Nájomná zmluva č. 6801202|
na hrobové miesto

Zb. občiansky zákonník v znení neskorších
uzatvoľená v zmysle $ 663 a násl' zékoĺač.40l:1964
bníctve v znení neskoľšíchpredpisov
predpisov a $ 21 anásl. zétkonač.131/2010 Z'z'opohľe
čl. I.

ZMLUVI\E STRAIIY

1. Pľenajímatel': Mesto Šal'a
Nám' Sv' Trojice 7,927 15 Šaľa
Sídlo:
Zastípeĺý: Mgľ. Jozef Belický, primátor mesta
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a's'
SK82 0900 0000 00512430 6282

IBAN:
BIC:
lČo:

GIBASKBX

Nájomca:

GertľúdaFilakovská

00 306 185

(ďatej len,, prenaj ímateľ")

2

Naľodený/á:
Rodné číslo:

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

ÚvooľÉUSTANovENIA
1

)

J

4

C KN paľcela číslo1586/1'
Pľenajímateľje výlučným vlastĺríkom pozemku_ registľa
registra C KN číslo1586/8'
zastavaná plocha anádvoľie oqýmeľe 33244 m2,paľcela
ľegistľa C KN číslo1586/6, ostatná
zastavanáplocha a nádvoľie o výmeľe |34 fiŕ a paľce1a
uľadu Šaľa,pre obec
plocha o v,ýmeľe 7 m2 vedené katastľálrry* odborom okĺesného
1 (ďalej aj ako ,,nehnuteľnosti")'
a katastrálne územie Šaľa,na liste vlastníctva č.
ktoľý je pohľebiskom podľa zákona
Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintoĺínmesta Šaľa
predpisov. Pľenajímateľje pľevádzkovateľ
I3|:2OIO Z. z. opohrebníctv ev zĺeĺíneskoľších
pohľebiska.
č. 3r4 (ďalej aj ako ,,hľobovémiesto")
I{ĺobovémiesto na paľcele 6, ľad: 10, hĺobovémiesto
_ Mária Kočišovó(ďďej aj ako ,,pôvodný nájomcď') na
doteruz uŽíva1pôvodný nájomca
pľičomnájomné zavžívanle
záLďade Nájomnej zmluvy č. 1317106 zo dňa 2I.11,2006
hĺobovéhomiesta bolo uhĺadenéna dobu do 29'4'2029
prednostné pľávo na uzatvoľenie
Z dôvodu, že pôvodný nájomca zomĺel a nájomca využil
21 ods. 4 zŕkoĺaé't31D0l0 Z'z'
novej nájomnej zmiuvy rra hrobové miesto v súlade s $
zmluvné stľany výslovne dohodli na
o pohľebníctve v zĺeni neskoršíchpľedpisov sa
uzaworení tejto nájomnej zmluvy (ďalej len,,zmluvď')'
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čt. ilI.

PREDMEľ.q. učnr, ľÁĺľĺu
1

Pľenajímateľ pľenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca pľijímado nájmu za podmienok
dohodnutých v tejto zmluve hrobové miesto na parcele 6, rad : 10, hrobové miesto č.3r4
čl. Iv.

SLUŽBY SPoJENÉ s NÁJMoM HRoBovÉHo MIESTA
I

S pľenájom hĺobovéhomiesta sú spojené sluŽby, ktoré počas tľvania nájomného
pľenaj ímateľ poskýuj e náj omcovi

1.l
I.2

1.3

l.4

vzťahll

:

odvoz odpadu z pohrebiska okľem stavebného odpadu,
,Ú&žba pozemkov astavieb na pohĺebisku, na ktoľom sa hrobové miesto ĺachádza
(okĺem hrobového miesta),
úhľadyinvestičných a neinvestičných nákladov spojených s pľevádzkou pohĺebiska,
prevádzkovanie pohĺebiska, naktoľom sanachádzahrobové miesto špecifikovanév čl.
III. tejto zm|uvy, v súlade so zákonom č,. l3Il20I0 Z. z. o pohľebníctve v zneĺi
neskoľšíchpredpisov.
čl. v.

DOBA

ľÁ.ĺnĺu

Táto zmluvasauzatvára na dobu neuľčitúa nesmie sa vypovedať skôr, ako po uplynutí tlecej

)

doby (10 ľokov odo dňa pochovania), ak zákon č,. 13ll20l0 Z. z. o pohrebníctve v zneni
neskoľšíchpredpisov neustanovuje inak.
Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je doklad o úhĺadenájomného.
čl. VI.

