Nájomná zmluva č. 679ĺ202l
na hrobové miesto
uzatvorcnáv zmysle $ 663 a násl. zŕkoĺač.4011964Zb. občiansky zákonník v znení neskoľších
predpisov a $ 21 a násl. zŕkonač.I3Il2010 Z.z. o pohľebníctve v znení neskoršíchpredpisov
čl. L

ZMLUVI{E STRAIIY
1.

Pľenajímatel': Mesto

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

BIC:
IČo:

GIBASKBX
00 306 l85

(ďalej len,, prenaj ímateľ")

2. Nájomca:

Milan Haľčáľ

Naľodený/á:
Rodné číslo:
Tľvale bytom

I

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

UvoDNÉ USTANoVENIA
1

)

Prenajímateľ je výlučným vlastníkom pozemku ľegistra C KN parcela číslo158611,
zastavaná plocha anádvorie oqýmere 33244 m2,paĺcela ľegistľa C KN číslo1586/8,
zastavanäplocha a nádvorie o výmere t34 m2 a paĺcela registľa C KN číslo1586/6, ostatná
plocha o qýmeľe 7 rĺŕvedené katastrálnym odboľom okľesného uradu Šaľa,pľe obec
a katastrálne územie Šaľa,na liste vlastníctva č. 1 (ďďej aj ako ,,nehnuteľností").
Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintoľínmesta Šaľaktoý je pohľebiskom podľa zákona
I3Il201'0 Z. z. o pohĺebníctvev znenineskorších pľedpisov. Prenajímateľ je prevádzkovatel'
pohľebiska.

.

čl. ilI.

PREDMET A UčEL ľÁľnĺu
1

Pľenajímateľprenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca pľijímado nájmu za podmienok
dohodnuĺých v tejto nájomnej zmluve (ďalej len,,zmluvď'): hĺobové miesto na paľcele NC
17, rad: 4 hľobové miesto č. 25 (ďalej aj ako ,,hrobové miesto").

/)

ľI

I

Nájomná zmluva na hĺobovémiesto

v6

SLUŽBY SPoJENE
1

čl. ľ.

S

NÁJMoM HRoBovEHo MIESTA

S pľenájom hĺobovéhomiesta sú spojené služby, ktoľépočas tľvania nájomného vzťahu

nájomcovi:
odvoz odpadu z pohľebiska okĺem stavebného odpadu,
údrŽba pozemkov astavieb na pohľebisku, na ktorom sa hľobové miesto nachádza
(okrem hĺobovéhomiesta),
úhľadyinvestičných aneinvestičných nákladov spojených s prevádzkou pohĺebiska,
prevádzkovanie pohľebiska, na ktorom sa nachádzahrobové miesto špecifikovanév čl.
III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č,. 13ll20l0 Z. z. o pohrebníctve v znení
neskorších pľedpisov.

prenaj ímateľ poskytuj e

1.l
L2

1.3
1.4

čl. v.

DoBA NÁJMU

1.
2.
3.

Táto zmluvasauzatváta na dobu neurčitúa nesmie sa vypovedať skôr, ako po uplynutí tlecej

doby (10 ľokov odo dňa pochovania), ak zákon č. I3Il2010 Z. z. o pohľebníctve v znení
neskoľšíchpredpisov neustanovuje inak.
Neoddeliteľnou pľílohou tejto zmluvy je doklad o úhĺadenájomného.
UŽívanie hľobového miesta začalo 9.l0.202l.
čl. vI.

NÁJoMNE

1.

2.
3.
4.

5.

