Nájomná zmluva č. 654ĺ2021
na hľobovémiesto

40|1964 Zb. občiansky zákonník v zneni neskoľších
uzatvorená v zmysle $ 663 anásl. zákonač.
v zneĺíneskorších predpisov
predpisova$21a násl. zákona č,. 13t l20t O Z.z. o pohĺebníctve

čl. I.

ZMLUVĺ\E STRAI'IY

1. Prenajímatel': Mesto šal'a
Nám' Sv' Trojice
Síd1o:
Zastúpený: Mgr'

7

'927

15

Šďa

Jozef Belický' pľimátoľ mesta
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa' a's'
SK82 0900 0000 00512430 6282

IBAN:
BIC:
tČo:

GIBASKBX

Nájomca:

Iľena Sámelová

00 306 185

(ďalej len,, prenaj ímateľ" )

)

Naľodený/á:
Rodné číslo:
Tľvale bytom

:

Tel.
e-mail:
(ďalej len ,,nójomca")
ako ,,zmluvné strany")
(obidvaja účastnícizmluvy v ďalšom texte spoločne aj
čl. n.

UVODNE USTANOVENIA
1

2.

ľegistĺaC KN paľcela číslo1586/1'
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom pozemku
m2,parcela ľegistra C KN číslo1586/8'
zastavaná plocha anádvoľie ovýmeľe 33244
paľcela ľegistľa C KN číslo1586/6' ostatná
zastavaĺáplocha a nádvorie o výmeľe t34 ftŕ a
okľesného úľaduŠaľa,pľe obec
plocha o výmeľe 7 m2 vedené katastrá1nym oáborom
č. 1 (ďalej_aj ako ,,nehnuteľnosti")'
a katastľálne územie Šaľa,na liste vlastníctva
Šaľaktoý je pohľebiskom podľa zákona
Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintoľínmesta
predpisov. Pľenajímatel'je pľevádzkovateľ
13Il20tO Z. z. opohľebníctve v znení neskoľších
pohrebiska.
čl. ilI.

PREDMET A UČEL ľÁĺnĺu
1

nájomca pľijímado nájmu za podmienok
Pľenajímateľ pľenecháva nájomcovi do nájmu a
hľobovémiesto napaľcele Nc
dohodnutých v tejto nájomnej zmluve (ďalej len,,znluvď'):
miesto")'
5, rad : 1 hĺobovémiesto č. 52 (ďalej aj ako 'fuobové
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cl.Iv.

SLUŽBYSPoJENÉsNÁJMoMHRoBovÉHoMIESTA
ktoré počas trvania
S pľenájom hľobového miesta sú spojené služby,

1

pľenaj ímateľ poskýuj e náj omcovi

i.r
l.2
1.3

1.4

nájomného vzťahu

:

odvoz odpadu z pohrebiska okrem stavebného odpadu'
sa hľobové miesto ĺachádza
ídržbapozemkovastavieb na pohľebisku, na ktorom
(okrem hľobového miesta),
spojených s prevádzkou pohĺebiska'
úhrady investičných a neinvestičných nákladov
miesto špecifikovanév č1'
pľevádzkovanie pohĺebiska, naktorom sanacháďzaltobové
Z. z. o pohĺebníctvev zrleĺí
III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č). l3|l2)t0
neskoľšíchpľedpisov.
čl. v.

DoBA

ľÁĺľĺu

sa vypovedať skôr, ako po uplynutí tlecej
Táto zmluv asauzavéna na dobu neurčitúa nesmie
v znení
pochovania) ak zákon č. l3ll2ot0 Z' z' o pohľebníctve

I

,
doby (10 ľokov odo dňa
inak'
neskoľšíchpľedpisov neustanovuje
nájomného'
Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je doklad o úhĺade
Užívanie hľobového miesta zača|o" 5'10'2021'

)
a
J

čl. vL

NÁJoMNE
na dobu 10 rokov a je určená podľa
Výška nájomného činí20 EUR (slovom: dvadsat' euľ)
Šaľač. 5l2o2} Prevádzkor1ý poriadok
ust. $ 12 Všeobe cne záväzného nariadenia mesta
uhĺadené dňa
-;;" Šuľuu platnom zĺení(ďalej aj ako ,,VZN č,.5l2O2O*)abolo

1

;*:'*

2.

