Nájomná zmluva č'' 90212021
na hľobovémiesto

zákonník v zĺeni neskoľších
zákon a č:. 40l|964 Zb' obiiansky
pohĺebníctvev zneĺĺneskorších pľedpisov
pľedpisova$21a násl. zákonaé.I3Il2010 Z'z' o

uzatvorená v zmysle

$663a násl.

čt. L

ZMLII/|{É sľnĺľy
Šal'a
Nám. Sv' Trojice7'927 15 Šaľa
Sídlo:
Zastupený: Mgľ. Jozef Belický' pľimátoľ mesta
a's'
Bankové spojenie: Slovenská spoľiteľňa'
SK82 0900 0000 00512430 6282
IBAIr{:

Pľenajímatel':Mesto

1.

BIC:
IČo:

GIBASKBX

Nájomca:

Marta Rakonczová

00 306 185

(ďalej len,, pr enaj írnateľ ")

2.

Naľodený/á:
Rodné číslo:
Tľvale bytom

:

Tel.
e-mail:
(ďalej len,,nájomca")
aj ako ,,zmĺuvnéstrany")
(obidvaja účqstnícizmluvy v ďalšom texte spoločne
čt.

il.

ÚvooľÉUSTANovENIA
pozemku_registľa c KN parcela číslo1586/1'
Pľenajímateľje výlučným vlastníkom
1586/8'
älz++ m2,paľce1a registľa C K}T číslo
zastavanáp1ocha anádvoľie ovýmere
Íŕa paĺcela registľa C KN čís'o1586/6, ostatná
zastavaĺäp'ocha a nádvoľie o qimeľe 134
oäborom otľesnéhouľadu Šaľa'pľe obec
plocha o v;ýmere 7 m2 vedené katastĺálrry*
vlastníctva č. 1 (ďalej aj ako "nehnuteľnosti")'
a katastľalne územie Šaľa,na liste
podľa zitkoĺa
mesta Šaľaktoý je.pohľebiskom
Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintoľín

1

)

131/2010Z.z.opohľebníctvevzneníneskoľšíchpľedpisov.Prenajímateľjepľevádzkovateľ
pohĺebiska.
čl.

ilL

PREDMET A UčEL ľÁĺnĺu
1

podmienok
nájmu a nájomca pľijímado nájmu za
Pľenajímateľpľenecháva nájomcovi do
paľcele NC
(ďalej len ,,zmluvď'): hĺobovémiesto na
dohodnuých v tejto nájomnej zmluve

!7,rad:5hĺobovémiestoč.20(ďalejajako,,hľobovémiesto..).

A
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Ll6

čl.Iv.
MIEsTA
sLUŽBY sPoJENÉs NÁJMoM HRoBovEHo
služby, ktoľépočas tľvania
S prenájom hľobového miesta sú spojené

I

prenaj ímateľpo skýuj e náj omcovi

r.r

|.2
1.3

r.4

nájomného vzťahu

:

odpadu'
odvoz odpadu z pohĺebiska okľem stavebného
sa hľobové miesto ĺachádza
i&žbapozemkov astavieb na pohĺebisku, na kÍoľom
(okľem hľobovéhomiesta),
spojených s pľevádzkou pohľebiska'
úhrady investičných a neinvestičných nákladov
ádzahrobové miesto špecifikované v č1'
pľevádzkovanie pohľebiska, naktorom sanach
|3tl2}1l0 Z' z' o pohľebníctve v zĺeni
III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č.
neskorších predpisov.
čl. v.

DoBA NÁJMU
tlecej
nesmie sa vypovedať skôr' ako po uplynutí
Táto zmluv asauzatvára na dobu neuľčitua
č' |3LlzOtO Z' z' o pohľebníctve v znení
doby (10 rokov odo dňa pochovania) , ak zákoĺ
neskoľšíchpľedpisov neustanovuje inak'

1

Neoddeliteľnouprílohoutejtozmluvyjedokladoúhĺadenájomného.
lJ žívaĺie hľob ového mie sta začalo: 22' I |'2021'

2
J

vL
ľÁĺonľľÉ
čl.

1

.

2.
3.

eur) na dobu 1 0 rokov a je uľčená podľa
Výška nájomného činí20 EUR (slovom: dvadsat'
mesta Šaľač' 5l2O20 Prevádzkový poľiadok
ust. $ 12 Všeobe cĺe záväzĺéhonaľiadenia
ako ,,VZN é.slz)2o*)a bolo uhĺadené dňa
pohľebísk mesta Šaľav platnom zneĺí(ďalej aj
22.ll.202l, na 22.lĺ.2031'
pri podpise tejto zmluvy (na celú tleciu dobu)'
Nájomné je splatné vopľed na celých 10 ľokov
obdobie
s tým, že výška nájomného na ďalšie
Nájomca berie na vedomie a výslovne súhlasí

nájmubudeurčenápodľaaktuálneplatnéhocenníkapľenajímateľa.