1

Výška nájomného činí20 EUR (slovom: dvadsať euľ) na dobu 10 rokov a je uľčená podľa
ust. $ 12 Všeobecne záväznéhonariadenia mesta Šaľač. 5l2O20 Prevádzkoqý poľiadok
pohľebísk mesta Šaľav platnom zneni (ďalej aj ako ,,VZN č.512020*) a bolo uhľadenédňa
9.10.2021, na 9. 10.203 1.
Nájomné je splatné vopľed na celých 10 rokov pri podpise tejto zmluvy (na celú tleciu dobu).
Nájomca beľie na vedomie a výslovne súhlasís tým, že qýška nájomného na ďalšie obdobie
nájmu bude určená podľa aktuálne platného cenníka pľenajímateľa.
Nájomca je povinný pred uplynutím predplateného obdobia uhľadiťnájomné na ďalšie
obdobie. V pľípadeak nájomca ani po písomnom upozornení neuhľadínájomné na ďalšie
obdobie, má prenajímateľprávo vypovedať túto nájomnú zmluvu postupom podľa čl. VIII.
tejto Zmluvy.
Pľi úmrtínájomcu hľobovéhomiesta má prednostné právo ĺa uzatvorenie novej nájomnej
zmluvy na hľobové miesto osoba blizka, ak je blízkych osôb vĺac, táblizka osoba, ktoľá
doručíprenajímateľovi písomnúŽiadosť ako prvá, preukáže svoj status blizkej osoby k
zomľelému nájomcovi ľodným listom alebo čestným vyhlásením s úľadneosvedčeným
podpisom vyhlasujúc tento vzťah k zomľelému nájomcovi a ktorej prenajímateľ písomne
ako prvej potvľdí vyuŽitie prednostného práva. Prednostnó pľávo na uzatvorenie nájomnej
zmluvy možno uplatniť najneskôľ do jedného roka od úmľtia nájomcu hĺobovéhomiesta.
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čl. vII.

ľnÁv.q. A PovINosTI ZMLUvNÝcľĺ sľnÁľ

1.

Prenajímateľ je povinný:

1.1

I.2
1.3

l.4
2.

6.

uživaťhľobovémiesto v súlade s platnými právnymi predpismi

2.6

miesta iba s pľedchádzajícim súhlasom správcu cintorína,
udržíavaťpoľiadok na pohľebisku.

Ak pľenajímateľ zistí nedostatky v staľostlivosti o hľobové miesto, vyzve nájomcu, aby ich
v pľimeranej dobe odstránil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstráni v písomne uľčenej
lehote, prenajímateľ tak môže urobiť sám na náklady nájomcu.

Nájomca berie na vedomie, že nedodržiavaním prevádzkového poriadku pohľebiska sa môže
dopustiť priestupku podľa ust. $ 32 zákona l3ll20l0 Z. z o pohľebníctve v platnom znení.
Každá zmena pľevádzkového poriadku bude oznamovaná nájomcovi hľobového miesta
uverejnením ozĺánenía o Zmene prevádzkového poriadku pohľebiska na uradnej tabuli

spolu so zveľejnenímnového prevádzkového poriadku pohľebiska. Zmeĺa pľevádzkového
poľiadku pohĺebiska podlieha schváleniu Mestským zastupitel'stvom v Šali.
Podnájom hĺobovéhomiestaje zakázaný.

vŕpovrĎ ľÁĺoľrľEJZMLUvY
I

o pohľebníctve

2.5

2.4

5.

zdržaťsa akýchkoltek zásahov do hľobového miesta, okľem prípadu, ak je potrebné
zabezpeÓiť bezpeéneprevádzkovanie pohĺebiska. o pripravovanom zásahuje povinný
vopred písomne infoľmovaťnájomcu. o už uskutočnenom zásahu do hĺobového
miesta, je pr ev ádzkovatel' povinný bezodkladne písomne informovať náj omcu,
vopľed písomne upozoľniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť

aprevádzkovým poriadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou,
na vlastné nrĺklady zabezpečovaťporiadok, údržbua staľostlivosť o pľenajaté hĺobové
miesto a jeho bezpľostredné okolie azabezpečiť,aby príslušenstvo k hľobu neohľozilo
bezpečnosťnávštevníkov pohľebiska,
oznamovať prevádzkovateľovi pohĺebiska všetky zmerly údajov potrebné na vedenie
evidencie hrobových miest, v pľípade fyzickej osoby najmä Zmenu mena a adresy
tľvalého pobytu, v prípade pľávnickej osoby najmä zmenu obchodného mena a sídla,
vykonávať akékoľvek stavebné úpravy na hĺobovom mieste a úpravy okolo hĺobového

2.3

4.

miestu,

mesiacov predo dňom, keď sa má hĺobovémiesto zľušiť.
Nájomcaje povinný:
2.I dodržíavď ustanoveniaprevádzkového poriadku,

2.2

3.

prevádzkovať pohrebisko sprenajatým hĺoboqým miestom vsúlade splatnými
pľávnymi predpismi o pohľebníctve a pľevádzkoým poriadkom pohľebiska,
počas trvania tejto zmluvy zabezpečiť prístup nájomcovi k prenajatému hľobovému

čl. VIII.