5.10.2021, na 5. 10.203 1.
pľi podpise tejto zmluvy (na celú tleciu dobu)'
Nájomné je splatné vopred na celých 10 ľokov

3.Nájomcaberienavedomieavýslovnesúhlasístým,Žeqýškanájomnéhonaďalšieobdobie

4.
5.

pľenajímateľa'
nájmu bude uľčenápodľa aktuálne platného cenníka
obdobia uhľadiť nájomné na ďalšie
Nájomca je povinný pľed uplynutím pľedplateného
upozoľnení neuhĺadí nájomné na ďalšie
obdobie. V prípade ak nájomca ani po písomnom
zmluvu postupom podľa č1' VIII'
obdobie, má prenajímateľ pľávo vypovedať túto nájomnú
tejto ZmluvY.

na uzatvorenie novej nájomnej

Pri úmľtínájomcu hľobovéhomiesta má pľednostné pľávo
je blízkych osôb viac, tábhizka osoba' ktorá
zmluvy na hĺobovémiesto osoba b|izka, ak
pľeukáže svoj status blízkej osoby k
doručípľenajímateľovi písomnúžiadosťako prvá,
zomľelémunájomcoviľodnýmlistomalebočestn:ŕmvyhlásenímsúradneosvedčeným
a ktorej pľenajímateľpísomne
podpisom vyhiasujúc tento vďah k zomĺelémunájomcovi
právo ĺauzatvorenie nájomnej
ako pľvej potvľdí využitie pľednostného práva. Pľednostné
úmľtianájomcu hĺobovéhomiesta'
zmluvy moŽno uplatniť najneskôľ do jedného ľoka od
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pnÁvĺ A

čl. vII.

PovINoSTI ZMLUvlĺÝcĺĺsľnÁľ

Prenajímateľ je povinný:

I

1.1

t.2

vsúlade splatnými
prevádzkovať pohĺebisko sprenajatým hľobovým miestom
poriadkom pohľebiska'
právnymi predpismi o pohrebníctve a pľevádzkoým
k pľenajatému hĺobovému
počas trvania tejto zmluvy zabezpečiťprístup nájomcovi

1.3

l.4

miestu,

pľípadu,ak je potrebné
z&žaťsa akýchkol'vek zásahov do hľobovéhomiesta' okĺem
pľipľavovanom zásahuje povinný
zabezpeéiťbezpečnépľevádzkovanie pohrebiska. o
zásahu do hĺobového
vopľed písomne informovať nájomcu. o uŽ uskutočnenom
miesta,

je preváďzkovateľ povinný bezodkladne písomne infoľmovať nájomcu'

nájomnej zmluvy, najmenej šesť
vopred písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie

mesiacovpredodňom,keďsamáhľobovémiestozľušiť.

Nájomca je povinný:
ďodržiavať ustanovenia pľevádzkového poľiadku'
predpismi o pohľebníctve
uživaťhĺobovémiesto v súlade s platnými pľávnymi

2

2.I
2.2
2.3

z.4
2.5

2.6
a

J

4.
5

6.

apľevádzkovýmpoľiadkompohĺebiskaakoajtoutozmluvouo
a staľostlivosť o pľenajaté hĺobové
na vlastné náklady zabezpeiovať poľiadok, údržbu
príslušenstvo k hĺobu neohľozilo
miesto a jeho bezprostľeJné okolie azabezpečiť, aby
bezpečnosť návštevníkov pohrebiska,
údajov potľebnéna vedenie
ozĺamovaťprevádzkovateľovi pohľebiska všetky zmeny
zmenu mena a adresy
evidencie hľobových miest, v pľípade fyzickej osoby najmä
obchodného mena a sídla'
tľvalého pobytu, v prípade pľávnickej osoby najmä zmenu
a úpravy okolo hĺobového
vykonávať akékoľvek stavebné úpľavynahĺobovom mieste

miestaibaspľedchádzajícimsúhlasomspľávcucintoľína,

udržiavať poriadok na pohĺebisku'
vyzve nájomcu' aby ich
Ak pľenajímateľ zistí nedostatky v staľostlivosti o hĺobovémiesto,
neodstráni v písomne uľčenej
v primeľanej dobe odstranil. Ak nájomca tieto nedostatky
nájomcu.
lehote, pľenajímateľ tak môŽe urobiť sám na náklady
poľiadku pohľebiska sa môže
Nájomca berie na vedomie, že nedodrŽiavaním prevádzkového
zo pohľebníctve v platnom zneĺi'
dopustiť priestupku podľa ust. $ 32 zákoĺat3llzol} Z.
hĺobovéhomiesta
KaŽdá zmerLa pľevádzkového poriadku bude oznamovaná nájomcovi
pohľebiska na úľadnej tabuli
uverejnením oznámenia o zmene prevádzkového poľiadku
pohľebiska. Zmeĺa prevádzkového
spolu so zveľejnením nového pľevádzkového poľiadku
v Šali'
poľiadku pohrebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom
Podnájom hľobového miesta je

zakázaý'