ľÁĺovĺľÉ
1

2
J

Nájomné vo výške 29187 EUR (slovom dvadsat'devät'euľ osemdesiatsedem cent ) bolo
zo stľany nového nájomcu uhľadené na dobu 29.4.2029
Nájomca beľie na vedomie a výslovne súhlasís tým, že výška nájomného na ďalšie obdobie
nájmu bude uľčenápodľaaktuálne platného cenníka pľenajímateľa.
Nájomca je povinný pred uplynutím pľedplatenéhoobdobia uhľadiťnájomné na ďalšie
obdobie. V pľípadeak nájomca ani po písomnom upozornení neuhľadínájomné na ďalšie
obdobie, má prenajímateľprávo vypovedať túto nájomnú zmluvu postupom podľa čl. Vn.
tejto Zmluvy.

4

Pľi úmľtínájomcu hľobovéhomiesta má pľednostné pľávo nauzatvorenie novej nájomnej
zmluvy na hrobové miesto osoba b|izka, ak je blízkych osôb viac, tá blizka osoba, ktoľá
doručípľenajímateľovi písomnúŽiadosť ako prvá, preukáže svoj status blízkej osoby k
zomĺelémunájomcovi rodným listom alebo čestným vyhlásením s úľadneosvedčeným
podpisom vyhlasujúc tento vzťah k zomrelému nájomcovi a ktoľej pľenajímateľpísomne
ako pľvej potvrdí využitie pľednostného práva. Pľednostné právo na uzatvorenie nájomnej
zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného ľoka od úmľtia nájomcu hľobového miesta.
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čl. vII.

ľnÁva A PovINosTI ZMLUVNÝcĺĺ sľnÁľ
1

Pľenajímateľje povinný:

1.1

I.2
1.3

I.4

2

miestu,

zdtžaťsa akýchkolŤek zásahov do hrobového miesta, okľem pľípadu,ak je potľebné
zabezpečíťbezpečnéprevádzkovanie pohľebiska. o pripravovanom zásahuje povinný
vopred písomne infoľmovať nájomcu. o už uskutočnenom zásahu do hrobového
miesta, je prevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne infoľmovať nájomcu'

vopred písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť
mesiacov predo dňom, keď sa má hľobovémiesto zrušiť.
Nájomca je povinný:

2.l
2.2
2.3
2.4
2.5

J

pľevádzkovať pohĺebisko sprenajatým hľoboqým miestom vsúlade splatnými
právnymi pľedpismi o pohĺebníctvea pľevádzkoqým poriadkom pohľebiska,
počas trvania tejto zmluvy zabezpeéiť pľístupnájomcovi k pľenajatému hrobovému

dodľžiavaťustanovenia ptevádzkového poriadku,
uživaťhĺobovémiesto v súlade s platnými právnymi pľedpismi o pohrebníctve
aprevádzkovým poľiadkom pohĺebiska ako aj touto zmluvou'
na vlastné naklady zabezpečovaťporiadok, údľžbua staľostlivosť o prenajaté hľobové
miesto a jeho bezprostredné okolie azabezpečiť, aby príslušenstvo k hľobu neohĺozilo
bezpečnosťnávštevníkov pohľebiska,
oznamovať pľevádzkovatel'ovi pohľebiska všetky zmeÍLy údajov potľebnéna vedenie
evidencie hľobových miest, v pľípade fyzickej osoby najmä zmenľ mena a adľesy
tľvalého pobytu' v pľípade právnickej osoby najmä zmenu obchodného mena a sídla,
vykonávať akékoľvek stavebné úpľavyna hľobovom mieste a úpravy okolo hľobového

miesta iba s predchádzajicim súhlasom spľávcu cintorína,
2.6 udržiavať poriadok na pohľebisku.
Ak prenajímateľ zistí nedostatky v staľostlivosti o hľobové miesto, vyzve nájomcu, aby ich
v pľimeranej dobe odstľánil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstľáni v písomne uľčenej
lehote, prenajímateľ tak môŽe urobiť sám na náklady nájomcu.

