h[ájomná zmluva č.7 4712021
na hľobové miesto
uzatvorená v zmysle $ 663 a násl. zékonač,.4011964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov a $ 21 a násl. zákonaé.I3I12O10 Z.z. o pohľebníctve v znení neskoľšíchpľedpisov
čl. L

ZMLUV|ĺÉsľnLľy

1. Prenajímatel': Mesto Šal'a
Nám. Sv. Tľojice 7,927 15 Šaľa
Sídlo:
Zastúpený: Róbeľt Tôlgyesi'

zástupca primátora mesta

Bankové spoj enie: Slovenská spoľitel'ňa, a.s.
SK82 0900 0000 00512430 6282

IBAN:
BIC:
lČo:

GIBASKBX
00 306 185

(ďalej len,, prenaj ímateľ")
,,

Nájomca:

Ervín Baľczi

Naľodený/á:
Rodné číslo:

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

Úvouľn USTANovENIA
1

2

Pľenajímateľje výlučným vlastníkom pozemku registľa C KN paľcela číslo1586/1,
zastavaná plocha anádvorie ov1ýmeľe 33244 m2,paľcela registľa C KN číslo1586/8,
zastavanáplocha a nádvorie o výmeľe I34 m2 a paľcela ľegistra C KN číslo1586/6, ostďná
plocha o výmere 7 m2 vedené katastrálnym odboľom okľesného úľaduŠaľa,pre obec
a katastrálne územie Šaľa,na liste vlastníctva č. 1 (ďalej aj ako ,,nehnuteľnosti").
Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintoľín mesta Šaľaktoqŕ je pohĺebiskom podľa zétkona
1'3Il2O10 Z. z. o pohľebníctvev zneníneskoľšíchpľedpisov. Prenajímatel' je prevádzkovateľ
pohĺebiska.

J

4

Hrobové miesto na paľcele NC 9, rad: 1, hľobovémiesto č,. 47148 (ďalej aj ako ,,hrobové
miesto") doterazuŽiva|pôvodný nájomca _Arpád Barczi (ďa|ej aj ako,,pôvodný nájomcď')
nazéú<|ade Nájomnej zmluvy č.262107 zo día13.9.2007, pľičomnájomné zaužívanie
hĺobovéhomiesta bolo uhĺadenéna dobu do 11.9.2027
Z dôvodu, Že pôvodný nájomca zomĺel a nájomca využil prednostné právo na uzatvorenie
novej nájomnej zmluvy na hrobové miesto v súlade s $ 21 ods. 4 zákoĺač,. l3Il20I0 Z.z.
o pohľebníctve v zĺeníneskoľšĺchpľedpisov sa zmluvné strany výslovne dohodli na
uzatvorení tejto nájomnej zmluvy (ďalej len,,zmluva").

,4

ĺ
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čl. ilI.

PREDMEľ ĺ učnl ľÁĺnĺu
I

Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca prijíma do nájmu za podmienok
dohodnutých v tejto zmluve hľobové miesto na parcele NC 9, rad : 1, hĺobovémiesto č.

47,49.

čl.Iv.
sLUŽBY SPoJENÉ s NÁJMoM HRoBovÉHo MIESTA
1

S pľenájom hľobového miesta sú spojené služby, ktoré počas trvania nájomného vzťahu
pľenaj ímateľposkytuj e náj omcovi:

1.l
l.2

1.3

l.4

odvoz odpadu z pohĺebiska okľem stavebného odpadu,
ídržbapozemkov astavieb na pohľebisku, na ktorom sa hľobové miesto nachádza
(okľem hĺobovéhomiesta),
úhľadyinvestičných a neinvestičných nákladov spojených s prevádzkou pohľebiska,
pľevádzkovanie pohrebiska, naktorom sanachádzabtobové miesto špecifikovanév čl.
III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č,. I3Il20l0 Z. z. o pohĺebníctvev zneni
neskorších pľedpisov.
čl. v.

DOBA

ľÁľnĺu

1

Táto zmluv a sauzatváta na dobu neurčitúa nesmie sa vypovedať skôr, ako po uplynutí tlecej

2

doby (10 rokov odo dňa pochovania), ak zákon č,. 13Il20I0 Z. z. o pohĺebníctve v zneni
neskoľšíchpredpisov neustanovuj e inak.
Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je doklad o úhľade nájomného.
čl. vI.