4.Nájomcajepovinnýpľeduplynutímpľedplatenéhoobdobiauhĺadiťnájomnénaďalšie
písomnom upozoľnení neuhĺadí nájomné na ďalšie
obdobie. V pľípadeak nájomca ani po

5.

č1' VIII'
túto nájomnú zmluvu postupom podľa
obdobie, má prenajímateľprávo ,rypon.auľ
tejto ZmluvY.
pľávo na uzatvoľenie novej nájomnej
Pľi úmľtínájomcu hĺobového miesta má pľednostné

zmluvynahľobovémiestoosobab|izka,akjeblízkychosôbviac,tábLizkaosoba'ktorá
svoj status blízkej osoby k
pľenajímateľovi písomnúŽiadosť ako prvá, pľeukaže
doručí

zomĺelémunájomcoviľodnýmlistomalebočestn;ýmvyhlásenímsúradneosvedčeným
podpisomvyhlasujúctentovzťahkzomľelémunájomcoviaktoľejprenajímateľpísomne
ptáva.Pľednostné právo na uzatvoľenie nájomnej
ako prvej potvľdí využitie prednostného
zmluvymoŽnouplatniťnajneskôľdojednéhoľokaodúmľtianájomcuhľobovéhomiesta.
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čl. vil.

pnr(vĺ A PovINoSTI ZMLUvNÝcn sľn'(ľ
Prenaj ímateľj e povinný

1

1.1

|.2
1.3

:

miestom vsúlade splatnými
pľevádzkovať pohľebisko sprenajatým hĺoboým
pľávnymipredpismiopohĺebnícweapľevádzkoqimpoľiadkompohĺebiska,
pľístupnájomcovi kpľenajatému hľobovému
počas tľvania tejto zmluvy zabezpečii
miestu,

je potľebné
miesta, okľem pľípadu,ak
zdľŽať sa akýchkolŤek zásahov do hľobového
povinný
pohľebiska. o pripľavovanom zásahuje
zabezpečiťbezpečnépľevádzkovanie
hrobového
už uskutočnenom zásahu
vopľed písomne infoľmovať nájomcu. o
písomne informovať nájomcu'
miesta, je pľevádzkovateľ povinný bezodkladne
nájomnej zmluvy' najmenej šesť
vopľed písomne upozoľniť nájomcu na vypovedanie
miesto zrušiť'
mesiacov predo dňom, keď sa má hĺobové

do

l.4

Nájomca je povinný:
poľiadku'
dodtŽíavať ustanoveni a prev ádzkového

2

2.l

2.2

J

4.
5.

6

pľávnymi pľedpismi
uŽívaťhĺobovémiesto v súlade s ptatnymi
poriadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou'

o pohľebníctve

aprevádzkovým
o pľenajaté hľobové
2.3 na vlastné ,rákludy zabezpečovď poriadok, údľžbua starostlivosť k hĺobu neohľozilo
aby pľíslušenstvo
miesto a jeho bezprostľedné okolĹ azabezpečiť,
bezpečnosť návštevníkov pohĺebiska'
údajov potrebné na vedenie
2.4 oznamovať pľevádzkovateľovi pohĺebiska všetky zÍr(eTynajmä zmenu mena a adľesy
osoby
evidencie hĺobových miest, v prípade fyzickej
najmä zmenu obchodného mena a sídla'
trvalého pobýu, v pľípade pľavnicke3 osoby
a úpľavy okolo hľobového
2.5 vykonávať akékoľvekstavebné úpravy nahľobovom mieste
cintorína'
miesta iba s pľedchádzajúcim súhlasom spľávcu
2.6 udrŽiavať poľiadok na pohľebisku'
hĺobovémiesto, vyzve nájomcu' aby ich
Ak prenajímateľ zistí nedostatky v starostlivosti o
tieto nedostatky neodstľáni v písomne určenej
v primeľanej dobe odstránil. Ak nájomca
na naklady nájomcu'
lehote, pľenajímateľtak môŽe uľobiť sám
pľevádzkového poľiadku pohĺebiska sa môže
Nájomca beľie na vedomie, Že ĺedodtŽiavaním
|3tlz}lro Z' z o pohĺebníctve v platnom zneĺí'
dopustiť pľiestupku podľa ust. $ 32 zákona
nájomcovi hľobového miesta
Každá zmerlap."roád"koného poľiadku bude oznamovaná
poriadku pohrebiska na uradnej tabuli
uveľejnením oznámenia o zmene prevádzkového
poriadku pohĺebiska ' Zmeĺa prevádzkového
spolu so zverejnením nového prevádzkového
zastupiteľstvom v Šali'
poľiadku pobĺebiska podlieha schváleniu Mestským
Podnájom hĺobovéhomiesta je zakéaarĺý'
čl. VIIL

vZŤAHU
rrŕpovnĎ NÁJoMNEJ ZMLUvrl UKoNčENIE NÁJoMNEHo
I

2.