4
5

6

Nájomca berie na vedomie, že nedodržiavaním pľevádzkového poľiadku pohĺebiska sa môŽe
dopustiť pľiestupku podľa ust. $ 32 zákona l3ll20l0 Z. z opohľebníctve v platnom znení.
Každá zmena prevádzkového poriadku bude oznamovaná nájomcovi hĺobovéhomiesta
uveľejnenímozĺámeĺia o Zmene prevádzkového poriadku pohľebiska na úľadnej tabuli

spolu so zverejnením nového pľevádzkového poriadku pohĺebiska. Zmena prevádzkového
poriadku pohľebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šali.
Podnáj om hĺobovéhomiesta j e zakázaný.
čl. VIII.

zlĺlLavY A UKoNČENIE NÁJoMNÉHo vZŤAHU
vŕpovnĎ ľÁĺoľvĺľEJ
1

Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak:
a) závažné okolnosti na pohľebisku znemožňujú trvanie nájmu hĺobovéhomiesta,
b) sa pohĺebisko zruší,
c) nájomca ani po upozoľneninezap|ati|nájomné zauŽívanie hĺobovéhomiesta.

2.

Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku
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1

písm. a) a b)'
3t6

3.

4.

5.

6.

musí so súhlasom nájomcu zabezpečíťiné hĺobovémiesto a na vlastné náklady preložiť
l'udské ostatky vľátane príslušenstva hĺobu na nové hrobové miesto.
Ak pľenajímateľvypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a b),
je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiťnájomcovi najmenej tľi mesiace pľedo dňom,
keď sa má hĺobovémiesto zrušiť; ak mu nie je známaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu,
uveľejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku s uvedením mena a pľiezviska
nájomcu hľobového miesta a číslahĺobovéhomiesta.
Ak prenajímatel'vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods. 1 písm. c), je povinný
ýpoveď doručiťnájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na ktoru bolo
nájomné zaplateĺe; ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uveľejní tuto
infoľmáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a pľiezviska nájomcu
hľobového miesta a číslahľobového miesta.
Ak pľenajímateľvypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm.
c) a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia
výpovede. Pľenajímateľvymenájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstránil z hľobového
miesta pľíslušenstvohľobu; ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty
ho prenajímateľ odstráni; po uplynutí výpovednej lehoty sa pľíslušenstvohľobu povaŽuje sa
opustenú vec.

Po uplynutí tlecej doby (10 rokov odo dňa pochovania) môŽe nájomca písomne požiadať
pľenajímateľa o ukončenie nájomného vzťahu písomnou dohodou zmluvných strán,
spravidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné uhradené. Yzor žiadosti
o ukončenie zmluvy tvorí prílohu č. 6 Všeobe cne záväzĺéhonariadenia mesta Šaľač. 5l202O
Prevádzkový poriadok pohľebískmesta Šaľa(ďalej aj ako ,,VZN č.512020*).

čl.Ix.
osoBITNÉ usľĺľovENIA
1

2
J

Prenajímateľ nezodpovedá za poškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloŽeného
na hrobovom mieste.
Nájomca beľie navedomie, že jeho vlastný hnuteľný majetok si je povinný poistiť na
vlastné náklady. Prenajímateľ nezodpovedázapľípadnú stratu, ľesp. zničenie majetku.
Nájomca berie na vedomie, že Pľenajímateľa jeho sprostľedkovatelia spracúvajú v zmysle

naľiadenia Euľópskeho paľlamentu a ľady (EU) 20161679 z 27. apríIa 2016 o ochľane
fyzickýchosôb pri spracúvaní osobných údajov a o volhom pohybe takýchto údajov, ktoqým
sa zrušuje smemica 95l46lBs (všeobecné nariadenie o ochĺane údajov) osobné údaje
Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto Zm|uve za účelomplnenia zákonných povinností
Pľenajímateľa,ktoľévyplývajú zptevádzkovania pohĺebiska podľa zákonač. I3Il2010 Z.z.
o pohľebníctvev zneníneskoršíchpredpisov, po dobu nevyhnutne potľebnú ĺazabezpečenie
práv a povinno stí vyplývaj úc ich zo zmluvného v ď ahu za|oženého na základe tej to Zmluvy
a následne na účelyarchivácie po dobu tľvania aľchivačnejdoby v súlade so zákonom č.
39512002 Z.z. o aľchívocha ľegistľaturach a o doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Spracúvanie osobných údajov Nájomcu je v súlade s čl. 6. ods. l písm. c) všeobecného
naľiadenia o ochľane údajov potrebné na plnenie zakonných povinností Prenajímateľa podľa
zákona č. I3Il201l0 Z.z. o pohľebníctve v znení neskoľšíchpľedpisov. Nájomca zároveĺt
vyhlasuje, Že za účelomuzawetia tejto Zmluvy pri poskytnutí osobných údajov
Prenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich právach vyplývajúcich zo
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4

