Nájomná zmluva č. 677 ĺ202l
na hľobové miesto

neskoľších
uzatvoľenávzÍnysle $ 663 anásl . zäkoĺač,'4011964 Zb. občiansky zákonník v znení
pľedpisov
pľedpisov a $ 21 a násl. zžkonaé. I3I]2OIO Z. z. o pohľebníctve v zĺeníneskorších
čl. L

ZMLWNE STRANY
1.

Pľenajímatel': Mesto

Šal'a
Nám. Sv. Tľojice 7,927 15 Šaľa
Sídlo:
Zastupený: Mgĺ. Jozef Belický, pľimátoľ mesta
Bankové spojenie: Slovenská spoľiteľňa, a.s.
SK82 0900 0000 00512430 6282
IBAN:

BIC:
lČo:

GIBASKBX
00 306 185

(ďalej len,, prenaj ímateľ ")
2.

Nájomca:

Daľina Lehutová

Naľodený/á:
Rodné číslo:
Trvale bytom

:

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

Úvooľľ' UsTANovENIA
1

)

Prenajímateľ je výlučným vlastníkom pozemku registľa C KN paľcela číslo1586/1'
zastavané plochy anádvoľia ovýmere 33244 m2, paľcela ľegistľa C KN číslo1586/8,
zastavanáplocha a nádvoľie o rnýmere I34 Íŕa parcela ľegistra C KN číslo1586/6, ostatná
plocha o výmeľe 7 m2 vedené katastľálnym odboľom okĺesnéhouľadu Šaľa,pľe obec
a katastľá|ne územie Šaľa,na liste vlastníctva č. 1 (ďalej ,,aj ako nehnute1'nosti").
Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintoľínmesta Šaľaktoľý je pohrebiskom podl'a zákoĺa
je
I3Il2O:'o Z. z. o pohľebníctve v znení neskoľšíchpľedpisov. Pľenajímateľ pľevádzkovatel'
pohľebiska.
čl.

ilL

PREDMET A UčEL ľÁľttĺu
1

Pľenajímďeľ prenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca pľijímado nájmu za podmienok
dohodnuých v tejto nájomnej zmluve (ďalej len ,,zmluvď'): hľobové miesto na paľcele č.:
Nc 16 ľad : 9 hľobové miesto č : l7IJ (ďalej aj ako ,,hľobovémiesto").
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čl.Iv.
sLUŽBY sPoJENÉs NÁJMoM HRoBovEHo MIESTA
I

S pľenájom hľobového miesta sú spojené služby, ktoré počas trvania nájomného vzťahu
pľenajímateľposkytuj e nájomcovi:

1.l

1.2
1.3

I.4

odvoz odpadu z pohľebiska okrem stavebného odpadu,
í&žbapozemkov a stavieb na pohľebisku, na ktoľom sa hľobové miesto nachádza
(okľem hľobového miesta),
úhrady investičných aneinvestičných nákladov spojených s pľevádzkoupohľebiska,
pľevádzkovanie pohrebiska, na ktoľom sa ĺachádza hĺobovémiesto špecifikované
v č1. il. tejto zmluvy' v súlade so zákonom č. l31l20l0 Z. z. o pohrebníctve v zneĺi
neskorších predpisov.
čl. V.

DoBA

uzatvára na dobu neuľčitúv súlade so zákonom
Z. z. o pohľebníctve v platnomzneni'

1. Táto
2.
3.

ľÁĺuu

zmluva

sa

č. I31l20I0

Neoddeliteľnou pľílohou tejto zmluvy je doklad o úhľade nájomného.
UŽívanie hľobového miesta zaéa\o dŤp,l.7.l0.202I.
čl. vI.

ľÁĺoľĺľn
1.
2.
3.
4.
5.

Výška nájomného činí5,00 EUR (slovom: pät'eur) na dobu 10 rokov aje uľčená podľa
ust. $ 12 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľač. 512020 Pľevádzkoý poľiadok
pohľebískmesta Šaľa(ďalej aj ako,,VZN č.512020*) abolo uhľadenédŤ,a7.10.202l,na
dobu do 7.10.2031.
Nájomné je splatné vopľed na celých 10 ľokov pri podpise tejto zmluvy.
Nájomca berie na vedomie a výslovne súhlasís tým, že qýška nájomného na ďalšie obdobie
nájmu bude určená podľa aktuálne platného cenníka prenajímateľa.
Nájomca je povinný pľed uplynutím pľedplatenéhoobdobia uhĺadiť nájomné na ďalšie
obdobie. V pľípadeak nájomca ani po písomnom upozomení neuhradí nájomné na ďalšie
obdobie, má prenajímateľ pľávo vypovedať túto nájomnú zmluvu postupom podľa č1. VIII.
tejto Zmluvy.

