Nájomná zmluva č. 678ĺ202t
na hľobové miesto

v znení neskoľších
uzatvorená v zmysle $ 663 a násl. zákoĺač,40l:1964 Zb. občiansky zákonník
pľedpisova$21 a násl. zákonač.l3ll2O1O Z.z. o pohľebníctve v zĺeni neskoľšíchpľedpisov
čl. L

ZMLUVi\E STRAIIY

Pľenajímatel': Mesto

Šal'a
Nám. Sv. Tĺojice 7,92'1 15 Šaľa
Sídlo:
ZastÍryený: Mgr. Jozef Belický, pľimátoľ mesta
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK82 0900 0000 00512430 6282
IBAN:

1

BIC:
ĺČo:

GIBASKBX
00 306 185

(ďalej len,, prenaj ímateľ")

Nájomca:

2

Magdaléna Yencelová

Naĺodený/á:
Rodné číslo:
Trvale bytom

:

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

WoDNÉ USTANoVENIA
1

)

J

4

Prenajímateľ je výlučným vlastníkom pozemku registra C KN paĺcela číslo1586/1,
1586/8,
zastavaná plocha anádvorie ovýmeľe 33244 m2,paľcela registra C KN číslo
zastavanáplocha a nádvoľie o ýmeľe 134 fiŕ a paľcela ľegistľa C KN číslo1586/6, ostatná
plocha o výmeľe 7 rlŕ vedené katastrálnym odboľom okľesného úradu Šaľa,pre obec
a katastľálne územie Šaľa,na liste vlastníctva č. 1 (ďalej aj ako ,,nehnute1'nosti").
Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintoiĺmesta Šaľaktoý je pohĺebiskom podl'a zékona
je pľevádzkovateľ
I31:2O1O Z. z. opohĺebníctv ev zneníneskoľšíchpredpisov. Pľenajímateľ
pohľebiska.
Hrobové miesto na parcele !3, rud,: 4, hrobové miesto č. 39140 (ďalej aj ako ,,hľobové
miesto..) doteraz uŽiva| pôvodný nájomca _ Magdaténa Úrgeová (ďa|ej aj ako ,,pôvodný
nájomcď,) ĺa zákIade Nájomnej zmluvy č,. 87412017 zo dňa 14.\|.2017, pľičomnájomné
miesta bolo uhĺadenéna dobu do 5.10.2027
zavŽívaĺíehĺobového
Z dôvodu, že pôvodný nájomca zomľel a nájomca vyuŽil pľednostné pľávo na uzatvoľenie
Z'z'
novej nájomnej zmluvy na hĺobovémiesto v súlade s $ 21 ods. 4 zákoĺa č. l3Il20I0
neskorších Pľedpisov sa zmluvné strany výslovne dohodli na
o pobrebníctve v zĺeĺí
uzatvoľení tejto nájomnej zmluvy (ďalej len,,zmluvď')'
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čl. uI.

PREDMEľ ĺ učnĺ,ľÁĺnĺu
za podmienok
do nájmu a nájomca prijíma do nájmu
Prenajímateľprenecháva nájomcovi
miesto č' 39'40
miesto na paľcele 13' rad :4' hľobové
hrobové
v
tejto
dohodnutých
"nl.rrr"

I

čl.Iv.
MIESTA
SLUŽBY sPoJENÉs NÁJMoM HRoBovEHo
nájomného vzťahu
spojené služby, ktoľépočas tľvania
sú
miesta
hĺobového
pľenájom
S
prenajímateľ poskýuj e nájomcovi:
1.1 odvoz odpadu z pohľebiska okĺem stavebného odpadu'
hľobové miesto ĺachádza
,íďržbapozemkw astavieb na pohľebisku, na ktorom sa

1

t.2
1.3

1.4

(okĺem hľobového miesta),
pohĺebiska'
nákladov spojených s pľevádzkou
úhľadyinvestičných a neinvestičných
špeciťrkovanév č1'
sa nachádza hľobovémiesto
pľevádzkovanie pohľebiska, na ktoľom

III.tejtozmluvy,vsúladesozákonomč.I3ll2OI0Z.z.opohľebníctvevzneĺi
neskoľšíchpľedpisov'
čl. v.

