Nájomná zmluva č. 7 5L12021
na hrobové miesto

zákonník v zneĺíneskoľších
uzatvorenáv zmysle $ 663 a násl. zékona č,. 40 l 19 64 Zb. občiansky
pľedpisov
pľedpisov a $ 21 a násl. zákoĺač,.I3I120I0 Z.z, o pohľebníctve v zneĺíneskorších
čl. I.

ZMLUVNÉ sľnĺľy

Pľenajímatel': Mesto

Šal'a
Nám. Sv. Trojice 7,927 15 Šaľa
Sídlo:
Zasttryeĺý: Róbeľt Tôlgyesi, zástupcapľimátora mesta
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK82 0900 0000 00512430 6282
IBAN:

1

BIC:
lČo:

GIBASKBX
00 306 185

(ďalej len,, prenaj ímateľ ")

2. Nájomca:

Ing.Viola Lakatos

Naľodený/á:
Rodné číslo:
Tľvale bytom

:

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

,r)

čl. il.

ÚvooNn USTANovENIA
1

)

1586/l,
Pľenajímateľje výlučným vlastníkom pozemku ľegistľa C KN parcela číslo
KN číslo1586/8'
zastavaná plocha anádvorie ovýmeľe 33244 m2,parcela ľegistľa C
1586/6, ostatná
zastavanáplocha a nádvoľie o qýmeľe I34 m2 a paľcela ľegistľa C KN číslo
pľe obec
plocha o výmere 7 m2 vedené katastľálnym odboľom okľesného úľaduŠaľa,
ako ,,nehnuteľnosti").
a katastrálne územie Šaľa,na liste vlastníctva č. 1 (ďalej aj
je
podľa zákoĺa
Na tejto nehnuteľnosti sa nachád za cintoríĺmesta Šaľaktoľý pohľebiskom
je
Z. z. o pohrebníctve v znení neskoľšíchpredpisov. Pľenajímatel' pľevádzkovateľ
I3I:2O1O

pohľebiska.
a

J

4.

miesto!')
llľobovémiesto na paľcele V 4, ľad: 2, hĺobovémiesto č. 5 (ďalej aj ako ,,hĺobové
nájomcď') na
doteruz uŽíva|pôvodný nájomca _ Ľudovít Vymetal (ďalej aj ako ,,pôvodný
za uŽívanle
zél<Iade Nájomnej zmluvy č. 2I7lO9 zo dťĺa22.4.2009, pľičomnájomné
hľobového miesta bolo uhĺadenéna dobu do 309'2022
na uzatvoľenie
Z dôvodu, že pôvodný nájomca zomľel a nájomca využil prednostné právo
|3tl20l0 Z'z'
novej nájomnej zmluvy na hľobové miesto v súlade s $ 21 ods. 4 zžkoĺač.
výslovne dohodli na
o pohľebníctve v zĺeni neskoľšíchpľedpisov sa zmluvné stľany
uzatvorení tejto nájomnej zmluvy (ďalej len,,zmluvaq')'
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čt. IIL

PREDMET A UčEL NÁJMU
prijíma do nájmu za podmienok
Pľenajímateľ pľenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca
rad: 2, hĺobovémiesto č' 5'
dohodnutých v tejto zmluve hĺobovémiesto na paľcele Y 4,

1

čl.Iv.
SLUŽBY sPoJENÉS NÁJMoM HRoBovEHo MIESTA
počas tľvania nájomného
S pľenájom hľobového miesta sú spojené služby, ktoľé

1

vzťahu

pľenajímateľposkytuj e nájomcovi:
1.l odvoz odpadu z pohľebiska okĺem stavebného odpadu'
1.2 idľžbapozemkov a stavieb na pohĺebisku, na ktorom sa hrobové miesto nacháďza

1.3

I.4

(okľem hľobového miesta),
prevádzkou pohľebiska'
úhľadyinvestičných a neinvestičných nákladov spojených s
v čl'
pľevádzkovanie pohľebiska, na ktoľom sa nachádza hľobovémiesto špecifikované
pohrebníctve v zĺeni
III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č,. 13Il2OtO Z. z. o
neskoľšíchpľedpisov.
čl. v.

DoBA NÁJMU
ako po uplynutí tlecej
Táto zmluv asalzatvára na dobu neuľčitúa nesmie sa vypovedať skôr'
v znení
(10 rokov odo dňa pochovania), ak zákon č. 13]^12010 Z. z. o pohľebníctve

1

')

doby
neskorších pľedpisov neustanovuje inak.
Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je doklad o úhľade nájomného'
čl. vI.