Pri úmÍtínájomcu hľobovéhomiesta má prednostné pľávo nauzatvorenie novej nájomnej
zmluvy na hĺobovémiesto osoba blízka, ak je blizkych osôb viac, táblizka osoba, ktoľá
doľučípľenajímateľovi písomnúžiadosťako prvá, preukáže svoj status blízkej osoby k
zomrelému nájomcovi rodným listom alebo čestďm vyhlásením s úľadne osvedčeným
podpisom vyhlasujúc tento vzťah k zomľelému nájomcovi a ktoľej pľenajímateľpísomne
ako pľvej potvľdí vyuŽitie prednostného pľáva. Pľednostné právo na uzatvorenie nájomnej
zmluvy možno uplatniť najneskôľ do jedného roka od úmľtia nájomcu hrobového miesta.
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čl. vII.

PRÁvA A PovINosTI ZMLUu\Ýcn sľnÁľ

1.

Prenajímateľ je povinný:

1.1

1.2

1.3

2.

2.4
2.5

4.
5.

6.

miestu,

je potrebné
zdrŽať sa akýchkoľvek zásahov do hľobového miesta, okĺem pľípadu,ak
zabezpečiť bezpečnéprevádzkovanie pohľebiska.

aprevádzkovým poľiadkom pohrebiska ako aj touto zmluvou,
na vlastné naklady zabezpeč,ovaťporiadok' údržbua starostlivosť o pľenajaté hľobové
miesto a jeho bezprostľedné okolie azabezpeéiť, aby pľíslušenstvok hľobu neohľozilo
bezpečnosť návštevníkov pohĺebiska,
oznamovať pľevádzkovatel'ovi pohľebiska všetky zmeny údajov potľebnéna vedenie
evidencie hrobových miest, v pľípade fyzickej osoby najmä zmenu mena a adľesy
trvalého pobytu, v pľípade pľávnickej osoby najmä Zmenu obchodného mena a sídla,
vykonávať akékoľvek stavebné úpravy na hľobovom mieste ailptavy okolo hľobového

miesta iba s predchádzajúcim súhlasom spľávcu cintorína,
2.6 uďržiavať poriadok na pohľebisku.
Ak prenajímateľ zistínedostatky v starostlivosti o hľobové miesto, vyzve nájomcu, aby ich
v pľimeranej dobe odstľánil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstráni v písomne určenej
lehote, pľenajímatel'tak môže uľobiť sám na náklady nájomcu.

Nájomca berie na vedomie, žeĺedodrŽiavanímpľevádzkového poriadku pohľebiska sa môŽe
dopustiť pľiestupku podľa ust. $ 32 zél<ona I31l20I0 Z. z o pohľebníctvev platnom zneni.
Každá Zmena pľevádzkového poľiadku bude oznamovaná nájomcovi hĺobovéhomiesta
uveľejnením oznélmenia o zmene prevádzkového poriadku pohĺebiska na uľadnej tabuli

spolu so zveľejnením nového prevádzkového poľiadku pohľebiska. Zmena prevádzkového
poľiadku pohľebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šali.
Podnájom hĺobovéhomiesta je zakäzaný.

vŕľovnĎ NÁJoMNEJ
I

o pripľavovanom zásahuje povinný

vopľed písomne infoľmovať nájomcu. o už uskutočnenom zásahu do hľobového
miesta, je prev ádzkovateľ povinný bezodkladne písomne informovať náj omcu,
l.4 vopred písomne upozoľniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť
mesiacov predo dňom, keď sa má hĺobovémiesto zrušiť.
Nájomca je povinný:
2.I dodtžiavať ustanoveni a pr ev ádzkového poľiadku,
2.2 uživaťhĺobovémiesto v súlade s platnými právnymi predpismi o pohľebníctve

2.3

3.

prevádzkovať pohľebisko s prenajatým hĺobovým miestom v súlade s platnými
právnymi predpismi o pohrebníctve a pľevádzkoqým poriadkom pohĺebiska,
počas trvanía tejto zmluvy zabezpečiť prístup nájomcovi k prenajatému hľobovému

čl. vlil.

