Nájomná zmluva č. 7 5212021
na hrobové miesto

zákonník v znení neskoľších
663 anásl. zákonaé. 40lt964 Zb' občiansky
pohĺebníctvev zneĺíneskoršíchpľedpisov
pľedpisova$21 anásl. zŕkoĺač.131/2010 Z.z' o

uzatvorená v zmysle

$

čl. L

ZMLU\^ĺE STRANY
Šal'a
Nám. Sv' Trojice 7 'g27 15 Šaľa
Róbeľt Tilgyesi, zástupca pľimátoľa mesta
Bankové spoj enie : Slovenská spoľitel'ňa' a's'
SK82 0900 0000 00512430 6282

Prenajímatel': Mesto

1

Sídlo:
Zast6peĺý:
IBAN:
BIC:
lČo:

GIBASKBX

Nájomca:

KataľínaDohányosová

00 306 185

(ďalej len,, prenaj ímateľ" )

2.

Naľodený/á:
Rodné číslo:
Tľvale bytom

:

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

UVODNE USTANOVENIA
1

2.

J

4

/

ĺ!|'

ľegistľa C KN parcela číslo1586/1'
Pĺenajímateľje výlučným vlastníkom pozemku
m2,paĺcela registľa C KN číslo1586/8'
zastavanáplocha anádvoľie oqýmeľe ilz++
ostatná
a paľce'a ľegistľa C KN číslo1586/6,
zastavaĺitplocha a nádvoľie o qýmeľe I34 fi}
oäbo'oĺnokľesného úľaduŠaľa'pľe obec
p1ocha o výmeľe 7 m2 vedené katastľálny*
č' 1 (ďalej aj ako "nehnuteľnosti")'
a katastľálne územie Šaľa,na 1iste vlastníctva
zŕkoĺa
mesta Šaľaktoý je pohľebiskom podľa
Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintoľín
pľedpisov. Pľenajímateľje pľevádzkovateľ
I3Il20t0 Z. z. opohĺebníctv ev zĺeĺíneskoľších
pohľebiska.
miesto č' 22,23 (ďalej aj ako "hĺobové
Hrobové miesto na parcele 10, ľad: 4, bľobové
náj omcď')
_
a P appov ó (ďalej aj ako "pôvodnÝ
miesto") doteruz uŽív a1pôvodný ĺé$omca Zit
dňa 16'9'201},pričomnájomné zauŽívanie
nazákJade Nájomnej zmluvy č,.236l|0 zo
do 1592027
hľobového miesta bolo uhĺadenéna dobu
využil pĺednostĺréprávo na uzatvoľente
Z dôvodu, Že pÔvodný nájomca zomľel a nájomca
Z'z'
v súlade s $ 21 ods' 4 zŕkoĺaé't3]Il2010
novej nájomnej zmluvy na hľobovémiesto
na
pĺedpisov sa zmluvné stľany výslovne dohodli
o pohľebníctve v zneĺíneskoľších
len
uzatvorení tejto nájomnej zmluvy (ďalej
"zmluvď')'
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čl. ilI.

PRBDMEľ ĺ ÚčBl ľÁĺľru
pľijímado nájmu za podmienok
Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca
: 4, hrobové miesto č'22,23'
dohodnutých v tejto zmluve hľobovémiesto na paľcele 10, ľad

1

čl. Iv.

SLUŽBY sPoJENÉs NÁJMoM HRoBovEHo MIESTA
počas trvania nájomného vzťahu
S prenájom hrobového miesta sú spojené sluŽby, ktoľé
pľenajímateľposkytuj e náj omcovi:

1

1.1

l.2
1.3

1.4

odvoz odpadu z pohĺebiska okľem stavebného odpadu'
nachádza
idržbapozemkov astavieb na pohĺebisku, na ktoľom sa hrobové miesto
(okľem hľobového miesta),
pľevádzkou pohrebiska'
úhľadyinvestičných a neinvestičných nákladov spojených s
v čl'
pľevádzkovanie pohĺebiska, na ktorom sa nach ádzallĺobové miesto špecifikované
v znení
III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č. I3I12OIO Z. z. o pohľebníctve
neskorších pľedpisov.
čl. v.

DoBA NÁJMU
skôľ, ako po uplynutí tlecej
Táto zmluv asauzatvára na dobu neurčitúa nesmie sa vypovedať
o pohĺebníctve v znení
doby (10 ľokov odo dňa pochovania), ak zákoĺ č,. l3tl20l0 Z. z.

1

2

neskoľšíchpľedpisov neustanovuje inak.
Neoddeliteľnou pľílohou tejto zmluvy je doklad o úhĺadenájomného'
čl. vI.

ľÁĺovĺľÉ

1.
2.
3.
4.