)

Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak:
nájmu hľobovéhomiesta'
a) závažnéokolnosti na pohĺebisku znemoäujú tľvanie
b) sa pohľebisko zruší,
zavžívaniehľobovéhomiesta'
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné
uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'
Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov
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pľeložiť
hĺobovémiesto a na vlastné náklady
musí so súhlasom nájomcu zabezpeéiťiné
ľudskéostatkyvrátanepríslušenstvahľobunanovéhrobovémiesto.
uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'
Ak pľenajímateľvypovie nájomnú zmluvu z dôvodov
najmenej tri mesiace pľedo dňorn'
je povinný výpoved'nájomnej zmluvy doručiťnájomcovi
je zĺámaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu'
keď sa má hĺobovémiesto zľušiť;ak mu nie
pľiezviska
na pohĺebisku s uvedením mena a
uverejní túto infoľmáciu na mieste obvyklom
miesta'
nájomcu hľobového miesta a číslahľobového
je poviruný
uvedeného v ods' 1 písm' c)'
Ak pľenajímateľvypovie nájomnú zmluw z dôvodu
mesiacov po uplynutí lehoty' na ktoru bolo
výpoveď doručiťná3o-.oui najneskôr do dvoch
nájomcu alebo sídlo nájomcu' uverejní tuto
nájomné zapiateĺé;ak mu nie je znŕlmaadľesa
s uvedením mena a pľiezviska nájomcu
iďoľmáciu na mieste obvyklom na pohľebisku
hľobového miesta a číslahĺobovéhomiesta'
uvedeného v odseku 1 písm'
Ak prenajímateľ vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu
do jedného ľoka odo dňa doručenia
c) a nájom ca je zĺŕlmy' qýpovedná lehota uplynie
do tejto lehoty odstľánil z hĺobového
qýpovede. Pľenajímateľvyzve nájomcu, aby najneskôr
lehoty
ote neodstľáni, po uplynutí výpovednej
miesta príslušenstvo hrobu; ak ho v tejio tet
lehoty sa príslušenstvo hĺobu považuje sa
ho pľenajímateľodstráni; po uplynutí výpovednej

J

4.

5

opustenú vec.
6

môže nájomca písomne požiadať
Po uplynutí tlecej doby (10 ľokov odo dňa pochovania)
písomnou dohodou zmluvných stľán'
prenajímďeľa o ukončenie nájomného vzťahu
bolo nájomné uhľadené' Vzoľ žiadosti
spľavidla ku poslednému dňu doby, na ktoru
č" 512020'
o ukoneenie zmluvy tvorí pľílohu č' 6 VZN
čl. Ix.

OSOBITNE USTANOVENIA
1

2
J

odcudzenie hmotného majetku uloženého
Prenajímateľ nezodpo vedä zapoškodenie, alebo
na hľobovom mieste.
majetok si je povinný poistiť na
Nájomca berie navedomie, že jeho vlastn:ŕ hnuteľný
stľatu' resp' zničenie majetku'
vlastné naklady. Pľenajímateľnezodpov edázaprípadnú
jeho sprostľedkovatelia spľacúvajúv zmysle
Nájomca berie na vedomie, že Pľenajímateľa
(EU) 20161679 z 27 aptíLa 2016 o ochľane
naľiadenia Európskeho paľlamenfu a ruďy
voľnom pohybe takýchto údajov' ktoľým
fyzických osôb pľi spľacúvaníosobných údajov a o
o ochĺane údajov) osobné údaje
sa zrušuje ,-.*i.u g5l46l1s (všeobecnénaľiadenie
za účelomplnenia zakonných povinností
Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto Zmluve
pohĺebiska podľa zélkonač:'13112010 Z'z'
Pľenajímateľa,ktoľévyplývajú zprevádzkovania
pľedpisov' po dábu nevytnutne potrebnú nazabezpečenie
o pohľebníctve v
^"nin.rtorších
založeĺéhona zél<|ade tejto Zmluvy
ptáv apovinností vyplývajúc ich zozmiuvného vďahu
aľchivačnejdoby v súlade so zákonom č'
a následne na ĺoetý aľchivácie po dobu trvania
znení'
doplnení niektorých zákonov v platnom
395l2OO2 Z.z. oarchívoch a registraturach a o
.'o
s čl' 6' ods' 1 písm' c) všeobecného
Spracúvanie osobných údajov Nájomcu 3e súlade
povinností Pľenajímateľa podľa
naĺiadenia o ochľane údajov potrebné na plnenie zakonných
neskoľšíchpľedpisov' Nájomca zétoveil
zéĺKoĺač,. t3Il20I0 Z.z. o pohľebníctve v znení
pri poskytnutí osobných údajov
vyhlasuje, že za účelomuzavľetia tejto Zm\ĺvy
právach vyplývajúcich zo
Pľenajímateľovibol dostatočne infoľmovaný o svojich
osobné údaje poskýnúťv súvislosti so
spľacúvania jeho osobných údajov, o povinnosti

