
účinnéalebo neskôr stľatia
Ak niektoľéustanovenia tejto Zm|uvy nie sú celkom ďebo sčasti
Namiesto neúčinnýchus_
účinnosť,nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení'
sa čo najviac pribliŽuje zmyslu
je
tanovení sa pouŽije úpľava,ktoľá, pokiaľ to právne moŽné,
Zmluvy zmluvné strany túto otĺĺzkubľali
a účelutejto Zmluvy, pokiaľ pľi uzatvaľaní tejto
do úvahy.

6.

'ĺl
ľ

je

z
vypracovaná v troch (3) vyhotoveniach povahy originálu'
2 vyhotovenia'
nájomca obdľŽí jedno it; ,.yt'otovenie a pľenajímateľ obdľží

Tato zmluva
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