ZľrĺĺLUvYA UKoNČENIE NÁJoMNÉHo vZŤAHU

Pľenajímateľnájomnú zmluvu vypovie, ak :
a) závaŽné okolnosti na pohľebisku znemoŽňujú trvanie nájmu hrobového miesta,
b) sapohľebisko zruši,

upozornenínezaplatilnájomné zaužívaniehľobového miesta.
Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a b),
c) nájomca ani po

2.
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musí so súhlasom nájomcu zabezpeéiť iné hĺobové miesto a na vlastné náklady preložiť
ľudskéostatky vrátanepríslušenstva hľobu na nové hĺobovémiesto.
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a b),
je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiťnájomcovi najmenej tri mesiace predo dňom,
keď sa má hľobové miesto zrušiť; ak mu nie je známaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu,
uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku s uvedením mena a pľiezviska
nájomcu hĺobovéhomiesta a číslahľobového miesta.
Ak pľenajímateľvypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods. 1 písm. c), je povinný
výpoveď doručiťnájomcovi najneskôľ do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na ktoru bolo
nájomné zap|atene; ak mu nie je znéĺnaadľesanájomcu alebo sídlo nájomcu, uveľejní tuto
informáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a priezviska nájomcu
hľobového miesta a číslahĺobovéhomiesta.
Ak prenajímateľ vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm.
c) a nájomca je známy, qýpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia
výpovede. Prenajímateľ vyzvenájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstranilz hľobového
miesta príslušenstvohĺobu; ak ho v tejto lehote neodstľáni, po uplynutí výpovednej lehoty
ho prenajímateľ odstráni; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvohĺobu povaŽuje sa
opustenú vec.

6

Nájomca môŽe písomne poŽiadať pľenajímateľao ukončenie nájomného vzťahu písomnou
dohodou zmluvných stľán, spravidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné
uhľadené. Yzor žiadosti o ukončenie zmluvy tvoľípľílohu č. 6 VZN č.512020.

čl.Ix.
oSoBITNÉ usľĺľovENIA

l.
2.
3.

Pľenajímateľ nezodpovedá zapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloŽeného
na hrobovom mieste.
Nájomca berie na vedomie, Že jeho vlastný hnuteľný majetok si je povinný poistiť na
vlastné naklady. Prenajímateľnezodpovedázaprípadnú stľatu, resp. zničenie majetku.
Nájomca berie na vedomie, Že Prenajímateľ ajeho spľostredkovatelia spracúvajú v zmysle
nariadenia Európskeho paľlamentu a rady (EU) 20161679 z 27. aptí|a 2016 o ochľane