DoBA NÁJMU
ako po uplynutí tlecej
a nesmie sa vypovedď skôľ,
Táto zmluv asallzatvéĺana dobu neuľčitú
Z' z' opohľebníctve v znení

1

131/2010
ak zéĺkoĺč'
doby (10 ĺokov odo dňa pochovania) ,
inak'
neskoľšíchpľedpisov neustanowje

)

Neoddeliteľnoupľílohoutejtozmluvyjedokladoúbĺadenájomného.
čl. vĺ.

ľÁĺoľĺľn
1

)

na ďalšie obdobie
"o
súhlasís tým, Že qýška nájomného
Nájomca beľie na u.domie a výslovne

,,r*y nového nájomcu uhradené na dobu 5'10'2027

nájmubudeuľčenápodľaaktuálneplatnéhocenníkaprenajímateľa. nájomné na ďalšie
predplateného obdobia uhľadiť
Nájomca je povinný pred uplynutím
na ďalšie
po písomnom upozoľnení neuhradí nájomné
obdobie. V pľípadeak nájomca ani
podľa čl' Vu'
túto nájomnú zmluvu postupom
obdobie, má prenajímateľ právo uypou"duť

a
J

tejto
4.

/'l

I

osemdesiatsedem cent ) bolo
výške 2L,87EUR (slovom dvadsat'deväťeur

Nájomné vo

Zmluvy.

.1 ' ' -:^^+^*Á pľednostné
právo na uzatvoľerue no'Vej nájomnej
^*oÁĺncfné nrávc
Pľi úmrtínájomcu hrobového miesta má
osoba' ktoľá
akje blízkych osôb viac' táb]rizka
zmluvy na hrobové miesto osoba bíízka,
osoby k
ako pľvá, pľeukažesvoj status blízkej
doručípľenajímateľovi písomnúžiadosť
osvedčeným
alebo čestným vyhlásením s úĺadne
zomľelému nájomcovi ľodným listom
písomne
nájomcovi a ktorej prenajímateľ
podpisom vyhlasujúc tento vzťah k zomĺelému
nájomnej
pľáva' Prednostné právo na uzatvoľenie
ako pľvej potvrdí využitie pľednostného
miesta'
jedneho ľoka od úmľtia nájomcu hľobového
zmluvy možno uptut rĺľnajneskôr do
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čl. vII.

ľnÁvĺA PovINosTI

ZMLUvNÝcrĺ sľnÁľ

Prenajímateľ j e povinný:

1

1.1pľevádzkovaťpohľebiskosprenajatýmhĺoboqýmmiestomvsúladesplatqými

t.2

pľávnymipľedpismiopohľebníctveaprevádzkovýmpoľiadkompohĺebiska,
prístup nájomcovi kpľenajatému hľobovému
počas trvania tejto zmluvy zabezpeéii

miestu,
miesta, okľem prípadu' ak je potrebné
zdržat sa akýchkol'vek zásahov do hĺobového
povinný
pohľebiska' o pripravovanom zásahuje
zabezpečiťbezpečnépľevádzkovanie
hľobového
uŽ uskutočnenom zásahu
vopred pĺsomne informovať nájomcu. o
písomne infoľmovať náj omcu'
miesta, je prev áďzkovateľ povinný bezodkladne
nájomnej zmluvy' najmenej šesť
1.4 vopred písomne upozomiť nájomcu na vypovedanie
miesto zrušiť'
mesiacov predo dňom, keď sa má hľobové
Nájomca je povinný:
poriadku'
do držíavať ustanoveni a prev átdzkového
pľedpismi o pohľebníctve
2.2 uŽívaťhrobové miesto v súlade s ptát''ýmĺ právnymi
ako aj touto zmluvou'
apreváďzkovým poľiadkom pohĺebiska

1.3

2.

do

2.i

2.3navlastnénakladyzabezpečovaťporiadok,údľžbuastarostlivosťoprenajatéhľobové
aby pľíslušenstvok hĺobu neohĺozilo
miesto a jeho bezpľostľednéokolie azabezpeiiť,

