Nájomná zmluva č. 880/2021
na hľobové miesto

uzatvoľená v zmys1e $ 663 a násl. zékonač,.40l|964 Zb. občiansky zakonník v mení neskorších
predpisov a $ 21 a násl. zákonač.I31l20I0 Z.z. o pohĺebníctvev mení neskoršíchpľedpisov
čl. L

ZMLWNÉsľnĺľy
Pľenajímatel': Mesto

Šal'a
Nám. Sv. Tľojice 7,927 15 Šaľa
Sídlo:
Zastípeĺý: Mgĺ. Jozef Belický, pľimátoľ mesta
Bankové spojenie: Slovenská spoľiteľňa, a.s.
SK82 0900 0000 00512430 6282
IBA}{:

I

BIC:
lČo:

GIBASKBX

Nájomca:

Viktóľia Szalaiová

00 306 185
(ďalej len,, prenaj ímate ľ")

2.

Narodený/á:
Rodné číslo:
Trvale bytom

:

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

WoDt\ĺE USTANoVENIA

1.

Prenajímateľ je výlučným vlastníkom pozemku registľa C KN paľcela číslo1586/1'
zastavaná plocha anádvorie oqimeľe 33244 m2,paľcela ľegistra C KN číslo1586/8,
zastavanáplocha a nádvoľie o ýmeľe t34 fiŕ a parcela ľegistľa C KN číslo1586/6, ostatná
vedené katastľálnym odboľom okľesného uradu Šaľa,pľe obec
plocha o výmeľe 7
a katastľálne územie Šďa, na liste vlastníctva č. 1 (ďalej aj ako ,,nehnuteľnosti").
Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintorín mesta Šaľaktoý je pohĺebiskom podľa zálkoĺa
ĺ31l21lo Z. z. o pohľebníctvev zneníneskoršíchpľedpisov. Pľenajímateľje prevádzkovateľ

rŕ

2.
3.
4.

pohĺebiska.
}ĺľobovémiesto na paľcele 13, ľad: 3, hľobovémiesto č. 45,46 (ďalej aj ako ,,hľobové
miesto") ďoteruzužíval pôvodný nájomca_.R óbert Szalal (ďalej aj ako ,,pôvodný nájomcď')
ĺazél<qade Nájomnej zmluvy č.80612020 zo dňa 9.12.2020 pričom nájomné zaúívanie
hľobového miesta bolo uhľadené na dobu do t0.7,2028
Z dôvodu, Že pôvodný nájomca zomĺel a nájomca využil pľednostnépľávo na uzatvorenie
novej nájomnej zmluvy na hĺobovémiesto v súlade s $ 21 ods. 4 zékoĺač. 13112010 Z-z.
o pohľebníctve v zneĺt neskoľšíchpĺedpisov sa zmluvné strany výslovne dohodli na
uzatvoľení tejto nájomnej zmluvy (ďalej len,,zmluvď').

1

Nájomná zmluva na hľobové miesto

U6

čl. ilI.

PREDMEľ ĺ učnl ľÁĺľĺu
1

Pľenajímateľ prenecháva nétjomcovi do nájmu a nájomca prijíma do nájmu za podmienok
dohodnu!ých v tejto zmluve hrobové miesto na parcele 13, rad : 5, hľobové miesto č. 25

čl.Iv.
sLUŽBY sPoJENÉs NÁJMoM HRoBovEHo MIESTA
1

sú spojené služby, ktoré počas trvania nájomného vzťahu
prenaj ímateľ poskytuj e náj omcovi:
1.1 odvoz odpadu z pohĺebiska okľem stavebného odpadu,
1.2 ídržbapozemkov astavieb na pohĺebisku, na ktoľom sa hľobovémiesto nacháďza
(okľem hľobovéhomiesta),
1.3 úhrady investičných a neinvestičných nĺĺkladovspojených s prevádzkou pohĺebiska,
l.4 prevádzkovanie pohľebiska, na ktorom sa nachádza hľobovémiesto špecifikovanév č1.
III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č. l3ll20t0 Z. z. o pohĺebníctvev zneni
neskoršíchpredpisov.
S prenájom hľobového miesta

čl. v.

DOBA
I

2

ľÁnĺu

Táto zmluvasauzatvära na dobu neurčitúa nesmie sa vypovedať skôľ, ako po uplynutí tlecej
doby (10 rokov odo dňa pochovania), ak zákon č. l3llz}rc Z. z. o pohľebníctve v zĺertj

neskoľšíchpredpisov neustanovuj e inak.
Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je doklad o úhĺadenájomného.
čl. vL

ľÁĺonĺľn
I
2.