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktoým
sa zrušuje smeľnica 95l46lBs (všeobecnénariadenie o ochľane údajov) osobné údaje
Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto Zm\uve za účelomplnenia zakonných povinností
Prenajímateľa, ktoré vyplývajú zprevádzkovania pohľebiska podľa zákonač. I3ll20l0 Z.z.
o pohĺebníctve v znení neskoľšíchpľedpisov, po dobu nevyhnutne potľebnú ĺazabezpečenie
pr áv a p ovinno stí vyp lývaj úc ich zo zmluvného v ď ahu zaIo ženéhona základe tej to Zmluvy
a následne na účelyaľchivácie po dobu trvania aľchivačnejdoby v súlade so zákonom č.
3g5l2}02 Z.z. o archívoch a registľatúľacha o doplnení niektoých zákonov v platnom zneĺi.
Spracúvanie osobných údajov Nájomcu je v súlade s č1. 6. ods. 1 písm. c) všeobecného
naĺiadenia o ochĺane údajov potrebné na plnenie zakonných povinností Prenajímateľa podľa
zákona č. 13ll2OIO Z.z. o pohľebníctve v zneni neskoľšíchpľedpisov. Nájomca zárovetĺ
vyhlasuje, že za účelomuzavretia tejto Zmluvy pľi poskytnutí osobných údajov
Pľenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich pľávach vyplývajúcich zo
spracúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskytnúť v súvislosti so
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zakonnými a1ebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších ľelevantných skutočnostiach
obsiahnuých v dokumente,,Podmienky ochľany súkromiď', s ktorého obsahom saNájomca
pred podpísanímtejto Zmluvy oboznámil' Nájomca berie na vedomie že infoľmácie o
spracovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Pľenajímateľa: www.sala.sk.
V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovaťdruhej zmluvnej stľane
akúkolŤek písomnosť, doručuje sa táto písomnosťna adľesu zmluvnej strany uvedenú v čl.
I. zmluvy, dokiaľ nie je zmeĺa adresy písomne oznámená druhej zmluvnej strane, ktorá
písomnosť doručuje. Vprípade, ak sa písomnosť aj pľi dodržaní týchto podmienok vráti
nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, že účinkydoručenia nastávajú dňom vrátenia
zásielky zmluvnej Stľane, ktorá zásielku doručuje. Zmluvné stľany sa výslovne dohodli na
opľávnení doručovať písomnosti týkajúce sa zélvdzkll medzi zmluvnými stranami, ktoré
vyplývajú ztejto zmluvy aj prostredníctvom e - mailu ďalebo krátkej textovej spľávy
PľenajímateľaNájomca sa zav'ázu}ú písomne si oznámiť každúzmenu týkajúcu sa ich
identifikačných údajov (nánov, sídlo, číslaúčtova pod.) najneskôr do 10 pľacovných dní
odo dňa, kedytáto zÍnenanastala. Takéto zmeÍy sanebudúpovaŽovať Zazmeny vyŽadujúce
si uzavľetie dodatku k tejto zmluve.

čl. x.

zÁvnnnčľÉusľ,q.NovENIA

1.

2.
3.
4.

5.

6.

i

K zmene tejto zmluvy môŽe dôjsť len nazéklaďevzájomnej dohody zmluvných stľán formou
očíslovanýchpísomných dodatkov, s výnimkou zmíen vyplývajúcich zo zmeny
pľevádzkového poriadku pohľebiska' ktoré súzávazĺéprenájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnostialebo zo zmien všeobecne platných pľávnych pľedpisov najmä zákonač. l3ll20t0
Z.z. o pohĺebníctvev znení neskoľšíchpredpisov.
Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými
ustanoveniami VZN č. 5l2o20 v platnom zneni, zákonom é. I3Il20l0 Z. z. o pohľebníctve
v zneni neskoľšíchpredpisov a zákonom č. 4011964 Z. z. obč:iansky zákonník v platnom
zneni.
Touto zmluvou sa ľiadi tieŽ doba uživariapľedmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti
tejto zmluvy.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvn:ŕmi stranami a účinnou
dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na webovom sídle mesta Šaľa.Zmluvné strany
súhlasia so zveľejnenímcelej zmluvy, vľátane so zverejnením a sprístupnením ich osobných
údajov v rozsahu mena a priezviska. Povinnosť zmluvu zveľejniť vyplýva z ustanovenia $
5a zákona č. 2II12O00 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám ao Zmene a doplnení
niektoých zákonov (zákono slobode infoľmácií) v platnom zĺení.
Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinnéalebo neskôľ stľatia
účinnosť,nie je tým dotknutá platnosť ostatn1ých ustanovení. Namiesto neúčinnýchustanovení sa použije uptava'ktorá, pokiaľ je to právne možĺé,sa čo najviac pribliŽuje zmyslu
a účelutejto Zmluvy, pokiaľ prí uzavátaní tejto Zm\uvy zmluvné strany túto otázku bľali
do úvahy.
jedno
Táto zmluva je vypľacovaná v troch (3) vyhotoveniach, z ktoých nájomca obdrŽí
(1) vyhotovenie a prenajímatel'obdľží2 vyhotovenia.
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pľečítali,súhlasia s jej obsahom' poľozumeli mu'
Zmiuvnéstrany vyhlasujú, že zmluvu si
jasĺý azĺoanmitel3ný pľejav ich vôle ana znak
vyhlasujú, že obsďluj" .tomarry, uľčitý,
súhlasu ju podpizujú.

V Šaľ,dňa.

Yĺ0. AaLl

Za prenajítnateľa:

Za nójotncu:

*

*

*

*
*

í

f

Mgľ. J

_
miesto
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