I

cent ) bolo
Nájomné vo výške 2gr87 EUR (slovom: dvadsat'devät'euľ osemdesiatsedem
zo stľany nového nájomcu uhĺadenéna dobu do 15.9.2027
na ďalšie obdobie
Nájomca berie na vedomie a výslovne súhlasís tým, Že ýška nájomného
nájmu bude určená podľa aktuálne platného cenníka pľenajímateľa'
nájomné na ďalšie
Nájomca je povinný pľed uplynutím predplďeného obdobia uhĺadiť
nájomné na ďalšie
obdobie. V prípade ak nájomca ani po písomnom upozoľnení neuhĺadí
postupom podľa čl' VIil'
obdobie, má pľenajímateľ právo vypovedať túto nájomnú zmluvu
tejto Zmluvy.

novej nájomnej
Pľi úmľtínájomcu hĺobového miesta má prednostné pľávo ĺa uzatyorenie
osoba, ktoľá
zmluvy na hľobovémiesto osoba bIízka, ak je blízkych osôb viac' tábLízka
blízkej osoby k
doručípľenajímateľovi písomnúžiadosťako pľvá, preukáže svoj status
s úradne osvedčeným
zomre1ému nájomcovi rodným listom alebo čestným vyhlásením
pľenajímateľpísomne
podpisom vyhiasujúc tento vzťah k zomrelému nájomcovi a ktorej
pľávo na uzatvorenie nájomnej
ako prvej potvľdí využitie prednostného pľáva. Prednostné
hľobového miesta'
zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmľtianájomcu
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čl. vII.

PRÁvA A PoVINoSTI ZMLUvNÝcn sľnÁľ
Pľenajímateľj e povinný:

1

1.1

l.2

v súlade s platnými
prevádzkovať pohľebisko s prenajatým hĺobovým miestom
pohĺebiska,
právnymi pľedpismi o pohľebníctve a prevádzkovým poľiadkom
kprenajatému hľobovému
poeas tľvania iejto zmluvy zabezpečiťprístup nájomcovi

1.3

t.4
2.

2.4
2.5

4.
5.

6.

prípadu, ak je potrebné
zdržaťsa akýchkol'vek zásahov do hľobového miesta, okľem
pľipravovanom zásahuje povinný
zabezpečiťbezpečnéprevádzkovanie pohĺebiska. o
zásahu do hrobového
vopred písomne infoľmovaťnájomcu. o uŽ uskutočnenom
informovať nájomcu,
miesta, je prevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne
zmluvy, najmenej šesť
vopred písomne upozoľniť nájomcu na vypovedanie nájomnej
mesiacov pľedo dňom, keď sa má hľobové miesto zrušiť.

Nájomca je povinný:
2.t dodržiavať ustanoveni a pt ev ádzkového poriadku'
2.2 užívaťhľobovémiesto v súlade s platnými pľávnymi pľedpismi o pohĺebníctve

2.3

3.

miestu,

2.6

aprevádzkovýmpoľiadkompohĺebiskaakoajtoutozmluvou'
o prenajaté hľobové
na vlastné naklady zabezpečovať poriadok, údrŽbu a starostlivosť
k hrobu neohľozilo
miesto a jeho bezprostľedné okolie azabezpečíť,abypľíslušenstvo
bezpečnosť návštevníkov pohĺebiska,
údajov potľebnéna vedenie
oznamovať prevádzkovateľovi pohľebiska všetky zmeTy
zmenu mena a adľesy
evidencie hľobových miest, v prípade fyzickej osoby najmä
mena a sídla'
tľvalého pobýu, v pľípade pľávnickej osoby najmä zmenu obchodného
okolo hľobového
vykonávať akékoľvekstavebné úpľavynahľobovom mieste a úpľavy
miesta iba s predchádzajúcim súhlasom spľávcu cintoľína,

udľžiavaťpoľiadok na pohĺebisku'
nájomcu, aby ich
Ak prenajím ateľ zistínedostatky v staľostlivosti o hĺobovémiesto, vyzve
v písomne uľčenej
v pľimeľanej dobe odstľánil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstľáni
lehote, prenajímateľ tak môže urobiť sám na náklady nájomcu.
poľiadku pohľebiska sa môže
Nájomca beľie na vedomie, Že ĺedodržiavanímpľevádzkového
pohľebníctve v platnom zĺeni'
dopustiť priestupku podľa ust. $ 32 zákona I3ll2OI0 Z. z o
hľobového miesta
Každá zmer?a prevádzkového poľiadku bude oznamovaná nájomcovi
pohĺebiska na úľadnej tabuli
uveľejnením oznámenia o zmene prevádzkového poriadku
Zmen a prev áďzkového
spolu so zveľej nením nového prevádzkového poľiadku pohĺebiska.
Sali'
poľiadku pohľebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v
Podnájom hrobového miestaje zakžĺzaný'

vÝpovnĎ
1

2

ZMLUvY
ľÁĺoľĺľEJ

čl. VIII.