ľÁĺoľĺľn
1

2

J

cent ) bolo zo
Nájomné vo výške 16159 EUR (slovom: šest'nást' euľ päťdesiatdevät'
strany nového nájomcu uhľadenéna dobu do 30J2022
na ďalšie obdobie
Nájomca berie na vedomie a výslovne súhlasís tým, že qýška nájomného
nájmu bude určená podľa aktuálne platného cenníka prenajímateľa.
nájomné na ďalšie
Nájomca je povinný pred uplynutím pľedplatenéhoobdobia uhľadiť
nájomné na ďalšie
obdobie. V prípade ak nájomca ani po písomnom upozoľnení neuhĺadí
postupom podľa č1' VIII'
obdobie, má pľenajímateľ právo vypovedať túto nájomnú zmluvu
tejto

4.

)
I

Zmluvy'

na uzatvorenle no\,ej nájomnej
hľnhnwého miesta
miesfa má prednostné
nrednostné pľávo
oľávo
Pľi úmrtínájomcu hľobového
osoba, ktorá
zmluvy na hľobovémiesto osoba b|izka, ak je blízkych osôb víac, täblízka
bIízkej osoby k
doručípľenajímateľovi písomnú žiadosťako prvá, preukáže svoj status
osvedčeným
zomre|ému nájomcovi rodným listom alebo čestným vyhlásením s úradne
písomne
podpisom vyhlasujúc tento vzťah k zomľelému nájomcovi a ktoľej prenajímateľ
uzatvorenie nájomnej
ako pľvej potvľdí využitie pľednostného práva. Pľednostné právo na
miesta'
zmluvy moŽno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmľtia nájomcu hrobového
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čl. vIL

ľnÁvĺA PovINoSTI

ZMLUvNÝctĺ sľnÁľ

Prenajímateľ je povinný:

1

1.l

|.2
1.3

I.4
)

s platnými
prevádzkovať pohľebisko s pľenaja|im hĺobovým miestom v súlade
pohľebiska,
právnymi predpismi o pohĺebníctvea pľevádzkoqým poriadkom
hľobovému
počas trvania tejto zmluvy zabezpeéiťprístup nájomcovi k prenajatému

miestu,
ak je potrebné
zdržaťsa akýchkoľvek zásahov do hĺobovéhomiesta, okĺem pľípadu,
zásahuje povinný
zabezpečiťbezpeéneprevádzkovanie pohľebiska. o pripravovanom
do hľobového
vopľed písomne informovať nájomcu. o už uskutočnenom zásahu
nájomcu,
miesta, je prevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne informovať
najmenej šesť
vopľed písomne upozomiť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy,
mesiacov predo dňom, keď sa má hĺobovémiesto zrušiť.

Nájomca je povinný:
2.I dodrŽiavať ustanovenia pľevádzkového poriadku,
2.2 uŽivať hĺobovémiesto v súlade s platnými pľávnymi pľedpismi o pohľebníctve
aprevádzkovým poľiadkom pohĺebiska ako aj touto zmluvou'
2.3 na vlastné naklaďy zabezpečovať poriadok, údrŽbu a staľostlivosť o prenajaté hĺobové
neohĺozilo
miesto a jeho bezpľostľednéokolie azabezpečiť, aby príslušenstvo k hľobu

2.4
2.5

2.6
a
J

bezpečnosťnávštevníkov pohĺebiska'
potrebné na vedenie
oznamovať prevádzkovateľovi pohľebiska všetky zmeny údajov
mena a adľesy
evidencie hľobových miest, v pľípade fyzickej osoby najmä zmenu
mena a sídla'
tľvalého pobytu, v prípade pľávnickej osoby najmä zmenu obchodného
hĺobového
vykonávať akékoľvek stavebné úpľavynahľobovom mieste a úpľavy okolo
miesta iba s predchádzajúcim súhlasom spľávcu cintorína,
udrŽiavať poľiadok na pohĺebisku.

aby ich
Ak prenajímatel' zistí nedostatky v staľostlivosti o hľobové miesto, vyzve nájomcu,
v písomne určenej
v pľimeľanej dobe odstránil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstľáni
lehote, pľenajímateľtak môŽe urobiť sám na náklady nájomcu.

4
5

6.

pohľebiska sa môŽe
Nájomca berie na vedomie' ŽeĺedodrŽiavaním pľevádzkového poriadku
v platnom zneĺi'
dopustiť priestupku podľa ust. $ 32 zäkona I3I l20IO Z. z opohĺebníctve
miesta
KaŽdá Zmena prevádzkového poriadku bude oznamovaná nájomcovi hĺobového
tabuli
uverejnením oznámenia o Zmene prevádzkového poľiadku pohrebiska na úľadnej
ptevádzkového
spolu so zveľejnením nového pľevádzkového poľiadku pohrebiska. Zmena

poľiadku pohrebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šali'
Podnájom hľobového miesta j e zakázaĺý .
čl. VIII.

výpovBĎ
1

ZMLUvY
ľÁĺoľĺľEJ

Pľenajímateľnájomnú zmluvu vypovie, ak:
a) závaŽĺéokolnosti na pohľebisku znemoŽňujú tľvanie nájmu hĺobovéhomiesta,
b) sa pohrebisko zruší,
c) náj omca ani po upozornen

2.