A UKoNčENIE NÁJoMNEHo VZŤAHU

Prenajímatel' nájomnú zmluvu vypovie, ak:
a) závažné okolnosti na pohĺebisku znemoŽňujú trvanie nájmu hľobového miesta,
b) sa pohľebisko zruší,
c) nájomca ani po upozoľneniĺezaplati|nájomné zaužívaniehĺobovéhomiesta.

2.

Ak prenajímatel'vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku
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písm. a) a b),
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musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hľobovémiesto a na vlastné naklady preložiť

3.

4.

5.

6.

l'udské ostatky vrátane pľíslušenstva hrobu na nové hľobové miesto.
Ak pľenajímateľvypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku

písm. a) a b),
je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiťnájomcovi najmenej tri mesiace predo dňom,
keď sa má hľobové miesto zľušiť;ak mu nie je známaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu,
uverejní túto infoľmáciu na mieste obvyklom na pohrebisku s uvedením mena a priezviska
1

nájomcu hrobového miesta a číslahľobového miesta.
Ak prenajímatel'vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods. 1 písm. c), je povinný
výpoveď doručiťnájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na ktoru bolo
nájomné zaplatene; ak mu nie je zĺáma adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uveľejní futo
informáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a pľiezviska nájomcu
hľobového miesta a číslahrobového miesta.
Ak pľenajímateľvypovedal nájomnú zmluvu

dôvodu uvedeného v odseku 1 písm.
c) a nájomca je znétmy, výpovedná lehota uplynie do jedného ľoka odo dňa doručenia
výpovede. Prenajímateľ vyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstľanil z hrobového
miesta príslušenstvo hľobu; ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty
ho pľenajímateľodstľáni; po uplynutí výpovednej lehoty sa pľíslušenstvohľobu povaŽuje sa

z

opustenú vec.

Po uplynutí tlecej doby (10 rokov odo dňa pochovania) môže nájomca písomne poŽiadať
prenajímateľa o ukončenie nájomného vzťahu písomnou dohodou zmluvných strán,
spravidla ku poslednému dňu doby' na ktoru bolo nájomné uhľadené. Yzor Žiadosti
o ukončenie zmluvy tvoľípľílohu č. 6 VZN č.512020.

čl.Ix.

osoBITNn usľaľovENIA

1.
2.
3.

Prenajímateľ nezodpovedá za poškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloŽeného
na hĺobovom mieste.

Nájomca beľie na vedomie, že jeho vlastný hnuteľný majetok si je povinný poistiť na
vlastné náklady. Prenajímateľnezodpovedázaprípadnú stľatu, resp. zničenie majetku.
Nájomca berie na vedomie, že Pľenajímateľa jeho spľostľedkovatelia spľacúvajúv zmysle
naľiadenia Euľópskeho paľlamentu a ľady (EU) 20161679 z 27. apríla 2016 o ochľane
fyzickýchosôb pľi spľacúvaníosobných údajov a o volhom pohybe takýchto údajov, ktoým
sa zľušuje smernica 95l46lBs (všeobecnénaľiadenie o ochľane údajov) osobné údaje
Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto Zm|uve za účelomplnenia zákonrých povinností
Pľenajímateľa,ktoľévyplývajú zptevádzkovania pohĺebiska podl'a zékonač:.13ll20I0 Z.z.
o pohĺebníctvev znení neskorších predpisov, po dobu nevyhnutne potrebnú nazabezpečenie
práv apovinností vyplývajúcich zo zmluvného vďahuza|ožeĺéhonazáklade tejto Zmluvy
a následne na účelyarchivácie po dobu tľvania archivačnej doby v súlade so zákonom č.
39512002 Z.z. o aľchívocha registratúrach a o doplnení niektoých zákonov v platnom zneni.
Spľacúvanieosobných údajov Nájomcu je v súlade s č1. 6. ods. 1 písm. c) všeobecného
naľiadenia o ochľane údajov potľebnéna plnenie zakonných povinností Prenajímateľa podľa
zákoĺa č. I3ll20t0 Z.z. o pohĺebníctve v zĺeníneskorších predpisov. Nájomca zéroveťl
vyhlasuje, že za účelomuzavľetia tejto Zmluvy pri poskytnutí osobných údajov
Pľenajímateľovibol dostatočne informovaný o svojich právach vyplývajúcich Zo
spľacúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskytnúť v súvislosti so
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zákonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších ľelevantných skutočnostiach
obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky ochĺany súkľomiď', s ktorého obsahom saNájomca
pľed podpísaním tejto Zmluvy oboznámil. Nájomca berie na vedomie že infoľmácie o
spracovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Prenajímateľa: www.sala.sk.
4.