2.4

bezpečnosť návštevníkov pohĺebiska'
všetky zmeny údajov potľebnéna vedenie
oznamovať prevádzkovateľovi pohĺebiska
osoby najmä zmenu mena a adľesy
evidencie hrobových miest, v prípade fyzickej

2.5

trvaléhopobýu,vpľípadeprávnickejosobynajmäzmenuobchodnéhomenaasídla'
mieste a úpľavy okolo hĺobového
vykonávať akékoľvekstavebné ĺpľavyna hľobovom
cintorína'
miesta iba s pľedchádzajicim súhlasom správcu

2.6

udľžiavaťporiadok na pohľebisku'

Akprenajímateľzistínedostatkyvstaľostlivostiohĺobovémiesto,yyzvenájomcu,abyich
tieto nedostatky neodstľáni v písomne uľčenej
v pľimeľanej dobe odstranil. Ak nájomca

J

na náklady nájomcu.
leĹote, pľenajímateľtak môže uľobiťsám

4.
5

6

pľevádzkového poľiadku pohrebiska sa môže
Nájomca beľie na vedomie, že ĺedodrŽiavaním
zĺeĺí'
I3lll2OlO Z' z opohĺebníctve v platnom
dopustiť priestupku podľa ust. $ 32 zákoĺa
nájomcovi hľobového miesta
Kažďá zmenaprevádzkového poľiadku bude oznamovaná
poľiadku pohĺebiska na uľadnej tabuli
uveľejnením oznámenia o zmene pľevádzkového
poľiadku pohĺebiska ' Zmeĺaprevádzkového
spolu so zveľejnením nového pľevádzkového
zastupiteľstvom v Ša1i'
poľiadku pohĺebiska podlieha schváleniu Mestským
j
Podnáj om hľobového miesta e zakázaný'
čl. VIII.

vZŤAHU
výpovľĎ NÁJoMNEJ ZMLUvrA uŕoľenNIE NÁJoMNEHo
1

Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie' ak:
hĺobovéhomiesta'
na pohĺebisku znemožňujú trvanie nájmu
a) zéxažĺéokolnosti
b) sa pohľebisko zruší,
c) nájomca ani po upozornen inezap?ati|nájomné

2

zalŽívaĺiehľobovéhomiesta'
uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluw z dôvodov
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preložiť
iné hrobové miesto a na vlastné naklady
musí so súhlasom nájomcu zabezpeéiť
ľudskéostatkyvľátanepríslušenstvahľobunanovéhľobovémiesto.
písm' a) a b)'
z dôvodov uvedených v odseku 1
Ak pľenajímateľvypovie nájomnú zmluvu
najmenej tľi mesiace predo dňom'
je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doľučiťnájomcovi
nájomcu'
nie je zĺámaadresa nájomcu alebo sídlo
keď sa má hrobové miesto zrušiť; ak mu
priezviska
na pohľebisku s uvedením mena a
uveľejní túto informáciu na mieste obvyklom
miesta'
nájomcu hĺobovéhomiesta a číslahľobového
je povinný
dôvodu uvedeného v ods' 1 písm' c)'
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z
ktoru bo1o
dvoch mesiacov po uplynutí lehoty' na
výpoveď doručiťná1o-"oui najneskôr do
túto
nájomcu alebo sídlo nájomcu' uverejní
nájomné zaplaÍeĺé;akmu nie je znémaadresa
s uvedením mena a pľiezviska nájomcu
infoľmáciu na mieste obvyklom na pohľebisku
hĺobovéhomiesta a číslahĺobovéhomiesta'
uvedeného v odseku 1 písm'
Ak pľenajímateľvypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu
uplynie do jedného ľoka odo dňa doručenia
c) a nájom
1" ,ri-y' výpovedná lehota
"u
najneskôľ do tejto lehoty odstránil z hĺobového
výpovede. Prenajímat eľ vyzvenájomcu, aby
t.t'ot. neodstľáni, po uplynutí výpovednej lehoty
miesta pľíslušenstvohrobu; ak ho v tejio
lehoty sa pľíslušenstvohrobu považuje sa
ho prenajímateľ odstráni; po uplynutí vypovednej

J

4.