A UKoNČENIE NÁJoMNÉHo vZŤAHU

í ĺezapIatil náj omné za vžívanie

hrobového miesta'
písm' a) a b)'
Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1
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vlastné náklady pľeložiť
musí so súhlasom nájomcu zabezpeéiť iné hľobovémiesto a na
ľudskéostatky vľátane pľíslušenstvahĺobu na nové hľobové miesto'
b)'
1 písm' a) a
Ak pľenajímateľvypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku
pľedo
dňom,
je povinný výpoved;nájomnej zmluvy doručiťnájomcovi najmenej tľi mesiace
alebo sídlo nájomcu,
keď sa má hľobové miesto zrušiť; ak mu nie je známaadresa nájomcu
mena a priezviska
uverejní túto infoľmáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením
nájomcu hrobového miesta a číslahĺobovéhomiesta'
1 písm' c), je povinný
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods'
lehoty, na ktoru bo1o
qýpoveď doručiť.rá;om"oui najneskôľ do dvoch mesiacov po uplynutí
nájomcu, uverejní tuto
nájomné zap?atené;ak mu nie je známaadľesa nájomcu alebo sídlo
priezviska nájomcu
infoľmáciu na mieste obvyklom na pohĺebisku s uvedením mena a

J

4.

hĺobovéhomiesta a číslahľobového miesta'
písm'
Ak prenajímateľ vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 1
doručenia
c) a nájom ca je ználmy, qýpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa
odstranil z hrobového
výpovede. Pľenajímat eľ vyzvenájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty
výpovednej lehoty
miesta pľíslušenstvohĺobu; ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí
pľíslušenstvohľobu považuje sa
ho prenajímateľ odstľáni; po uplynutí výpovednej lehoty sa

5

opustenú vec.

písomne požiadať
Po uplynutí tlecej doby (10 rokov odo dňa pochovania) môŽe nájomca
strán'
pľenajímateľa o ukončenie nájomného vzťahu písomnou dohodou zmluvných
Vzor žiadosti
spravidla ku poslednému dňu doby' na ktoru bolo nájomné uhĺadené.
mesta Saľa č' 512020
o ukončenie zmluvy tvoľíprílohu č. 6 Všeobecne záväzĺehonariadenia
Pľevádzkový poriadok pohľebískmesta Šaľa(ďalej aj ako ,,vZN č'.512020*)'

6

čl.Ix.
osoBITNÉ usľĺľovENIA

1.
2.
3.

majetku uloŽeného
Prenajímateľ nezodpovedázapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného
na hĺobovom mieste.
je povinný poistiť na
Nájomca berie na vedomie, že jeho vlastn;ý hnuteľný majetok si
majetku'
vlastné náklady. Prenajímateľ nezodpovedázapľípadnú stratu, ľesp. zničenie
v zmysle
Nájomca berie na vedomie, že Pľenajím ateľ ajeho sprostľedkovatelia spľacúvajú
20116 o ochľane
naľiadenia Európskeho parlamentu a raďy (EU) 20161679 z 27. apríla
údajov, ktoým
fyzických osôb pľi spľacúvaníosobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údaje
sa zrušuje smernica g5l46lEs (všeobecné naľiadenie o ochľane údajov) osobné
povinností
Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto Zmluve za účelomplnenia zákonných
č. l3tl20l0 Z'z'
Pľenajímateľa,ktoľévyplývajú zprevádzkovania pohľebiska podľa zákona
potľebnú ĺazabezpeč'eĺie
o pohĺebníctve v znení neskorších predpisov, po dobu nevyhnutne
tejto Zmluvy
práv apovinností vyplývajúcichzo zmluvného vďahu za|ožeĺéhonazáklaďe
v súlade so zákonom č'
a následne na úče1yarchivácie po dobu tľvania aľchivačnejdoby
v platnom znení'
395l2O02Z.z. oaľchívocha registratúľach a o doplnení niektoých zákonov
písm' c) všeobecného
Spľacúvanieosobných údajov Nájomcu je v súlade s č1' 6' ods' 1
podľa
nariadenia o ochľane údajov potrebné na plnenie zakonných povinností Prenajímateľa
predpisov. Nájomca záľoveň
zákona č,. |3ll2010 Z.z. o pohľebníctve v zĺeni neskorších
účelomuzavľetia tejto Zmluvy pri poskytnutí osobných údajov

vyhlasuje, Že za
Pľenajímateľovibol dostatočne infoľmovaný
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svojich právach vyplývajúcich Zo