J

Nájomné vo výške 27 EUR (slovom dvadsaťsedem euľ) bolo zo stľany nového nájomcu
uhľadené na dobu 22.lt.2030
Nájomca beľie na vedomie a výslovne súhlasís tým, Že výška nájomného na ďalšie obdobie
nájmu bude uľčenápodľa aktuálne platného cenníka pľenajímateľa.
Nájomca je povinný pľed uplynutím predplateného obdobia uhľadiťnájomné na ďalšie
obdobie. V prípade ak nájomca ani po písomnom upozornení neuhĺadínájomné na ďalšie
obdobie, má pľenajímateľpľávo vypovedať túto nájomnú zmluvu postupom podľa čl. Vru.
tejto Zmluvy.

4.

l

Pri úmľtínájomcu hľobovéhomiesta má prednostné právo nauzatvorenie novej nájomnej
zmluvy na hĺobovémiesto osoba blizka, ak je blízkych osôb viac, tá blizka osoba, ktorá
doručíprenajímatel'ovi písomnúžiadosťako prvá, pľeukaže svoj status blízkej osoby k
zomľelému nájomcovi rodným listom alebo čestn;ým vyhlásením s uradne osvedčeným
podpisom vyhlasujúc tento vďah k zomrelému nájomcovi a ktorej pľenajímateľpísomne
ako prvej potvrdí vyuŽitie prednostného pľáva. Prednostné právo nauzatvorenie nájomnej
zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmľtia nájomcu hľobového miesta.
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čl. vII.

PRÁvA A PovINosTI ZMLUvNÝcrr sľRÁľ

1.

Prenajímateľ je povinný:

1.1

I.2

prevádzkovať pohľebisko s pľenajatým hĺobovým miestom v súlade s platnými
pľávnymi pľedpismi o pohľebníctve a pľevádzkovým poriadkom pohľebiska,
počas trvania tejto zmluvy zabezpečiť pľístupnájomcovi k prenajatému hľobovému

l.4

miestu,
zdržaťsa akýchkolVek zásahov do hĺobovéhomiesta, okľem pľípadu,ak je potrebné
zabezpečiťbezpečnépľevádzkovanie pohľebiska. o pľipravovanom zásahuje povinný
hľobového
vopľed písomne informovať nájomcu. o už uskutočnenom zásahu
miesta, je ptev ádzkovatel' povinný bezodkladne písomne infoľmovať náj omcu,
vopred písomne upozoľniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť

2.1
2.2

vživaťhrobové miesto v súlade s platnými pľávnymi pľedpismi o pohĺebníctve

1.3

do

2.

3.
4.
5.
6.

mesiacov pľedo dňom, keď sa má hľobové miesto zrušiť.
Nájomcaje povinný:
dodržiavať ustanoveni a ptev ádzkového poriadku,

aptevádzkovým poľiadkom pohĺebiska ako aj touto zmluvou,
2.3 na vlastné nĺĺkladyzabezpečovaťporiadok, údľžbua staľostlivosť o prenajaté hĺobové
miesto a jeho bezpľostredné okolie azabezpečiť,aby pľíslušenstvok hĺobu neohľozilo
bezpečnosť návštevníkov pohĺebiska,
2.4 oznamovať prevádzkovateľovi pohľebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie
evidencie hľobových miest, v pľípade fpickej osoby najmä znenu mena a adresy
trvalého pobytu, v prípade právnickej osoby najmä zmenu obchodného mena a sídla,
2.5 vykonávať akékoľvek stavebné úpľavynahľobovom mieste a úpravy okolo hľobového
miesta iba s predchádzajicím súhlasom správcu cintorína,
2.6 uďtžiavať poriadok na pohľebisku.
Ak prenajímateľ zistí nedostatky v starostlivosti o hľobové miesto, vyzve nájomcu, aby ich
v pľimeranej dobe odstľánil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstľani v písomne určenej
lehote, prenajímateľ tak môže urobiť sám na naklady nájomcu.