5

V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potľebnédoručovať dľuhej zmluvnej strane

akúkoľvekpísomnosť,doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej stľany uvedenú v č1.
I. zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznáĺmená druhej zmluvnej strane, ktoľá
písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodľžanítýchto podmienok vĺáti
nedoručená, zmluvné stľany sa dohodli, Že účinkydoručenia nastávajú dňom vľátenia
zásielky zmluvnej strang' ktorá zásielku doručuje. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na
oprávnení doručovať písomnosti tykajúce sa záväzku medzi zmluvnými stranami, ktoľé
vyplývajú ztejto zmluvy aj pľostľedníctvom e _ mailu ďalebo kĺátkej textovej spľávy.
PľenajímateľaNájomca sa zaväzuj'Ú písomne si oznámiť kuŽdil zmenu týkajúcu sa ich
identifikačných údajov (nézov, sídlo, číslaúčtova pod.) najneskôľ do 10 pracovných dní
ododňa,kedytáto zÍnenanastala.Takéto zmerLy sanebudúpovažovaťzazmeny vyžadujúce
si uzavľetie dodatku k tejto zmluve.
čl. x.

zÁvnnnčľÉusľĺNovENIA

1.

K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len nazéú<ladevzájomnej dohody zmluvných strán foľmou
očíslovanýchpísomných dodatkov, s výnimkou zmien vyplývajúcich zo zmeny
pľevádzkového poriadku pohrebiska, ktoľés'Ĺĺzávaznépre nájomcu dňom nadobudnutia ich
účinnostialebo zo zmien všeobecne platných pľávnych predpisov najmä zékonač,.|3Il20I0

2.

3.
4.

5.

6.

Z.z. o pohľebníctve v znení neskoľšíchpredpisov.

Pľáva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia pľíslušnými
ustanoveniami VZN č. 512020 v platnom zneni, zákonom č. I3ll20I0 Z. z. o pohľebníctve
v zĺeni neskoľšíchpľedpisov a zákonom č. 4011964 Z. z. občiansky 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 zmluvnými stranami a účinnou
dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na webovom sídle mesta Šaľa.Zmluvné strany
súhlasia so zveľejnenímcelej zmluvy, vrátane so zveľejneníma sprístupnením ich osobných
údajov v rozsahu mena a priezviska. Povinnosť zmluvu zveľejniť vyplýva z ustanovenia $
5a zikona č. 2lll2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám ao Zmene a doplnení
niektorých zákonov (zakon o slobode infoľmácií) v platnom zneni.
Ak niektoľéustanovenia tejto Zm|uvy nie sú celkom alebo sčasti účinnéalebo neskôľ stratia
účinnosť,nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinnýchustanovení sa pouŽije úpľava,ktorá, pokiaľ je to pľávne možné, sa čo najviac pribliŽuje zmyslu
a účelutejto Zmluvy, pokiaľ prí uzatváraní tejto Zm|uvy zmluvné strany túto otázku brali
do úvahy.

je

vypracovaná v tľoch (3) vyhotoveniach povahy originálu, z ktoých
nájomca obdľžíjedno (1) vyhotovenie a prenajímateľ obdrŽí 2 vyhotovenia'

Táto zm\uva
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7

Zn1vvné shany vyhlasujú, že zmluvu si pľečítali,súhlasia s jej obsahom' poľoanmeli muo
vyhlasujú, Že obsďruje slobodný, WčiWo jasný azľozltĺlitel'nýprejav ich vôle aĺlŕ/-zslak
súhlasu ju podpisujú.

V Šali,día.....9.. /0. Loz/

Za ndjomcu:

Za prenajímatelia:

Jozef
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