4t6

údaje poskýnúťv súvislosti so
spracúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné
relevantných skutočnostiach
zákonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších
ktorého obsahom saNájomca
obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky ochľany súkromiď', s
že informácie o
pľed podpísanímtejto Zmluvy oboznámil. Nájomca beľie na vedomie
Prenajímateľa: www'sala'sk'
,p.u.áuárruní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle
zmluvy potrebné doručovaťdruhej zmluvnej strane

V prípade, ak bude podľa tejto

4.

stľany uvedenú v č1'
akúkoľvekpísomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej
stľaneo ktoĺá
I. zmluvy, dokiaľ nie je zmerza adresy písomne oznámená dľuhej zmluvnej
podmienok vľáti
písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržanítýchto
dňom vľátenia
nedoručená, zmluvné stľany sa dohodli, že účinkydoľučenia nastávajú
výslovne dohodli na
zásielky zmluvnej stľane, ktorá zásielku doručuj e. Zm|uvné stľany sa
stľanami' ktoľé
oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa zäväzkll medzi zmluvnými
_
spľávy'
vyplývajú ztejto zmluvy aj prostľedníctvom e mailu ďa|ebo krďkej textovej
týkajúcu sa ich
PľenajímateľaNájomca sa zaväzuj'Ú písomne si oznámiť kaŽdú zmenu
10 pracovných dní
identiťrkačných údajov (názov, sídlo, číslaúčtova pod.) najneskôľ do
povaŽovať zazmerIy vyŽadujúce
odo dňa, kedy táto ZÍneÍLanastala. Takéto zmeny sa nebudú
si uzavľetie dodatku k tejto zmluve.

5

čl. x.

zÁvnnnčľÉusľĺNovENIA
K zmene tejto zmluv y môžedôjsť len nazŕtkladevzájomnej dohody zmluvných stľán foľmou
očíslovanýchpísomných dodatkov, s výnimkou zmien vyplývajúcich zo zmeny

1

2

nadobudnutia ich
pľevádzkového poľiadku pohľebiska, ktoré sil zŕĺväznépre nájomcu dňom
zákonaÓ' l3Il20I0
účinnostialebo zo zmíenvšeobecne platných právnych predpisov najmä
Z.z. opohrebníctve v znení neskorších pľedpisov'
pľíslušnými
Práva a povinnosti zmluvných stľán touto zmluvou neupľavené sa riadia
Z. z. o pohľebníctve
ustanoveniami VZN č. 5l2O20 v platnom zneni, zákonom č.I3Il20l0
pľedpisov a zákonom č,. 4011964 Z. z. občiaĺskyzákonník v platnom

v zĺeníneskoľších
zĺení.

a
J

účinnosti
Touto zmluvou sa ľiadi tiež doba uživaĺiapredmetunájmu do doby nadobudnutia
tejto zmluvy.

4

5

6.

a účinnou
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stľanami
Znrluvné strany
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Šal'a.
ich osobných
súhlasia so zverejnením celej zmluvy, vrátane so zverejnením a sprístupnením
z ustanovenia $
údajov v rozsahu mena a pľiezviska. Povinnosť zmluvu zveľejniť vyplýva
5a zákoĺa č. 21I]20OO Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám ao Zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákono slobode informácií) v platnom zneĺí.
Ak niektoré ustanovenia tejto Zm\uvy nie sú celkom alebo sčasti účinnéalebo neskôr stratia
neúčinnýchusúčinnosť,nie je tým dotknutá platnosť ostatn;ých ustanovení. Namiesto
približuje zmyslu
tanovení sapoužije úpľava, ktorá, pokiaľ je to právne možné,sačo najviac
túto otazku brali
a účelutejto Zmluvy' pokiaľ pľi uzatváraní tejto Zmlwy zmluvné stľany
do úvahy.
vypľacovaná v troch (3) vyhotoveniach povahy originálu, zktoých
Táto zmluva
nájomca obdrŽí jedno (1) vyhotovenie a pľenajímateľobďtŽi 2 vyhotovenia'

je
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7

mu'
s jej obsahom' poľoanmeli
vyhlasujú, Že zmblvusi pľečítali,súhlasia
Zĺiĺvĺéstrany
vôle aĺa znak
uľči!ý,jasný anonrritet'ný prejav ich

vyhlasujú, že obsďruj. ,tomarry,
súhlasu ju podpisujú.

V Šaľ,dna.....!.(!.

l0. )o L.ĺ

Za prenajímateľa:

Zanójotncu:

a

aa aaaaaaaaa

aaaaaa"

"'

Róbeľt

mesta Šal'a
zástupca
na základe Poveľenia zo dňa //. /0 lo
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