Nájomca berie na vedomie, žeĺeďodržiavanímprevádzkového poriadku pohľebiska sa môže
dopustiť pľiestupku podľa ust. $ 32 zékona l3ll20ĺ0 Z. z opohĺebníctve v platnom zneĺi.
Každa zÍnena prevádzkového poľiadku bude oznamovaná nájomcovi hĺobovéhomiesta
uveľejnením oznétmeĺiao zmene pľevádzkového poriadku pohĺebiska na úradnej tabuli
spolu so zveľejnením nového prevádzkového poľiadku pohrebiska. Zmena pľevádzkového

poriadku pohľebiska podlieha schváleniu Mestským zastupitel'stvom v Šali.
Podnájom hrobového miesta je zakazaĺý.
čl. VIII.

yŕpovnĎ ľÁĺonĺľEJ
ZMLUvY
1

2

,1

A UKoNčENIE NÁJoMNEHo vZŤAHU

Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak:
a) závažné okolnosti na pohĺebisku znemoŽňujú tľvanie nájmu hľobovéhomiesta,
b) sa pohĺebisko zruší,
c) nájomca ani po upozorneníĺezap|atíInájomnézavžívanĺehľobovéhomiesta.
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a b),
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3.

4.

5.

6.

musí so súhlasom nájomcu zabezpeéíťiné hrobové miesto a na vlastné naklady preložiť
l'udské ostatky vrátane príslušenstva hĺobu na nové hľobové miesto.
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvuzdôvodov 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,
uverejní tuto infoľmáciu na mieste obvyklom na pohĺebisku s uvedením mena a priezviska
nájomcu hľobového miesta a číslahĺobovéhomiesta.
Ak prenajímateľ 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 zaplatené; ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní tuto
informáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a pľiezviska 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 ľoka odo dňa doručenia
výpovede. Prenajímatelťvyzvenájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstľanil z hľobového
miesta pľíslušenstvohrobu; ak ho v tejto lehote neodstrĺĺni, po uplynutí ýpovednej lehoty
ho pľenajímateľodstráni; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvohĺobu povaŽuje sa
opustenú vec.
Po uplynutí tlecej doby (10 ľokov odo dňa pochovania) môŽe nájomca písomne požiadať
prenajímateľa o ukončenie nájomného vďahu písomnou dohodou zmluvných stľán,
spravidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné uhľadené. Yzor žiadosti
o ukončenie zmluvy tvorí pľílohu č. 6 Všeobe cĺe záväzného nariadenia mesta Šaľač. 5/2020
Prevádzkový poriadok pohľebískmesta Šaľa(ďalej aj ako ,,VZN č. 512020*).

čl.Ix.
oSOBITNÉ usľ^q,ľovENIA

1.
2.
3.

Pľenajímateľnezodpovedázapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého
nahľobovom mieste.
Nájomca berie navedomie, že jeho vlastn;ý hnutel'ný majetok si je povinný poistiť na
vlastné naklady. Prenajímateľnezodpoveďázaprípadnú stľatu, resp. zničenie majetku.
Nájomca beľie na vedomie, že Prenajímateľ a jeho spľostredkovatelia spľacúvajúv zmysle
naľiadenia Európskeho paľlamentu a rady (EU) 20161679 z 27. apríIa 2016 o ochĺane
fuzických osôb pľi spľacúvaníosobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov, ktoqým
sa zľušuje smemica 95l46lBs (všeobecné naľiadenie o ochľane údajov) osobné údaje
Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto Zm|uve za účelomplnenia zákorných povinností
Pľenajímateľa,ktoré vyplývajú zprevádzkovania pohľebiska podľa zákoĺač:.l3ll20l0 Z.z.
o pohľebníctve v znenineskorších predpisov, po dobu nevyhnutne potľebnú ĺazabezpečelie
ptáv a povinno stí vyplývaj úc ich zo zmluvného v ď ahĺ zaIoženeho ĺa zéklaďe tej to Zmluvy
a následne na účelyaľchivácie po dobu trvania aľchivačnejdoby v súlade so zákonom č.
39512002 Z,z, o aľchívocha registľatuľach a o doplnení niektoých zákonov v platnom zneni.
Spracúvanie osobných údajov Nájomcu je v súlade s čl. 6. ods. 1 písm. c) všeobecného
nariadenia o ochľane údajov potrebné na plnenie zakonných povinností Prenajímateľa podľa
zákona č. l3Il20I0 Z.z. o pohľebníctve v znení neskorších pľedpisov. Nájomca zfuoveťl
vyhlasuje, že za účelomuzavretía tejto Zmluvy pri poskytnutí osobných údajov
Pľenajímateľovibol dostatočne informovaný o svojich pľávach vyplývajúcich zo
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4.

