Nájomná zmluva č. 887 ĺ2021
na hľobové miesto

v znení neskorších
uzatvorená v zmysle $ 663 a násl. zÉkoĺač.40lt964Zb. občiansky zákonník
predpisova$21 a násl. zákona č. 13Il2010 Z.z. o pohľebníctve v znení neskoľšíchpredpisov
čl. L

ZMLUu\É sľnĺľy
Pľenajímatel': Mesto

Šal'a
Nám. Sv. Trojice 7,927 15 Šaľa
Sídlo:
Zastúpeĺý:Mgľ. Jozef Belický, primátor mesta
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK82 0900 0000 0051 2430 6282
IBAN:

I

BIC:
lČo:

GIBASKBX
00 306 185

(ďalej len,, pľenaj ímateľ")

Nájomca:

,,

Dušan Lauko

Naľodený/á:
Rodné číslo:
Trvale bytom

:

Te1.

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

WODNE USTANOVENIA
I

')

Prenajímateľ je vylučným vlastníkom pozemku ľegistľa C KN parcela číslo1586/1,
1586/8'
zastavaná plocha anádvorie oqýmeľe 33244 rĺŕ,patcela registľa C KN číslo
zutavanáplocha a nádvorie o výmere I34 fiŕ a paľcela registra C KN číslo1586/6, ostatná
plocha o qýmeľe 7 rrŕ veďené katastľálnym odborom okľesného úradu Šaľa,pľe obec
a katastrálne územie Šaľa,na liste vlastníctva č' 1 (ďatej aj ako ,,nehnuteľnosti").
Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintoľínmesta Šaľaktoľý je pohĺebiskom podľa zákona
je
I3Il2OIo Z. z. opohľebníctve v znení neskorších pľedpisov. Pľenajímateľ pľevádzkovateľ
pohľebiska.

J

4.

I

I

ľĺľobovémiesto na parcele Nc 7, ľad: 1, hĺobové miesto č. 34 (ďalej aj ako ,,hrobové
miesto.,) doteruz uŽíval pôvodný nájomca - Judita Laukovó (ďalej aj ako ,,pôvodný
za
nájomcď,) ĺa základe Nájomnej zmluvy č, 40012006 zo dňa 7 .6.2006 pľičomnájomné
užívaniehĺobovéhomiesta bolo uhĺadenéna dobu do 22.7.2030
Z dôvodu, že pôvodný nájomca zomľel aĺájomcavyuŽil prednostné pľávo na uzatvoľenie
Z.z.
novej nájomnej zmluvy na hĺobovémiesto v súlade s $ 21 ods. 4 zžkona č. 13112010
dohodli na
o pohľebníctve v zĺeĺ:úneskoľšíchpľedpisov sa zmluvné stľany výslovne
uzatvorení tejto nájomnej zmluvy (ďalej len,,zmluvďo)'
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čl. ilI.

PREDMEľ.q,
I

učnl ľÁľľĺu

Pľenajímateľ pľenechétvanétjomcovi do nájmu a nájomca prijíma do nájmu za podmienok
hľobové miesto č.
dohodnudch v tejto zmluve hrobové miesto na paľcele NC 7, rad;

l,

34.
čl. Iv.

sLUŽBY sPoJENÉ s NÁJMoM HRoBovEHo MIEsTA
I

hĺobovéhomiesta sú spojené služby, ktoré počas tľvania nájomného vzťahu
pľenaj ímateľ poskýuj e náj omcovi :
l.1 odvoz odpadu z pohľebiska okľem stavebného odpadu,
I.2 idrŽba pozemkov a stavieb na pohľebisku, na ktorom sa hĺobovémiesto nachádza
(okĺem hľobového miesta),
1.3 úhĺadyinvestičných a neinvestičných nákladov spojených s pľevádzkou pohľebiska,
t .4 pľevádzkovanie pohÍebiska, na ktorom sa nach ádzaltrobové miesto špecifikovanév čl.
III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č,. I3ll20l0 Z. z. o pohľebníctve v zneĺi
S pľenájom

neskorších pľedpisov.
čl. v.

DoBA NÁĺnĺu
1

2.

Táto zmluv asalzatvéna na dobu neuľčitua nesmie sa vypovedať skôr, ako po uplynutí tlecej

doby (10 rokov odo dňa pochovania), ak zákon č. l3ll20l0 Z. z. o pohĺebníctve v znení
neskorších predpisov neustanovuj e inak.
Neoddeliteľnou pľílohou tejto zmluvy je doklad o úhľade nájomného.
čl. vI.