A UKoNčENIE NÁJoMNEHo vZŤAHU

Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak:
miesta'
a) závažnéokolnosti na pohĺebisku znemožňujú trvanie nájmu hľobového
b) sa pohĺebisko zruší,
miesta'
c) nájomca ani po upozoľnenínezaplatil nájomné zavŽívaniehĺobového
1 písm' a) a b)'
Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku
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a na vlastné náklady pľeložiť
musí so súhlasom nájomcu zabezpečĺťiné hĺobovémiesto
miesto'
ľudské ostatky vľátane pľíslušenstva hrobu na nové hrobové
b)'
v odseku 1 písm' a) a
Ak pľenajímateľvypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených
tľi mesiace predo dňom'
je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiťnájomcovi najmenej
je známaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu,
keď sa má hrobové miesto zrušiť;ak mu nie
s uvedením mena a priezviska
uveľejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku
nájomcu hľobového miesta a číslahĺobovéhomiesta'
v ods' 1 písm' c)' je povinný
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného
lehoty, na ktoru bolo
qipoveď doručiťnájomcovi najneskôľ do dvoch mesiacov po uplynutí
sídlo nájomcu, uverejní tuto
nájomné zaplateĺe;ak mu nie je známaadľesa nájomcu alebo
mena a priezviska nájomcu
infoľmáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením
hĺobovéhomiesta a číslahľobového miesta'
1 písm'
Ak pľenajímateľvypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku
,nimy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia
c) a nájom
ie
"a
lehoty odstľanil z hľobového
výpovede. Prenajímateľ vyzve nájomcu, aby najneskôľ do tejto
po uplynutí výpovednej lehoty
miesta prís1ušenstvohrobu; ak ho v tejto lehote neodstľáni,
hľobu považuje sa
pľenajímateľodstráni; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo

J

4

5

ho

opustenú vec.

nájomca písomne požiadať
Po uplynutí tlecej doby (10 ľokov odo dňa pochovania) môže
zmluvných strán,
pľenajímateľa o ukončenie nájomného vzťahu písomnou dohodou
Vzor žiadosti
spravidla ku poslednému dňu doby, na ktoľúbolo nájomne _uhĺadené'
nariadenia mesta Saľa č' 512020
o ukončenie zmluvy tvoľíprílohu č. 6 Všeobe cnezáväzĺého
č'.512020*)'
Pľevádzkový poľiadok pohľebískmesta Šaľa(ďalej aj ako ,,vZN

6

čl. Ix.

osoBITNÉ usľĺľoVENIA

1.
2.
3.

l)

majetku uloŽeného
Pľenajímateľnezodpo vedá zapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného
na hľobovom mieste.
je povinný poistiť na
Nájomca beľie na vedomie, že jeho vlastný hnuteľný majetok si
zničenie majetku'
vlastné náklady. Prenajímateľnezodpovedázapľípadnú stratu, resp.
spracúvajú v zmysle
Nájomca beľie na vedomie' Že Prenajím ateľ ajeho spľostľedkovatelia
27. apľi|a 2016 o ochľane
naľiadenia Euľópskeho paľlamentu a raý (EU) 20161679 z
pohybe takýchto údajov' ktoľým
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
údajov) osobné údaje
sa zrušuje smemica g5l46lEs (všeobecnénaľiadenie o ochĺane
plnenia zákonných povinností
Nájomcu v ľozsahu stanovenom v tejto Zmluve za účelom
podľa zákoĺač'I3Il20l0 Z'z'
Prenajímateľa, ktoré vyplývajú zprevádzkovania pohľebiska
nevyhnutne potrebnú nazabezpeéeníe
o pohĺebníctvev znení neskoršíchpľedpisov,po dobu
nazákLade tejto Zmluvy
ptáv apovinností vyplývajúcíchz'o zmluvného vďahu za\oŽeného
doby v súlade so zákonom č'
a následne na účelyarchivácie po dobu trvania aľchivačnej
zákonov v platnom zĺení'
3g5l20Ľ2 Z.z. oarchívoch a registraturach a o doplnení niektoých
1 písm' c) všeobecného
Spľacúvanieosobných údajov Nájomcu je v súlade s č1. 6. ods'
povinností Prenajímateľa podľa
nariadenia o ochľane údajov potľebnéna plnenie zakonných
pľedpisov. Nájomca záxoveťl
zákona č. I3Il20lO Z.z. o pohĺebníctve v zĺeníneskoľších
osobných údajov
vyhlasuje, že za účelomuzavretia tejto Zmluvy pľi poskýnutí
právach vyplývajúcich zo
Pľenajímateľovi bol dostatočne informovaný o svojich