NÁJoMNE

1.
2.

Nájomné vo výške 29,87 EUR (slovom: dvadsaťdevät'euľ osemdesiatsedem cent ) bolo
zo stľany nového nájomcu uhĺadené na dobu do 11.9.2027
Nájomca beľie na vedomie a výslovne súhlasís tým, že qýška nájomného na ďalšie obdobie

3.

nájmu bude uľčenápodľa aktuálne platného cenníka pľenajímatel'a.
Nájomca je povinný pľed uplynutím pľedplateného obdobia uhľadiť nájomné na ďalšie
obdobie. V pľípadeak nájomca ani po písomnom upozoľnení neuhĺadí nájomné na ďalšie
obdobie, má prenajímateľ právo vypovedať túto nájomnú zmluvu postupom podľa čl. Vm.

4.

tejto Zmluvy.

Pri úmľtínájomcu hľobovéhomiesta má prednostné právo ĺa uzatyorenie novej nájomnej
zmluvy na hľobovémiesto osoba blízka, ak je blízkych osôb víac, táblizka osoba, ktoľá
doručípľenajímateľovi písomnúŽiadosť ako pľvá, preukáŽe svoj status blízkej osoby k
zomĺelémunájomcovi rodným listom alebo čestn]ŕmvyhlásením s úradne osvedčeným
podpisom vyhlasujúc tento vzťah k zomľelému nájomcovi a ktorej prenajímateľ písomne
ako pľvej potvrdí využitie pľednostného práva. Prednostné pľávo ĺa uzatvorenie nájomnej
zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmľtia nájomcu hĺobovéhomiesta.
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pnÁv.q.

1.

1.1

1.3

l.4

3.
4.
5.

6.

prevádzkovat' pohľebisko spľenajatým hľoboým miestom vsúlade splatnými
pľávnymi predpismi o pohľebníctve a pľevádzkoqým poriadkom pohĺebiska,
počas tľvania tejto zmluvy zabezpečiť pľístupnájomcovi k prenajatému hľobovému
miestu,

zdržaťsa akýchkol'vek zásahov do hĺobovéhomiesta, okľem pľípadu,ak je potrebné
zabezpečiťbezpečnepľevádzkovanie pohĺebiska. o pľipravovanom zásahu je povinný
vopľed písomne infoľmovaťnájomcu. o už uskutočnenom zásahu do hľobového
miesta, je prevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu,

vopľed písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť
mesiacov predo dňom, keď sa má hĺobovémiesto zľušiť.
Nájomcaje povinný:
2.I dodtžiavať ustanoveni a prev ádzkového poľiadku,
2.2 úivaťhľobovémiesto v súlade s platnými pľávnymi pľedpismi o pohrebníctve

aptevádzkovým poriadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou,
2.3 na vlastné naklady zabezpeiovať poriadok, údržbua staľostlivosť o prenajaté hľobové
miesto a jeho bezpľostľednéokolie azabezpečiť, aby pľíslušenstvo k hĺobu neohrozilo
bezpečnosťnávštevníkov pohĺebiska,
2.4 oznamovať pľevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeÍLy údajov potrebné na vedenie
evidencie hľobových miest' v pľípade fyzickej osoby najmä Zmenu mena a adresy
trvalého pobytu, v prípade právnickej osoby najmä Zmenu obchodného mena a sídla,
2.5 vykonávať akékoľvekstavebné úpravy na hĺobovom mieste a úpľavy okolo hĺobového
miesta iba s pľedchádzajÍrcim súhlasom správcu cintorína,
2.6 uďržiavať poľiadok na pohľebisku.
Ak pľenajímateľ zistí nedostatky v starostlivosti o hľobové miesto, vyzve nájomcu, aby ich
v primeľanej dobe odstľánil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstráni v písomne určenej
lehote, pľenajímateľ tak môže uľobiť sám na naklady nájomcu.

Nájomca beľie na vedomie, ženedodržiavanímprevádzkového poľiadku pohĺebiska sa môŽe
dopustiť priestupku podl'a ust. $ 32 zákona l3Il20I0 Z. z o pohrebníctve v platnom zneni.
Každá zmerLa pľevádzkového poriadku bude oznamovaná nájomcovi hľobového miesta

uverejnením oznámenia o Zmene prevádzkového poriadku pohľebiska na úľadnej tabuli
spolu so zverejnením nového pľevádzkového poriadku pohĺebiska. Zmena pľevádzkového
poriadku pohľebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šali.
Podnájom hľobového miesta je zakázaĺý.

vÝpovnĎ
1

A PovINosTI ZMLUv|[ÝcH sľnÁľ

Pľenajímateľje povinný:

l.2

2.