NÁJoMNE

1.
2.
3.
4.

Nájomné vo qýške 16,59 EUR (slovom šestnást'eur pät'desiatdevät'cent) bolo zo strany
nového nájomcu uhľadenéna dobu do22,7.2030
Nájomca beľie na vedomie a qislovne súhlasís tým, Že výška nájomného na ďalšie obdobie
nájmu bude uľčenápodľa aktuálne platného cenníka prenajímatel'a.
Nájomca je povinný pred uplynutím pľedplateného obdobia uhľadiť nájomné na ďalšie
obdobie. V prípade ak nájomca ani po písomnom upozornení neuhľadínájomné na ďalšie
obdobie, má pľenajímateľprávo vypovedať tuto nájomnú zmluvu postupom podľa č1. VIII.
tejto Zmluvy.

Pri úmrtínájomcu hrobového miesta má prednostné pľávo na uzatvorenie novej nájomnej
zmluvy na hĺobovémiesto osoba blizka, ak je blízkych osôb viac, tá blizka osoba, ktoľá
doručípľenajímatel'ovi písomnúŽiadosť ako prvá, pľeukaže svoj status b|ízkej osoby k
zomĺelémunájomcovi rodným listom alebo čestným vyhlásením s úradne osvedčeným
podpisom vyhlasujúc tento vďah k zomľelému nájomcovi a ktorej prenajímateľ písomne
ako prvej potvrdí využitie pľednostného pľáva. Prednostné pľávo na uzatllorenie nájomnej
zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného ľoka od úmľtia nájomcu hĺobovéhomiesta.
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čl. vII.

pnÁv.ĺ. A PovINosTI ZMLtIvNÝcrr

1.

sľnÁľ

Pľenajímateľje povinný:

1.1

l.2
1.3

pľevádzkovať pohľebisko sprenajatým hľoboým miestom vsúlade splatnými
pľávnymi predpismi o pohľebníctve a prevádzkoým poľiadkom pohĺebiska,
počas tľvania tejto zmluvy zabezpeiiť prístup nájomcovi k prenajatému hľobovému
miestu,
zdržaťsa akýchkol'vek zásahov do hľobového miesta, okrem prípadu, ak je potrebné
zabezpečiťbezpečĺépľevádzkovaniepohrebiska. o pľipľavovanom zásahuje povinný
hľobového
vopľed písomne informovať nájomcu. o už uskutočnenom zásahu

do

I.4

2.

2.l

2.3
2.4
2.5

4.
5.
6.

je prevádzkovatel' povinný bezodkladne písomne infoľmovať náj omcu,

vopľed písomne upozoľniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť
mesiacov predo dňom, keď sa má hľobové miesto zrušiť.

Nájomcaje povinný:

2,2

3.

miesta,

dodtžiavať ustanovenia pľevádzkového poľiadku,
užívaťhľobovémiesto v súlade s platnými pľávnymi pľedpismi o pohľebníctve
aptevádzkovým poľiadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou,
na vlastné náklady zabezpečovaťpoľiadok, údľŽbua starostlivosť o prenajaté hľobové
miesto a j eho bezpľostredné okolie a zabezpečiť, aby príslušenstvo k hľobu neohľozilo
bezpečnosť návštevníkov pohľebiska,
oznamovať prevádzkovateľovi pohľebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie
evidencie hĺobových miest, v pľípadeýzickej osoby najmä zmenu mena a adresy
trvalého pobytu, v pľípade právnickej osoby najmä zmenu obchodného mena a sídla,
vykonávať akékoľvek stavebné úpravy na hĺobovom mieste a úpravy okolo hľobového

miesta iba s pľedchádzajicim súhlasom správcu cintorína,
2.6 uďtžiavať poľiadok na pohrebisku.
Ak pľenajímateľzistí nedostatky v starostlivosti o hĺobovémiesto, wzve nájomcu, aby ich
v primeranej dobe odstrrínil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstľáni v !ísomne určenej
lehote, prenajímateľ tak môže uľobiť sám na naklady nájomcu.

Nájomca berie na vedomie, žeĺeďodrŽiavaním pľevádzkového poriadku pohrebiska sa môže
dopustiť priestupku podľa ust. $ 32 zékona l31l20l0 Z. z o pohĺebníctve v platnom zĺení.
Každá zmena pľevádzkového poriadku bude oznamovaná nájomcovi hĺobovéhomiesta
uveľejnením ozniĺmenia o zĺnene prevádzkového poriadku pohľebiska na uradnej tabuli

spolu so zverejnením nového pľevádzkového poriadku pohľebiska. Zmeĺa prevádzkového
poľiadku pohrebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šali.
Podnájom hĺobovéhomiestaje zakazaný.

