Nájomná zmluva č. 65312021
na hľobové miesto

Zb. občiansky zákonník v znení neskorších

uzatvoľená v zmysle $ 663 a násl' zŕl<oĺač,.40lir964
pohĺebníctvev zĺeni neskorších pľedpisov
predpisov a $ 2I'aĺásI. zŕkoĺač.131/2010 Z' z' o
čt. L

ZMLUU\E STRAI{Y

1. Pľenajímatel':Mesto Šal'a
Y
Šaľa
15
Tľojice
Sv'
Nám'
Sídlo:
'g27
pľimátoľ mesta
Belický,
Jozef
Mgľ.
Zastiryeĺý:
'_

7

Bankové spojenie: Slovenská spoľiteľňa' a's'
SK82 0900 0000 00512+:30 6282

IBAN:
BIC:
IČo:

GIBASKBX
00 306 185

(ďatej len,, pr enaj ímateľ")

2. Nájomca:

Maľcela Gállová

Naľodený/á:
Rodné číslo:
Tľvale býom

:

Tel.
e-mail:
(ďalej len,,nájomca")
aj ako "zĺnluvnéstľany")
(obidvaja účistnícizmluvy v ďalšom texte spoločne
čl. il.

ÚvooNn UsTANovENIA
1

2.

ľegistra C KN paľcela číslo1586/1'
Pľenajímateľje výlučným vlastníkom pozemku_
m2, paľcela registľa C KN číslo1586/8'
zastavarĺéplochy anádvoľia oqimeľe ilzqq
parcela ľegistra C KN číslo1586/6' ostatná
zutavanáp1ocha a nádvoľie o výmeľe t34 fiŕ a
okĺesnéhouľadu Šaľa'pľe obec
plocha o výmeľe 7 m2 vedené katastľálr'1* oáborom
č. 1 (ďaIej ,,aj ako nehnuteľnosti")'
a katastľálne územie Šaľa,na liste vlastníctva
Šaľaktoľý je pohĺebiskom podľa zálkoĺa
Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintoľínmesta
Pľenajímateľje pľevádzkovateľ
t3|l20t; Z. z. opohĺebníctve v znení neskoľšíchpredpisov.
pohľebiska
čl.

ilL

PREDMET A UčEL ľÁĺľĺu
1

nájomca pľijímado nájmu za podmienok
Pľenajímateľpľenecháva nájomcovi do nájmu a
bĺobovémiesto na paľcele č':
len
dohodnuqich v tejto nájomnej zmluve (ďalej
',zmluvď'):
miesto")'
NC 16 rad : 9 hĺobovémiesto č : 16U (ďalej aj ako ,,hľobové

_
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čl.Iv.
SLUŽBY sPoJENÉs NÁJMOM HRoBovEHo MIESTA
nájomného vzťahu
hĺobovéhomiesta sú spojené sluŽby, ktoľépočas tľvania
pľenaj ímateľposkytuj e nájomcovi:
S prenájom

1

].r odvoz odpadu z pohľebiska okľem stavebného odpadu'
1.2 údržbapozemkovastavieb na pohľebisku' na ktoľom sa hĺobovémiesto ĺachádza
1.3

r.4

(okľem hĺobovéhomiesta),
s pľevádzkou pohľebiska'
úhrady investičných a neinvestičných nákladov spojených
miesto špeciťrkované
pľeváázkovanie pohľebiska, na ktorom sa nachádza hľobové
Z. z. o pohrebníctve v znení
u ot. nr. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č. l3Il2o|0
neskorších pľedpisov.
čl. v.

DOBA NÁJMU

1. Táto
2.
3.

zmIuva

sa

uzatváta

na dobu neurčitúv súlade so zákonom

č' ĺ3Il2010

Z. z. o pohľebníctve v platnom zneĺi'
Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je doklad o úhĺadenájomného'
Užívanie hĺobovéhomiesta zača\o dŤ'a;:29'9'202t'
čl. vL

NÁJoMNE

l.
2.
3.
4.
5.