5

opustenú vec.
6

pochovania) môže nájomca písomne poŽíaďať
Po uplynutí tlecej doby (10 rokov odo dňa
písomnou dohodou zmluvných stľán'
pľenajímateľa o ukončenie nájomného vzťahl
Yzor žiadosti
bolo nájomné
spravidla ku poslednému dňu doby, na ktoru
-uhĺadené' Šaľač' 512020
cne záv'ázneho naľiadenia mesta
o ukončenie zmluvy tvoľípľílohuč. 6 Všeobe
(ďalej aj ako ,'VZN Ó' 512020*)'
Pľevádzkový poľiadok pohľebískmesta Šaľa

čl.Ix.
OSOBITNE USTANOVENIA
1

)
a
J

odcudzenie hmotného majetku uloženého
Pľenajímateľ nezodpov edá zapoškodenie, alebo
na hľobovom mieste.
na
hnuteľný majetok si je povinný poistiť
Nájomca berie navedomie, že jeho vlastqý
stľatu' resp' zničenie majetku'
vlastné náklady. Prenajímateľnezodpo vedázapľípadnú
jeho sprostľedkovatelia spracúvajúv zmysle
Nájomca berie na vedomie, že Prenajímateľa
(EU) 20161679 z 27' aptíLa 2016 o ochrane
naľiadenia Európskeho parlamentu a raý
ktoým
a o voľnom pohybe takýchto údajov'
fyzických osôb pľi ,pra"úuaníosobných úďajov
o ochĺane údajov) osobné údaje
sa zrušuje ,-e.rricu g5l46l1s (všeobecnénariadenie
za účelomplnenia zákonných povinností
Nájomcu v ľozsahu stanovenom v tejto Zm'uve
pohľebiska podľa zŕkoĺač||37120]10 Z'z'
Pľenajímateľa,ktoľévyplývajú zptevädzkovania
pľedpisov, po aouu nevyhnutne potľebnú ĺazabezpečenie
o pohĺebníctv. u
"n"nirr.skoršĺch
vďahuza\ožeĺého nazŕl<|ade tejto Zmluvy
pľárv apovinností vyplývajúcich zo zmluvného
č'
archivačnej doby v súlade so zákonom
a nás1edne na úoeti archivácie po dobu tľvania
v platnom zneĺí'
a o doplnení niektoých zákonov
39512002 Z.z. oarchívoch a ľegistľatúľach
v súlade s čl' 6' ods' 1 písm' c) všeobecného
Spľacúvanieosobných údajov Nájomcu.ie
pln"ni. zäkoĺlrýchpovinnostíPľenajímateľapodľa
nariadenia o ochľane údajov potrebné 'ru
neskoľšíchpredpisov' Nájomca záĺoveil
zákoĺa č,. I3Il2OlO Z.z. o pohľebníctve v zneni
pri poskýnutí osobných údajov
vyhlasuje, že za účelomuzavtet\a tejto Zm\wy
svojich pľávach vyplývajúcich zo

Prenajímateľovi

bol

dostatočne informovaný
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v súvislosti so
o povinnosti osobné údaje poskýnúť
údajov,
jeho
osobných
spľacúvania
skutočnostiach
požiadavkami, ako aj o ďalších ľe'evantn;ých
zakonnými alebo zmluvnými
saNájomca
ochľany súkľomiď" s ktoľého obsahom
obsiahnutých v dokum"rrt. ,,podrnienky
o
infoľmácie
Näjomca beľie na vedomie že
oboznámil.
z*r.ruy
,.;,o
pred podpísaním
Pľenajímateľa:www'sa'a'sk'
sú dostupné na webovom sídle
údajov
osobných
spľacovávaní
stľane
potľebnédoručovaťdruhej zmluvnej
te3to
urraĹ
at
|odľá
V pľípade,
"-tr'r.y
stľany uvedenú v č1'
sa táto pĺsomnosť na adresu zmluvnej
doručuje
písomnosť,
akúkoľvek
strane' ktoľá
písomne oznámená druhej zmluvnej
je
zmeuaadľesy
nie
dokiaľ
I. zmluvy,
podmienok vráti
sa pi'o*o'ť aj pľi dodržaní týchto
ak
prípade,
V
doľučuje.
písomnosť
nastávajú dňom vrátenia
sa dohodli' Že účinkydoľučenia
stľany
zmluvné
nedoručená,
výslovne dohodli na
doručuj e' Zmbxĺéstrany sa
zásielky zmluvnej strane, kiorá zásíelku
stranami' ktoľé
týkajúce sa zŕĺväzkllm'eďzi zmluvn;ýrni
opľávnení doruoovať písomnosti
textovej spľávy'
e mailu ďa\ebokľátkej
vyplývajú ztejtozmlwy aj prostľedníctvom sa ich
si oznámiť každilzÍnenu týkajúcu
Prenajímateľ aNájomca sa zavdzúilpĺ'o'n"'
10 pľacovných dní
číslaúčtova pod') najneskôr do
identifikačných údajov (názov, sídlo,
zazmer|y vyžadujúce
Takéto zmenysa nebudú považovať
odo dňa, kedy táto ,^"nunasta1a.
si uzavretie dodatku k tejto zmluve'