čl. vII.

čl. VIII.

ľÁĺoľrľEJZlĺĺUvYA UKoNčENIE NÁJoMNÉHo vZŤAHU

Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak:
a) zánažĺéokolnosti na pohĺebisku znemoŽňujú trvanie nájmu hľobovéhomiesta,
b) sa pohľebisko zruší,

zaužívaĺiehĺobovéhomiesta.
Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a b),
c) nájomca ani po upozorneninezaplatil nájomné

2.
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3.

4.

5.

6.

musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hrobové miesto a na vlastné naklady preložiť
ľudskéostatky vľátane príslušenstva hľobu na nové hrobové miesto.
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluw 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,
uveľejní túto infoľmáciu na mieste obvyklom na pohrebisku s uvedením mena a priezviska
nájomcu hľobového miesta a číslahĺobovéhomiesta.
Ak prenajímatel'vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods. l písm. c), je povinný
qýpoveď doručiťnájomcovi najneskôľ do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na ktoľúbolo
nájomné zaplatene; ak mu nie je znéĺnaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní tuto
informáciu na mieste obvyklom na pohĺebisku s uvedením mena a priezviska nájomcu

hĺobovéhomiesta a číslahľobového miesta.
Ak prenajímateľ vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm.
c) a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia
výpovede. Prenajímateľ vyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstránil z hľobového
miesta pľíslušenstvohľobu; ak ho v tejto lehote neodstľáni, po uplynutí výpovednej lehoty
ho pľenajímateľodstľáni; po uplynutí výpovednej lehoty sa pľíslušenstvo hľobu povaŽuje sa
opustenú vec.
Po uplynutí tlecej doby (10 rokov odo dňa pochovania) môže nájomca písomne poŽiadať
pľenajímateľao ukončenie nájomného vzťahu písomnou dohodou zmluvných stľán,
spravidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné uhľadene. Yzot žiadosti
o ukončenie zmluvy tvorí prílohu č. 6 Všeobe cĺe záväzného naľiadenia mesta Šaľač. 5/2020
Prevádzkový poľiadok pohrebísk mesta Šaľa(ďalej aj ako,'VZN č.512020*).
čl. Ix.

OSOBITNE USTANOVENIA

1.
2.
3.

Prenajímateľ nezodpovedázapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloŽeného
na hrobovom mieste.

Nájomca berie na vedomie, že jeho vlastný hnuteľný majetok si je povinný poistiť na
vlastné náklady. Pľenajímateľnezodpovedázaprípadnú stľatu, ľesp. zničenie majetku.
Nájomca berie na vedomie, že Pľenajímateľajeho sprostredkovatelia spracúvajú v zmysle
naľiadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 20161679 z 27. apľíla2016 o ochľane
fyzickýchosôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktoým
sa zrušuje smernica 95l46lBs (všeobecnénariadenie o ochĺane údajov) osobné údaje
Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto Zmluve za účelomplnenia zákonných povinností
Prenajímateľa, ktoľévyplývajú zptevádzkovania pohľebiska podľa zŕkonač.l3Il20l0 Z.z.
o pohĺebníctvev znení neskorších predpisov, po dobu nevyhnutne potrebnú nazabezpečeĺie
pr áv a p ovinno stí vyplýv aj úc ich zo zmluvného v ď ahu založeného na zák|ade tej to Zmluvy
a následne na účelyaľchivácie po dobu tľvania aľchivačnejdoby v súlade so zákonom č.
395l2002Z.z. o archívoch a ľegistľatúracha o doplnení niektorých zákonov v platnom zneĺi.
Spľacúvanie osobných údajov Nájomcu je v súlade s čl. 6. ods. 1 písm. c) všeobecného
naľiadenia o ochĺane údajov potrebné na plnenie zakonných povinností Pľenajímateľapodľa
zákona č. I3I|20I0 Z.z. o pohľebníctve v znení neskoľšíchpredpisov. Nájomca zároveťt
vyhlasuje' že za účelomuzavretia tejto Zmluvy pri poskytnutí osobných údajov
Prenajímatel'ovi bol dostatočne informovaný o svojich pľávach vyplývajúcich zo
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4