čl. v[I.

vŕľovnĎ NÁJoMNEJ ZvĺLlJvY A UKoNčENIE NÁJoMNÉHo vZŤAHU
1

Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak:
hľobového miesta'
a) závažĺéokolnostina pohĺebisku znemožňujú trvanie nájmu
b) sa pohľebisko zruší,
c) náj omca ani po upozoľnen

2.

i

nezap]latil náj omné za vŽív aníe hĺobovéhomiesta'
zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm' a)

Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú
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vlastné naklady preložiť
musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hľobovémiesto a na
miesto'
ľudskéostatky vrátane príslušenstva hľobu na nové hľobové
odseku 1 písm' a) a b),
Ak pľenajímateľvypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v
predo dňom,
je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiťnájomcovi najmenej tri mesiace
nájomcu alebo sídlo nájomcu,
keď sa má hľobové miesto zrušiť; ak mu nie je znämaadresa
mena a priezviska
uveľejní tuto informáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením

3

nájomcu hrobového miesta a číslahĺobovéhomiesta'
1 písm' c)' je povinný
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods'
lehoty, na ktoru bolo
qýpoveď doručiťnájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí
nájomcu, uverejní futo
nájomné zap?ateĺe;ak mu nie je známaadľesa nájomcu alebo sídlo
a priezviska nájomcu
infoľmáciu na mieste obvyklom na pohĺebisku s uvedením mena

4.

hĺobovéhomiesta a číslahĺobovéhomiesta'
písm'
Ak prenajímateľ vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 1
dňa doručenia
c) a nájom ca je zĺétmy'výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo
najneskôľ do tejto lehoty odstľánil z hľobového
ýpovede. Prenajímat eľ vyzvenájomcu, aby
výpovednej lehoty
miesta pľíslušenstvohĺobu; ak ho v tejto lehote neodstľáni, po uplynutí
príslušenstvohľobu považuje sa
ho pľenajímateľodstľáni; po uplynutí výpovednej lehoty sa

5

opustenú vec.

písomne poŽiadať
Po uplynutí tlecej doby (10 rokov odo dňa pochovania) môŽe nájomca
strán'
pľenajímateľa o ukončenie nájomného vzťahu písomnou dohodou zmluvných
Vzoľ Žiadosti
spľavidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné uhĺadené'
o ukončenie zmluvy tvorí pľílohu č. 6 VZN č" 512020'

6

čl.Ix.
OSOBITNE USTANOVENIA
1

2
a
J

majetku uloženého
Prenajímateľ nezodpovedá zapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného
na hrobovom mieste.
je povinný poistiť na
Nájomca beľie navedomie, Že jeho vlastný hnuteľný majetok si
majetku'
vlastné náklady. Prenajímateľnezodpovedázaprípadnú stratu, resp. zničenie
v zmysle
Nájomca beľie na vedomie' že Prenajímateľa jeho spľostľedkovatelia spracúvajú
2016 o ochľane
naľiadenia Euľópskeho paľlamentu a rady (EU) 20161679 z 27. apríla
a o volhom pohybe takýchto údajov, ktoým
ffzických osôb pľi spracúvaní osobných údajov
údaje
sa zrušuje smeľnica 95l46lqs (všeobecnénaľiadenie o ochľane údajov) osobné
povinností
Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto Zmluve za účelomplnenia zákonných
|3|l20I0 Z'z'
Pľenajímateľa,ktoré vyplývajú zptevádzkovania pohľebiska podľa zékoĺač'
potrebnú nazabezpečenie
o pohrebníctve v znení neskoľšíchpľedpisov, po dobu nevyhnutne
tejto Zmluvy
ptáv apovinností vyplývajúcichzo zmluvného vďahllza\ožeĺéhonazátklade
so zákonom č'
a následne na účelyaľchivácie po dobu tľvania archivačnej doby v súlade
v platnom zĺení'
3g5l2OO2Z.z. oarchívoch aregistratúľach a o doplnení niektoých zákonov
písm' c) všeobecného
Spracúvanie osobných údajov Nájomcu je v súlade s čl. 6. ods' 1
podľa
naľiadenia o ochĺane údajov potľebné na plnenie zakonných povinností Prenajímateľa
predpisov. Nájomca zžrovetl
zákona č. l31l2OIO Z.z. o pohĺebníctve v znení neskorších
údajov
vyhlasuje, že za účelomuzavretia tejto Zmluvy pri poskýnutí osobných
svojich pľávach vyplývajúcich zo
informovaný

o
Pľenajímateľovibol dostatočne
v súvislosti so
spľacúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskýnúť

1
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ďalších ľelevantných skutočnostiach
zákonnými alebo zmluvnými poŽiadavkami, ako aj o
s ktoľého obsahom saNájornca
obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky ochľany súkĺomiď"
na vedomie že infoľmácie o
pred podpísanímtejto Zmluvy oboznámil. Nájomca berie
sídle Pľenajímateľa: www'sala'sk'
spľacovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom
druhej zmluvnej strane
V pľípade, ak bude podľa tejto zmtuvy potrebné doručovať
zmluvnej strany uvedenú v č1'
akúkolŤek písomnost" doručuje sa táto písomnosť na adresu
druhej zmluvnej stľane' ktorá
I. zmluvy, dokiaľ nie je zmer?a adľesy písomne oznámená
pri dodrŽaní týchto podmienok vráti
písomnosť doručuje. Vprípade, ak sa písomnosť aj
doručenia nastávajú dňom vrátenia
nedoručená, zm1uvné .irÁy sa dohodli, že účinky
strany sa výslovne dohodli na
zásielky zmluvnej strane, ktoľá zásielku doľučuj e. ZmIwné
medzi zmluvnými stranami' ktoľé
oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa zžxäzku
kľátkej textovej spľávy'
vyplývajú ztejtozmluvy aj pľostľedníctvom e - mailu ďalebo
kažďtl zmenu týkajúcu sa ich
Prenajímateľ aNájomca sa zav'ázujil písomne si oznámiť
najneskôľ do 10 pracovných dní
identifikačných údajov (ĺázov, sídlo, číslaúčtova pod.)
povaŽovať zazmeÍLy vyžadujúce
odo dňa, kedy táto zmenanastala. Takéto zmer1y sa nebudú

4.

5

si uzavretie dodatku k tejto zmluve.

čl. x.

zÁvannČNÉUsTANovENIA
strán formou

K zmene tejto zmluvy môŽedôjsť len na zák|adevzájomnej dohody zmluvných
očíslovanýchpísoĺnnýchdodatkov, s výnimkou zmien vyplývajúcich

1

zo

zmeny
nájomcu dňom nadobudnutia ich
prevádzkového poriadku pohĺebiska, ktoré súzäväzĺépre
predpisov najmä zákonač' l3Il20I0
účinnostialebo zo zmienvšeobecne platných pľávnych
Z.z. o pohľebníctv e v zĺeníneskorších pľedpisov'
sa riadia príslušnými
Práva a povinnosti zmluvných stľán touto zmluvou neupľavené
č,. I3ll20l0 Z' z' o pohľebníctve
ustanoveniami VZN č. 5l2O2O v platnom znení,zákonom
v platnom
v zneníneskoršíchpredpisov a zákonom č,. 4)lt964 Z. z. občiansky zákonník

)

zĺeni.

J.
4.

5

nájmu do doby nadobudnutia účinnosti
Touto zmluvou sa ľiadi tiež doba lžívaĺiapľedmetu
tejto zmluvy.
zmluvn;ými stranami a účinnou
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma
mesta Šaľa'Zmluvné stľany
dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na webovom sídle
a spľístupnením ich osobných
súhlasia so zverejnením celej zmluvy, vrátane so zverejnením
vyplyva z ustanovenia $
údajov v rozsahu mena a priezviska. Povinnosť zmluvu zveľejniť
a doplnení
5a zéi<ona č. 2|L:IOOO Z. z. o slobodnom prístupe k infoľmáciám ao zmene
niektoých zákonov (zákoĺo slobode informácií) v platnom zĺení.
účinnéalebo neskôľ stľatia
Ak niektoré ustanovenia tejto ZmIuvy nie sú celkom alebo sčasti
Namiesto neúčinnýchusúčinnosť,nie je tým dotknutá platnosť ostatn;ých ustanovení.
čo najviac pľibliŽuje zmyslu
tanovení sapoužije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné,sa
zmluvné stľany tuto otázku brali
a účelutejto Zmluvy, pokiaľ pti uzatvátaní tejto Zm\uvy
do úvahy.

6

je

vypľacovaná v tľoch (3) vyhotoveniach povahy originálu, zktorých
2 vyhotovenia'
nájomca obdľžíjedno (1) vyhotovenie a pľenajímateľ obdrží

Táto zmluva
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7

Zmluvné stľany vyhlasujú, že zmluvu si pľečítái,súlrlasia s jej obsahom' poÍozumeli mu,
vyhlasujú, že obsahuje slobodný, WčitYo jasný anozĺrtitelhý pľejav ich vôle aĺa zltak
súhlasu ju podpisujú.

V Šaľ,dňa

Za nójotncu:

e.o.totI
Za pľenajímateľa:

J

pľimátoľ

fl
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