4.

5

čl. x.

zÁvnnnčNn USTANovENIA
stľán foľmou
zák|aďevzájomnej dohody zmluvných
na
len
dôjsť
môže
zmluvy
K zmene tejto
zo zmeny
s výnimkou zmíeĺvyplývajúcich
dodatkov,
písomných
očís1ovaných
ich
silzáväznépre nájomcu dňom nadobudnutia
ktoré
pohľebiska,
poriadku
pľevádzkového
131/2010
prŇcľrpľávnychpľedpisov najmä zŕtkoĺač'
zmieĺvšeobecne
zo
alebo
účinnosti
predpisov'
Z.z. opohľebníctv e v zĺeĺíneskoľších
príslušnými
touto zmluvou neupľavené sa riadia
strán
zmluvných
povinnosti
a
Práva
pohĺebníctve
zĺeli'zákonom č' 131/2010 Z' z' o
platnom
5l2[2ov
č.
VZN
ustanoveniami
z' obÓíansky zákonník v platnom
a zákonom č" 4011964 Z'
pľedpisov
zneĺineskoľších
v

1

')

"':T:

a
J

nájmu do doby nadobudnutia účinnosti
zmluvou sa ľiadi tieŽ doba uŽívaĺ\apredmetu

oboma zmluvnými stľanami a účinnou
Zmluvné strany
jej zverejnenia na webovom sídle mesta Šaľa'
dňom nasledujúcim po dni
ich osobných
vrátane so zveľejnením a sprístupnením
súhlasia so zveľejnením celej zmluvy,
z ustanovenia $
Povinnosť zmluvu zveľejniť vyplýva
údajov v ľozsahu mena a pľiezviska.
a doplnení
pľístupek infoľmáciám ao zmene
5a zÍl<oĺaÓ. 2II;2OOO Z. z. o slobodnom

Tl1l"ä\lľ; nadobúda platnosť dňom jej podpisu

4

5

niektorýchzákonov(zákonoslobodeinfoľmácií)vplatnomzĺení.účinnéalebo neskôľ stľatia
sú celkom alebo sčasti
Ak niektoľéustanovenia tejto Zm|uvynie
neúčinnýchusostatn;ých ustanovení' Namiesto
účinnosť,nie je tým dotknutá platnosť
zmyslu
približuje
pokiaľ je to pľávne moŽĺé'sa čo najviac
tanovení sapouŽije úpľava,ktorá,
strany túto otázku brali
pti uzatváranĺ tejto Zmivvy zmluvné
a účelutejto Zmluvy, pokiaľ

6.

povahy oľiginálu' z ktoqých
vypľacovaná v troch (3) vyhotoveniach
a prenajímateľ obďrží 2 vyhotovenia'
nájomca obdľžíjeano ĺrl vyhotovenie

Hľxx''" je
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,

,Ž
7

jej obsahom, porozumeli mu,
Zm1uvné strany vyhlasujú, Že zmluvu si pĺečítáiosúhlasia s
aĺa znak
vyhlasujú' že obsahuje slobodnýo Wčitýo jasný anozuĺĺitelhýpľejav ich vôle
súhlasu jupodpisujú.

V Šaľ,dňa. ,,.

Za nójomcu:

1p,

lNľ

Za prenajímateľa:

J
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Beliclý
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