5

spracúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskýnúťv súvislosti so
zákonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších ľelevantných skutočnostiach
obsiahnuých v dokumente ,,Podmienky ochľany súkľomiď', s ktoľého obsahom saNájomca
pred podpísaním tejto Zmluvy oboznámil. Nájomca beľie na vedomie že informácie o
spľacovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Pľenajímateľa: www.sala.sk.
V pľípade,ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej strane

akúkoľvekpísomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adľesu zmluvnej stľany uvedenú v čl.
I. zmluvy, dokiaľ nie je zmena adľesy písomne oznámená druhej zmluvnej strane, ktoľá
písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržanítýchto podmienok vľáti
nedoručená, zmluvné stľany sa dohodli, Že účinkydoľučenianastávajú dňom vľátenia
zásielky zmluvnej stľane, ktorá zásielku doľučuje.Zmluvné strany sa výslovne dohodli na
opľávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzku medzi zmluvnými stľanami, ktoré
vyplývajú ztejto zmluvy aj pľostľedníctvom e - mailu ďa\ebo kľátkej textovej správy.
Prenajímateľ aNájomca sa zaväzujil písomne si oznámiť kažďí Zmenu týkajúcu sa ich
identifikačných údajov (nánov, sídlo, číslaúčtova pod.) najneskôľ do 10 pľacovných dní
odo dňa, kedy táto Zmenanastala. Takéto zmeny sa nebudú považovaťzazmeny vyžadujúce
si uzavretie dodatku k tejto zmluve.
čl. x.

zÁvrnpčNÉUsTANovENIA

1.

K zmene tejto zmluvy môŽe dôjsť len nazák|adevzájomnej dohody zmluvných strán foľmou
očíslovanýchpísomných dodatkov, s výnimkou zmíen vyplývajúcich Zo zmerly
pľevádzkového poriadku pohľebiska, ktoré suzáväzĺépre nájomcu dňom nadobudnutia ich
účinnostialebo zo zmienvšeobecne platných právnych predpisov najmä zákonač. 13Il20|0

2.

3.
4.

5.

6.

Z.z. o pohľebníctve v zneni neskorších predpisov.
Ptáva a povinnosti zmluvných stľán touto zmluvou neupravené sa riadia pľíslušnými
ustanoveniami VZN č. 512020 v platnom zneni, zákonom č. I3ll20I0 Z. z. o pohĺebníctve
v znení neskorších predpisov a zákonom č. 4011964 Z. z. občíanskyzákonnik v platnom
zneni.
Touto zmluvou sa ľiadi tiež doba užívaníapľedmetunájmu 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 síclle mesta Šaľa.Zmluvné stľarry
súhlasia so zveľejnenímcelej zmluvy, vľátane so zverejnením a sprístupnením ich osobných
údajov v rozsahu mena a priezviska. Povinnosť zmluvu zverejníťvyplýva z ustanovenia $
5a zákona č). 2IIl2000 Z. z. o slobodnom prístupe k infoľmáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákoĺo slobode infoľmácií) v platnom znení.
Ak niektoľéustanovenia tejto Zmluvy 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 právne moŽné, sa čo najviac pľibližuje zmyslu
a účelutejto Zmluvy, pokiaľ pi vzatvéraní tejto Zmlwy zmluvné stľany tuto otázku brali
do úvahy.

Táto zmluva

je

vypracovaná v troch (3) vyhotoveniach povahy originálu, z ktoľých
nájomca obdtžijedno (1) vyhotovenie a prenajímateľ obdrží2 vyhotovenia.
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po1:zumeli mu'
si pľečítali,sutrlasia s jej obsaho1
Zmiuvĺéstľanyvyhlasujú, že zmluw
ana znak
a,',o'omítel3ný pľejav ich vôle
vyhlasujú, ze obsarruj" ,rámarrý, uľčitý,^jasĺý
súhlasu ju podpisujú.

4q.lo ?o7 I
V Šdi,dňa.

Za prenajílnateľa:

Zanójomcu:

O
*

*
*

'ŕ

*

1

Jr

Ró

Tôlryesi

mesta Šal'a
zástupca
na základe Poveľenia zo dňa
41.r0 Zo ?4
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