5

spľacúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskytnúť v súvislosti so
zákonrlýmí alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších relevantqých skutočnostiach
obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky ochľany súkĺomiď', s ktoľéhoobsahom saNájomca
pľed podpísanímtejto Zmluvy oboznĺĺmil.Nájomca beľie na vedomie Že infoľmácie o
spracovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Prenajímatel'a: www.sala.sk.
V pľípade,ak bude podľa tejto zmluvy potľebnédoručovať druhej zmluvnej strane

akúkoľvekpísomnosť,doručuje sa táto písomnosťna adľesu zmluvnej strany uvedenú v čl.
I. zm|uvy, dokiaľ nie je zmena adľesy písomne ozĺámená druhej zmluvnej strane, ktoľá
písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodrŽaní týchto podmienok vráti
nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, že účinkydoručenia nastávajú dňom vrátenia
zásielky zmluvnej stľane, ktorá zásielku doručuje. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na
opľávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzku medzi zmluvn;ými stranami, ktoré
vyplývajú ztejto zmluvy aj pľostľedníctvom e _ mailu alalebo kľátkej textovej spľávy.
Prenajímateľ aNájomca sa zavazujil písomne si oznámiť kďŽd'í änenu týkajúcu sa ich
identiťrkačných údajov (nŕzov, sídlo, číslaúčtova pod.) najneskôľ do l0 pľacovných dní
odo dňa, kedy táto zmenanastala. Takéto zÍTLeÍLysa nebudú považovať zazmerly vyžadujúce
si uzavľetie dodatku k tejto zmluve.
čl. x.

zÁvnnnčNÉUSTANoVENIA
I

)

K zmene tejto zmluvy môžedôjsť len nazáI<Iadevzájomnej dohody zmluvných stľán foľmou
očíslovanýchpísomných dodatkov, s ýnimkou zmien vyplývajúcich zo zrĺreny

prevádzkového poľiadku pohľebiska, ktoľésilzávazne pre nájomcu dňom nadobudnutia ich
účinnostialebo zo zlníenvšeobecne platných právnych predpisov najmä zékoĺač.l31/20I0
Z.z. o pohĺebníctve v zĺeĺineskorších predpisov.
Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa ľiadia príslušnými
ustanoveniami VZN č. 5l2O2O v platnom zneĺi, zákonom č. 13Il20I0 Z. z. o pohľebníctve
v zneĺíneskoľšíchpredpisov a zákonom č,. 4011964 Z. z. obč:iansky zákonník v platnom

zneĺi.

J

Touto zmluvou sa riadi tiež doba uživaniapľedmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti
tejto zmluvy.

4

5

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvn;ými stranami a účinnou
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Šaľa.Zmluvné strany
súhlasia so zverejnením celej zmluvy, vrátane so zveľejneníma spľístupnenímich osobných
údajov v ľozsahu mena a priezviska. Povinnosť zmluvu zverejniť vyplyva z ustanovenia $
5a zžkona č. ztllz}O} Z. z. o slobodnom prístupe k infoľmáciám ao nnene a doplnení

niektoých zákonov (zákon o slobode infoľmácií) v platnom zĺeĺí.
Ak niektoľé ustanovenia tejto Zm\uvy nie sú celkom alebo sčasti účinnéalebo neskôľ stratia
účinnosť,nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinnýchustanovení sapouŽije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne moŽĺé,sa čo najviac približuje zmyslu
a účelutejto Zmluvy, pokiaľ privzatvéranítejto Zmluvy zmluvné strany túto otiázku bľali
do úvahy.

6

1

je

vypracovaná v troch (3) vyhotoveniach povahy oľiginálu, z ktorych
nájomca obdržíjedno (1) vyhotovenie a pľenajímateľobdrží2 vyhotovenia.

Táto zmluva
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7

Zmhlvĺéstľany vyhlasujú, Že zĺĺrr\uvlsi pľečítali,súhlasia s jej obsahom' porozumeli mu,
vyhlasujú, že obsahuje slobodný, určitý, jasný azĺonrritel'qý pľejav ich vôle dnä, znak
súhlasu ju podpisujú.

V Šali,aĺ"..J.,!1'.!/t.

Za nájomcu:

Za prenajímateľa

JozeÍ
mesta
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