ľokov a je uľčenápodľa
Výška nájomného činí5,00 EUR (slovom: pät'euľ)na dobu 10
Pľevádzkoqý poľiadok
ust' $ 12 Všeobe cĺe záväzneho naľiadenia mesta Šaľač. 5l2O2O
dŕr- 29.9.202I, na
pohľebískmesta Šaľa(ďalej aj ako ,,VZN č. 5l202O*) a bolo uhľadené
dobu do 29.9.2031.
zmluvy'
Nájomné je splatné vopred na celých 10 rokov pľi podpise tejto
qýška nájomného na ďalšie obdobie
Nájomca berie na vedomie a výslovne súhlasís tým, že
prenajímateľa'
nájmu bude určená podľa aktuálne platného cenníka
uhĺadiťnájomné na ďalšie
Nájomca je povinný pred uplynutím predplateného obdobia
neuhĺadí nájomné na ďalšie
obdobie. V prípade ak nájomca ani po písomnom upozoľnení
postupom podľa čl' VIII'
obdobie, má pľenajímateľprávo vypovedať túto nájomnú zmluvu
tejto ZmluvY.
noveJ naJomneJ
Pri úmľtínájomcu hľobovéhomiesta má prednostné právo na uzatvorerue
táb|izka osoba, ktoľá
zmluvy na hĺobovémiesto osoba blízka, ak je blízkych osôb viac,
svoj status blízkej osoby k
doručíprenajímateľovi písomnúžiadosťako pwá, ptelkélže
s úľadneosvedčeným
zomrelému nájomcovi ľodným listom alebo čestqým vyhlásením
pľenajímateľpísomne
podpisom vyhiasujúc tento vzťah k zomĺelému nájomcovi a ktorej
nájomnej
prvej potvrdí vyuŽitie prednostného pľáva. Pľednostné pľávo na uzatvoľenie
ako

hľobového miesta'
zmluvy moŽno uplatniť najneskôľ do jedného roka od úmľtia nájomcu
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čl. vil.

PRÁvA A PovINosTI ZMLUvNÝcrĺ sľnrĺľ
Prenajímateľ je povinný:

1

1.1

1.2
1.3

l.4

vsúlade splatnými
pľevádzkovať pohľebisko sprenajatým hľoboqým miestom
pohľebiska,
pľávnymi predpismi o pohľebníctve a prevádzkoqým poriadkom
prenajatému hĺobovému
počas trvania iejto zmluvy zabezpečtťpľístupnájomcovi k
miestu,
prípadu, ak je potrebné
zdržaťsa akýchkolŤek zásahov do hĺobovéhomiesta, okrem
zásahuje povinný
zabezpečiťbezpečnépľevádzkovanie pohĺebiska. o pripľavovanom
zásahu do hľobového
vopľed písomne infoľmovať nájomcu. o už uskutočnenom
infoľmovať náj omcu'
miesta, je prev áňzkovateľ povinný bezodkladne písomne
zmluvy, najmenej šesť
vopľed písomne upozoľniť nájomcu na vypovedanie nájomnej
mesiacov pľedo dňom, keď sa má hĺobovémiesto zrušiť.

Nájomca je povinný:
2.t dodľŽiavať ustanoveni a prevádzkového poľiadku'

')

2.2

2,3

miesto

J

4
5

6.

pohľebníctve

o
uŽívaťhrobové miesto v súlade s platnými pľávnymi pľedpismi
aprevádzkovýmpoľiadkompohľebiskaakoajtoutozmluvou,
o prenajaté hĺobové
na vlastné naklady zabezpeč,ivaťporiadok, údrŽbu a starostlivosť
k hĺobu neohĺozilo
j eho bezprostredné okolie a zabezpečiť, aby pľíslušenstvo
a

bezpečnosťnávštermíkov pohľebiska,
2.4 oznamovať prevádzkovateľovi pohľebiska všetky zmerLy údajov potľebnéna vedenie
Zmenu mena a adresy
evidencie hrobových miest, v prípade fyzickej osoby najmä
mena a sídla'
trvalého pobýu, v prípade pľávnickej osoby najmä Zmenu obchodného
2.5 vykonávať akékoľvekstavebné úpravy nahrobovom mieste a úpľavy okolo hĺobového
miesta iba s pľedchádzajiĺcim súhlasom spľávcu cintoľína,
2.6 ldržiavaťporiadok na pohĺebisku'
nájomcu, aby ich
Ak pľenajím ateľ zistínedostatky v staľostlivosti o hľobové miesto, vyzve
neodstľáni v písomne uľčenej
v primeľanej dobe odstránil. Ak nájomca tieto nedostatky
lehote, prenajímateľ tak môŽe urobiť sám na naklady nájomcu.
poriadku pohrebiska sa môže
Nájomca berie na vedomie, že ĺedodrŽiavanímpľevádzkového
pohĺebníctve v platnom meĺĹ
dopustiť priestupku podľa ust. $ 32 zäkoĺaI3llzOtO Z. z o
nájomcovi hrobového miesta
KaždéLzmena pr.uád'ko''ého poľiadku bude oznamovaná
pohrebiska na úradnej tabuli
uverejnením ozĺémeniao Zmene prevádzkového poriadku
pohľebiska. Zmena pľevádzkového
spolu so zverejnením nového prevádzkového poľiadku
poľiadku pohľebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šali'
Podnájom hľobového miesta je zakázaný'

čl.

vilL

ZvĺLavY A UKoNčENIE NÁJoMNEHo vZŤAHU
vÝpovnĎ ľÁĺonĺľľ,J
1

2.

Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak :
hľobovéhomiesta'
a) závažnéokolnosti na pohľebisku znemožňujú trvanie nájmu
b) sa pohľebisko zruší,
hľobovéhomiesta'
c) náj omca ani po upozornen í ĺezap|ati| náj omné za :uŽiv aĺie
v odseku 1 písm' a) a b)'
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených
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J

4

5

6.

a na vlastné naklady pľeložiť
musí so súhlasom nájomcu zabezpečíťiné hĺobovémiesto
miesto'
ľudskéostatky vrátane príslušenstva hĺobu na nové hrobové
1 písm' a) a b)'
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluw z dôvodov uvedených v odseku
mesiace pľedo dňom'
je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiťnájomcovi najmenej tri
je známaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu,
keď sa má hľobové miesto zrušiť; ak mu nie
s uvedením mena a pľiezviska
uveľejní túto infoľmáciu na mieste obvyklom na pohrebisku
nájomcu hľobového miesta a číslahľobového miesta'
v ods' 1 písm' c)' je povinný
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného
lehoty, na ktoru bolo
qýpoveď doručiťnájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí
sídlo nájomcu, uveľejnítuto
nájomné zaplatene;ak mu nie je známaadľesa nájomcu alebo
a priezviska nájomcu
infoľmáciu na mieste obvyklom na pohrebisku s uvedením mena
hĺobovéhomiesta a číslahľobového miesta'
1 písm'
Ak pľenajímateľ vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku
jedného roka odo dňa doručenia
c) a nájom cu ie ,ni^v, výpovedná lehota uplynie do
lehoty odstránil z hľobového
výpovede. Prenajímat eľ vyzvenájomcu, aby najneskôľ do tejto
po uplynutí výpovednej lehoty
miesta pľíslušenstvohrobu; ak ho v tejto lehote neodstľáni,
príslušenstvo hĺobu považuje sa
ho pľenajímateľodstľáni; po uplynutí výpovednej lehoty sa
opustenú vec.
vďahu písomnou
Nájomca môžepísomne poŽiadať pľenajímateľao ukončenie nájomného
na ktoru bolo nájomné
dohodou zmluvných stľán, spravidla ku poslednému dňu doby,
č" 512020'
uhľadené.Yzor Žiadosti o ukončenie zmluvy tvoľípľílohu č' 6 VZN

čl.Ix.
OSOBITNE USTANOVENIA
1

)
J

majetku uloŽeného
Pľenajímateľnezodpo veďá zapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného
na hľobovom mieste.
je povinný poistiť na
Nájomca berie navedomie, že jeho vlastn;ý hnuteľný majetok si
ľesp' zničenie majetku'
vlastné naklady. Prenajímateľ nezodpovedázapľípadnú stratu,
spracúvajú v zmysle
Nájomca berie na vedomie, že Prenajímateľ a jeho sprostredkovatelia
27' apri\a 20116 o ochľane
naľiadenia Európskeho parlamentu a rudy (EU) 20161679 z
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktoým
fuzických osôb pri spracívaníosobných
osobné údaje
sa zrušuje smeľnica g5l46l1s (všeobecnénaľiadenie o ochĺane údajov)
plnenia zákonných povinností
Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto Zm\we za účelom
zákoĺaó' |3Il20I0 Z'z'
Prenajímateľa, ktoré vyplývajú zprevádzkovaniapohľebiskapodľa
predpisov, po dobu nevyhnutne potrebnú ĺazabezpeóeĺie
o pohľebníctve v zĺeníneskoľších
nazákLade tejto Zmluvy
préĺvapovinností vyplývajúcíchzozmluvnéhovďahuza|ožeĺeho
doby v súlade so zákonom č'
a následne na účelyarchivácie po dobu tľvania archivačnej
zákonov v platnom zneni'
3g5l2OO2Z.z. oarchívoch a ľegistľatúľacha o doplnení niektorých
1 písm' c) všeobecného
Spľacúvanie osobných údajov Nájomcu je v súlade s č1. 6. ods.
povinností Pľenajímateľa podľa
naľiadenia o ochĺane údajov potrebné na plnenie zakonných
pľedpisov' Nájomca zélroveťĺ
zákona č. I31lz0t0 Z.z. o pohľebníctve v zĺeĺíneskorších
osobných údajov
vyhlasuje, Že za účelomuzavľetia tejto Zm|uvy pľi poskýnutí
vyplývajúcich zo
Pľenajímateľovibol dostatočne infoľmovaný o svojich právach
poskytnúť v súvislosti so
spľacúvania jeho osobných údajov' o povinnosti osobné údaje