Nájomná zmluva na hrobové miesto

416

údaje poskýnúťv súvislosti so
spľacúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné
ďatších relevantn;ých skutočnostiach
zákonrlýmialebo zmluvnými poŽiadavkami, ako aj o
s ktorého obsahom saNájomca
obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky ochĺany súkĺomiď"
na vedomie Že informácie o
pľed podpísanímtejto Zmluvy oboznámi|. Nájomca berie
sídle Prenajímateľa: www'sala'sk'
spľacovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom
potrebné doručovaťdruhej zmluvnej strane

V pľípade, ak bude podľa tejto zmluvy

4

adľesu zmluvnej strany uvedenú v č1'
akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na
druhej zmluvnej stľane' ktorá
I. zmluvy, dokiaľ nie je zmenaadľesy písomne oznámená
týchto podmienok vráti
písomnosť doľučuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri ďodržani
nastávajú dňom vľátenia
nedoručená, zmluvné ,iru.ry sa dohodli, Že účinkydoľučenia
strany sa výslovne dohodli na
zásielky zmluvnej Strane, ktorá zásielku doručuje. Zmluvné
zmluvnými stranami' ktoľé
oprávnení doručovaťpísomnosti týkajúce sa závazkll medzi
_
kĺátkej textovej spľávy'
vyplývajú ztejtozmlrlvy aj prostľedníctvom e mailu ďa\ebo
kaŽďí zmenu týkajúcu sa ich
Prenajímateľ aNájomca sa zav'äzujil písomne si oznámiť
najneskôľ do 10 pľacovných dní
identifikačných údajov (názov, sídlo, číslaúčtova pod.)
nebudú povaŽovať zazmeny vyžadujúce
odo dňa, kedy táto zmeÍLanastala. Takéto Zmeĺy sa

5

si uzavľetie dodatku k tejto zmluve

čl. x.

zÁvnnnčNÉUsTANovENIA
stľán foľmou

K zmene tejto zmluvy môŽe dôjsť len ĺazákladevzájomnej dohody zmluvných
zo zmerly
očíslovanýchpísomných dodatkov, s výnimkou zmien vyplývajúcich
nájomcu dňom nadobudnutia ich
pľevádzkového poriadku pohľebiska, ktoré sízáväzĺépre
zákonač' 13ll20t0
zo zmien všeobecne platných právnych pľedpisov najmä

1

)

3

účinnostialebo
Z.z. o pohľebníctv e v zneĺi neskorších pľedpisov'
sa riadia pľíslušnými
Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupľavené
Ó. I31l20]r0 Z' z' o pohľebníctve
ustanoveniami VZN č.5l20z0 v platnom zĺeni,zákonom
v platnom
v zneĺineskoršíchpľedpisov a zákonom č. 4011964 Z. z. obiíansky zákonník
zneni.
do doby nadobudnutia účinnosti
Touto zmluvou sa ľiadi tieŽ doba užívaníapredmetunájmu
tejto zmluvy.

4

5

6.

stranami a účinnou
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými
mesta Šaľa'Zmluvné strany
dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na webovom sídle
a sprístupnením ich osobných
súhlasia so zverejnením celej zmluvy, vrátaĺeso zveľejnením
vyplýva z ustanovenia $
údajov v rozsahu mena a pľiezviska. Povinnosť zmluvu zveľejniť
a doplnení
5a zékona č,. 2lll2o0} Z. z. o slobodnom prístupe k infoľmáciám ao Zmene
zneĺí.
niektorých zákonov (zakon o slobode infoľmácií) v platnom
alebo neskôľ stratia
Ak niektoľéustanovenia tejto Zm|wy nie sú celkom alebo sčasti účinné
Namiesto neúčinnýchusúčinnosť,nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení'
čo najviac pľibližujezmyslu
tanovení sa použije úpľava,ktorá, pokiaľ je to pľávne možĺé,sa
zmluvné stľany túto otazku brali
a účelutejto Zmluvy' pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmlwy
do úvahy.
z ktoqých
vypracovaná v tľoch (3) vyhotoveniach povahy oľiginálu,
Táto zmluv
2 vyhotovenia'
nájomca obdržíjedno (1) vyhotovenie a prenajímateľ obdrží

a je
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a
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7

li
pľečítali,súhlasia s jej obsahom' poÍozum mu'
Zm|uvné sÍany vyhlasujú, Že zmluvu si
jasný azľozumitel'ý pľejav ich vôle ana znak
vyhlasujú, Že obsahuj" ,touoarry, určitý,
súNasu ju podpisujú.

V Šaľ,dňa....

lí

/O.

L0ý

Za prenajímateľa:

Za nójomcu:

{)

*

*

*

*

*

1

*

Ró

Tôlryesi

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