5

spracúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskýnúťv súvislosti so
zakonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších relevantných skutočnostiach
obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky ochľany súkľomiď', s ktorého obsahom saNájomca
pred podpísanímtejto Zmluvy oboznámil. Nájomca beľie na vedomie Že infoľmácie o
spracovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Prenajímateľa: www.sala.sk.
V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej stľane
akúkolŤek písomnosť,doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v čl.
I. zmluvy, dokial' nie je zmena adľesy písomne oznámená druhej zmluvnej strane, ktorá

písomnosťdoručuje. V pľípade,ak sa písomnosť aj pri dodľŽanítýchto podmienok vľáti
nedoľučená, zmluvné strany sa dohodli, Že účinkydoručenia nastávajú dňom vrátenia
zásielky zmluvnej strane, ktoľá zásielku doručuj e. Zm\uvné stľany sa výslovne dohodli na
opľávnení doručovať písomnosti týkajúce sa zŕlväzku medzi zmluvnými stranami, ktoré
vyplývajú ztejto zmluvy aj prostredníctvom e _ mailu ďa\ebo kľátkej textovej správy.
Prenajímatel' aNájomca sa zaväzujil písomne si oznámiť každÍlZmenu týkajúcu sa ich
identifikačných údajov (ĺázov, sídlo, číslaúčtova pod.) najneskôr do 10 pľacovných dní
odo dňa, kedy táto zmenanastala. Takéto zmeny sa nebudú povaŽovať zazmeny vyžadujúce
si uzavretie dodatku k tejto zmluve.
čl. x.

zÁvnnľčNÉUsTANovENIA

1.

K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len nazákladevzájomnej dohody zmluvných strán formou
očíslovanýchpísomných dodatkov, s výnimkou zmien vyplývajúcich zo zmeny
pľevádzkového poriadku pohľebiska, ktoľésil záväzné pľe nájomcu dňom nadobudnutia ich
účinnostialebo zo zmienvšeobecne platných právnych predpisov najmä zákonač. I31l20I0

2.

3.
4.

5.

6.

I

I

Z.z. o pohľebníctve v znení neskorších pľedpisov.

povinnosti zmluvných stľán touto zmluvou neupfavené sa riadia príslušnými
ustanoveniami VZN č). 5lz020 v platnom zĺení,zákonom č. I3I120I0 Z. z. o pohľebníctve
v zneni neskorších pľedpisov a zákonom č,. 4011964 Z. z. občiansky zákonník v platnom
Pľáva

a

znení.
Touto zmluvou sa riadi tiež doba užívaniapľedmetunájmu 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 stľany
súhlasia so zveľejnenímcelej zmluvy, vľátane so zveľejneníma sprístupnením ich osobných
údajov v rozsahu mena a priezviska. Povinnosť zmluvu zverejniť vyplýva z ustanovenia $
5a zŕkona č. 2IIl2000 Z. z. o slobodnom prístupe k infoľmáciám ao Zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode infoľmácií) v platnom znení.
Ak niektoré ustanovenia tejto Zmlwy nie sú celkom alebo sčasti účinnéalebo neskôr stľatia
účinnosť,nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinnýchustanovení sapouŽije úpľava,ktoľá, pokiaľ je to pľávne možné, sa čo najviac pribliŽuje zmyslu
a účelutejto Zmluvy, pokiaľ pri lnatváraní tejto Zm\uvy zmluvné stľany túto otazku bľali
do úvahy.

je

Vypracovaná v troch (3) vyhotoveniach povahy originálu, z ktoých
nájomca obdržíjedno (1) vyhotovenie a prenajímateľ obdrží2 vyhotovenia.

Táto zmluva
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Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si pľečítali,súhlasia s jej obsďrom' poľozumeli mu,
vyhlasujú, že obsahuje slobodný, Wčitý, jasný azĺonlmitelhý prejav ich vôle aĺa zrlak
súhlasu ju podpisujú.

V Šaľ,dňa.

Za nójomcu:

,//,

ĺ0, 1024

Za pľenajímateľa:

Jozef

ĺl
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