_
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relevantných skutočnostiach
zálkonnými alebo zmluvnými poŽiadavkami, ako aj o ďalších
ktoľého obsahom saNájomca
obsiahnutýchv dokumente,,Podmienky ochĺany súkľomiď" s
že infoľmácie o
pľed podpísanímtejto Zmluvy oboznámil. Nájomca berie na vedomie
Pľenajímateľa:www'sala'sk'
spľacovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle
zmluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej stľane

V pľípade,ak bude podľa tejto

4

stľany uvedenú v č1'
akúkoľvekpísomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adľesu zmluvnej
zmluvnej stľane' ktoľá
I. zmluvy, dokiaľ nie je zmeÍLa adresy písomne oznétmená druhej
podmienok vráti
písomnosťdoručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní tychto
nastávajú dňom vrátenia
nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, že účinkydoručenia
sa výslovne dohodli na
zásielky zmluvnej stľane, ktorá zásielku doručuj e. Zm\uvné strany
zmluvnými stľanami, ktoré
oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzku medzí
textovej spľávy
vyplývajú ztejtozmluvy aj pľostľedníctvom e - mailu a/alebo kÍátkej
týkajúcu sa ich
ľrena3ĺmĺeľaNájomca sa zavazujtl písomne si oznámiť kaŽdi zmenu
do 10 pľacovných dní
identifikačných údajov (ĺÍlzov,sídlo, číslaúčtova pod.) najneskôr
povaŽovať zazmeĺy vyŽadujúce
odo dňa, kedy táto zmenanastala. Takéto zmeĺy sa nebudú
si uzavretie dodatku k tejto zmluve.

5

zÁvnnľ č*

j'irt'^

ovENI A
formou

K zmene tejto zmluvy môŽedôjsť len nazákladevzájomnej dohody zmluvných strán
zo zmeny
očíslovanýchpísomných dodatkov, s výnimkou zmieĺ vypl1ývajúcich

1

nadobudnutia ich
prevádzkového poriadku pohĺebiska, ktoľéslúzáväznepre nájomcu dňom
najmä zákonač' 13112010
účinnostialebo zo zmienvšeobecne platnýchprávnychpredpisov
Z.z. o pohrebníctve v znení neskoľšíchpredpisov'
riadia pľíslušnými
Pľáva a povinnosti zmluvných stľán touto zmluvou neupravené sa
Z. z. o pohĺebníctve
ustanoveniami VZN č. 5l202O v platnom znení,zákonom č,. I3Il20I0
zákonník v platnom
v znení neskorších pľedpisov a zákonom č,. 4011964 Z. z. obč:iansky

)

zĺeni.

nadobudnutia účinnosti
Touto zmluvou sa riadi tieŽ doba uživaniapredmetu nájmu do doby

J

tejto zmluvy

4

5

6

stľanami a úČrnnou
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými
Šaľa.Zmluvné strany
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta
ich osobných
súhlasia so zveľejnenímcelej zmluvy,vrátane so zveľejnením a sprístupnením
vypl;ýva z ustanovenia $
údajov v rozsahu mena a priezviska. Povinnosť zmluvu zverejniť
a doplnení
5a zákona č. 2|Il2000 Z. z. o slobodnom pľístupe k infoľmáciám ao zmene
niektorých zákonov (zžkono slobode informácií) v platnom zĺeĺialebo neskôľ stľatia
Ak niektoré ustanovenia tejto Zmlwy nie sú celkom alebo sčasti účinné
neúčinnýchusúčinnosť,nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto
najviac pľibližuje zmyslu
tanovení sa použije úpľava,ktoľá, pokiaľ je to právne možné,sa čo
stľany tuto otázku brali
a účelutejto Zmluvy, pokiaľ pti uzatvétanítejto Zm\uvy zmluvné
do úvahy.
obdrži jedno
Táto zmluva je vypracovaná v tľoch (3) vyhotoveniach, zktoýchnájomca
(1) vyhotovenie a pľenajímateľobdľží2 vyhotovenia'
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Zmlvvĺéstrany vyhlasujú, že zmluvu si pľečítali,súhlasia sjej obsahom' poľozumeli mu,
vyhlasujú, že obsahuje slobodný, uľčitý,jasny azlozllĺĺitel'nýpľejav ich vôle ana zĺak
súhlasu ju podpisujú.

V Šali,dňa.

i3 0 ?cLl

Za prenajímateľa:

Za nójomcu:

)

\

"""""""'ý'
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