VIIL
ZMLUvY A UKoNčENIE NÁJoMNEHo vZŤAHU
rrŕpovnĎ ľÁĺoľĺľEJ
ól.

1

.)

1

Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak:
a) závažnéokolnosti na pohľebisku znemožňujú trvanie nájmu hľobovéhomiesta,
b) sa pohľebisko zruší,
c) nájomca ani po upozoľneninezaplatí|nájomné zavŽivaníe hľobového miesta.
Ak pľenajímateľvypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a b),
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musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hĺobovémiesto a na vlastné náklady preložiť

3.

4.

5.

6.

l'udské ostatky vrátane príslušenstva hľobu na nové hrobové miesto.
Ak pľenajímateľvypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku

a

písm. a)
b),
predo
dňom,
mesiace
tľi
najmenej
je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiťnájomcovi
keď sa má hľobové miesto zrušiť; ak mu nie je známaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu,
uverejní tuto infoľmáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a pľiezviska
nájomcu hľobového miesta a číslahľobového miesta.
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods. 1 písm. c), je povinný
1

ýpoveď doručiťnájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na ktoru bolo
nájomné zaplateĺé;ak mu nie je znéĺĺaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uveľejní futo
iďoľmáciu 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 znátmy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia
z hľobového
ýpovede. Pľenajímateľvyzvenájomcu, aby najneskôľ do tejto lehoty odstľánil
miesta príslušenstvo hĺobu; ak ho v tejto lehote neodstľáni, po uplynutí výpovednej lehoty
ho prenajímateľ odstľáni; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hľobu považuje sa
opustenú vec.

Po uplynutí tlecej doby (10 rokov odo dňa pochovania) môže nájomca písomne poŽiadď
prenajímateľao ukončenie nájomného vďahll písomnou dohodou zmluvných stľán,
spľavidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné uhĺadené.Yzor Žiadosti
o ukončenie zmluvy tvoľíprílohu č. 6 Všeobe cne zéĺväznéhonaľiadenia mesta Šaľač. 5/2O2O
Pľevádzkoqý poriadok pohĺebísk mesta Šaľa(ďalej aj ako ,,vZN č.512020*).
čl. Ix.

OSOBITNE USTANOVENIA

1.
2.
3.

Pľenajímateľnezodpovedázapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého
na hĺobovom mieste.
Nájomca berie navedomie, že jeho vlastn;i hnuteľný majetok si je povinný poistiť na
vlastné náklady. Pľenajímateľnezodpovedázaprípadnú stratu, resp. zničenie majetku.
Nájomca beľie na vedomie, Že Prenajímateľa jeho sprostredkovatelia spracúvajú v zmysle
naľiadenia Euľópskeho paľlamentu a rady (EU) 20161679 z 27. apríla 2016 o ochľane
ffzických osôb pľi spľacúvaníosobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktoým
sa zrušuje smernica g5l46lBs (všeobecnénariadenie o ochĺane údajov) osobné údaje

Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto Zmluve za účelomplnenia zákoĺalých poviĺĺrostí
Prenajímateľa, ktoľévyplývajú zptevádzkovania pohĺebiska podľa zákonač. l3ll20l0 Z.z.
pľedpisov, po dobu nevyhnutne potrebnú nazabezpečerie
o pohľebníctve v zneĺíneskoľších
práv apovinností vyplyvajúcich zo zmluvného vďahuzaloženeho nazáklade tejto Zmluvy
a následne na účelyaľchivácie po dobu tľvania archivačnej doby v súlade so zákonom č.
3g5l2OO2 Z.z. o archívoch a registratuľach a o doplnení niektorych zĺíkonovv platnom zĺení.
Spľacúvanie osobných údajov Nájomcu je v súlade s čl. 6. ods. 1 písm. c) všeobecného
naľiadenia o ochľane údajov potrebné na plnenie zakonných povinností Prenajímateľa podľa
zél<ona č. l3ll2o1r0 Z.z. o pohľebníctve v zĺeníneskorších predpisov. Nájomca zaroveťl
vyhlasuje, že za účelomuzavľetia tejto Zmluvy pľi poskytnutí osobných údajov
svojich pľávach vyplývajúcich zo
Prenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný

o

-)
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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 relevantn]ŕch skutočnostiach
ochľany súkľomiď', s ktorého obsahom saNájomca
obsiahnu|ých v dokumente
',Podmienky
pred podpísaním tejto Zmluvy oboznĺĺmil.Nájomca beľie na vedomie že infoľmácie o
spľacovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Prenajímateľa: www.sala.sk.
V pľípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovaťdruhej zmluvnej strane
akrikoľvek písomnosť,doručuje sa táto písomnosť na adľesu zmluvnej stľany uvedenú v čl.

I. zmluvy, dokiaľ nie je Zmeĺa adľesy písomne oznárnená druhej zmluvnej strane, ktorá
písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vľáti
nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, že účinkydoručenia nastávajú dňom vrátenia
zĺĺsielkyzmluvnej stľane, ktotá zásielku doručuj e. ZmIuvné stľany sa výslovne dohodli na
opľávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzku medzi zmluvn;ými stľanami, ktoré
vyplývajú ztejto zmluvy aj pľostredníctvom e _ mailu ďalebo kĺátkej textovej správy.
Prenajímateľ aNájomca sa zaväzlljípísomne si oznrímiť kaŽdn zmenu týkajúcu sa ich
identiťrkačných údajov (nénov, sídlo, číslaúčtova pod.) najneskôr do 10 pracovných dní
odo dňa, kedy táto zmenanastala. Takéto zmeny sa nebudú považovať za zrfleny vyžadujúce
si uzavretie dodatku k tejto zmluve.

čl. x.

zÁvnnnčNÉUSTANovENIA

1.

2.
3.
4.

5.

6.
'?

K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len ĺazáIdadevzájomnej dohody zmluvných strán foľmou
očíslovanýchpísomných dodatkov, s qinimkou zmien vyplývajúcich zo zÍTLerLy

pľevádzkového poriadku pohľebiska, ktoré súzáväzĺépre nájomcu dňom nadobudnutia ich
účinnostialebo zo zmieĺvšeobecneplatných pľávnych predpisov najmä zákoĺač.l3ll2010
Z.z. o pohľebníctve v znení neskorších predpisov.
Ptétva a povinnosti zmluvných stľán touto zmluvou neupravené sa nadia príslušnými
ustanoveniami VZN č. 5l2o2o v platnom zĺeni' ziíkonom č,. l3ll20l0 Z. z. o pohľebníctve
v zneĺi neskorších predpisov a zákonom č,. 40lĺ964 Z. z. občiansky zĺĺkonníkv platnom

zneni.
Touto zmluvou sa riadi tiež doba uživaniapľedmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti
tejto zmluvy.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stľanami a účinnou
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Šaľa.Zmluvné strany
súhlasia so zverejnením celej zmluvy,vľátane so zverejnením a spľístupnením ich osobných
údajov v rozsahu mena a priezviska. Povinnosť zmluvu zverejniť vyplyva z ustanovenia $
5a zákoĺa ó. zlll20}0 Z. z. o slobodnom pľístupe k infoľmáciám ao zÍnene a doplnení
niektoých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení.
Ak ďektoľé ustanovenia tejto Zmlwy nie sú celkom a1ebo sčasti účinnéalebo neskôr stľatia
účinnosť,nie je tým dotknutá platnosť ostatqých ustanovení. Namiesto neúčinnýchustanovení sapouŽije úprava, ktoľá, pokiaľ je to pľávne možné,sa čo najviac približuje zmyslu
a účelutejto Zmluvy, pokiaľ pi uzatlléraní tejto ZmIuvy zmluvné stľany tuto otázku brali
do úvahy.
vypracovaná v tľoch (3) vyhotoveniach povahy originálu, z ktoľých
Táto zmluva
nájomca obdtžijedno (1) vyhotovenie a pľenajímateľ obdľŽí2 vyhotovenia.

je
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pol:*

li mu'
prečítali,súhlasia s jej obsaho*'
zmluvĺsi
že
vyhlasujú,
Zmĺvvĺéstrany
znak
aztozlĺĺliteľnýpľejav ich vôle ana
určitý,lasĺý
.ráuoar'y,
obsahuj"
ze
vyh1asujú,
súhlasu ju podpisujú.

V Šali,aĺ^..Í..!!.: :a.//
Za prenajímateľa:

Za nájomcu:

.i
]

\

'\

l

,,4
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