'
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ako aj o ďalších ľelevantn;ých skutočnostiach
zákonnými alebo zmluvnými požiadavkami,
saNájomca
ochľany súkĺomiď" s ktoľého obsahom
obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky
Ne;omcu beľie na vedomie že informácie o
pred podpísanímtejto Zmluvy oboznámil.

spracovávaníosobnýchúdajovsúdostupnénawebovomsídlePrenajímateľa:www.sala.sk.
doručovať druhej zmluvnej strane
V prípade, ak bude podľá tejto zmluvy potľebné
v č1'
písomnosť na adľesu zmluvnej strany uvedenú
akúkol,vek písomnosť, doručuje sa táto
ktoľá
písomne oznámená druhej zmluvnej strane'
I. zmluvy, dokiaľ nie je zmenaadresy
aj pri dodľžanítychto podmienok vráti
písomnosť doručuje. V pľípade, ak sa piro'n,o,ť
vľátenia
že účinkydoručenia nastávajú dňom
nedoručená, zmluvné stľany sa dohodii,
e' Zm\wne stľany sa výslovne dohodli na
zásielky zm|uvnej stľane, ktoú zásíe|ku doručuj
opľávnenídoručovaťpísomnostitýkajúcesazáv.dzkurryedzizmluvnýmistľanami'ktoré
spľávy'
e mailu alalebo kĺátkej textovej
vyplývajú ztejto"ml ruy aj pľostredrrí"tuom si oznámiť každúzmenu týkajúcu sa ich
PľenajímateľaNájomca sa zav.aanj,ú písomne
a pod') najneskôr do 10 pracovných dní
identifikačných údajov (ĺélzov,sídlo,čisla účtov
vyžadujúce
zlT(eĺy sa nebudú považovať zazmer:y
odo dňa, kedy táto zmeÍLanastala. Takéto
si uzavretie dodatku k tejto zmluve

4

5

čl. x.

zÁvnnrčNÉUSTANovENIA
dohody zmluvných strán foľmou

K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len n azä!<|aďevzájomnej
zmien vyplývajúcich
očíslovanýchpísomných dodďkov, s ýnimkou

1

zo

zÍrueny

nájomcu dňom nadobudnutia ich
prevádzkového poriadku pohĺebiska, ktoľés:uzéxäznépľe
zétkoĺač'131/2010
účinnostialebo zo zmieĺvšeobecneplatnýchpľávnychpredpisovnajmä
Z.z. opohĺebníctve v znení neskoľšíchpľedpisov'
zmluvou neupľavené sa ľiadia pľíslušnými
Práva apovinnosti zmluvných stľán touto
zĺeĺí,zákonomó, l3ll20l} Z. z. o pohrebníctve
ustanoveniami VZN č. 5l202lv platnom
zakonník v platnom
v zstenineskoľšíchpredpisov a zákonom é. 4011964 Z. z. občiansky

,)

zneĺi.

nájmu do doby nadobudnutia účinnosti
Touto zmluvou sa riadi tiež doba užívaĺíapľedmetu
tejto zmluvY.
jej podpisu oboma zmluvnými stľanami a účinnou
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom
stľany
na webovom sídle mesta Šaľa'Zmluvné
dňom nas1edujúcim po dni jej zveľejnenia
so zveľejneníma sprístupnením ich osobných
súhlasia so zveľejnenímcelej zm|uvy, vľátane
zmluvu zverejniť vyplyva z ustanovenia $
údajov v rozsahu mena a pľiezviska. Povinnosť
ao zmene a doplnení
5a zŕkoĺač. 2I1:2OO0 Z. z. o slobodnom prístupe k infoľmáciám

J
4

niektoýchzákonov(zákonoslobodeinformácií)vplatnomzĺeĺí.
5

alebo sčasti účinnéalebo neskôľ stľatia
Ak niektoľéustanovenia tejto Zmhlvynie sú celkom
ustanovení. Namiesto neúčinnýchusúčinnosť,nie je tým dotknutá platnosť ostatných
je
právne moŽĺé'sačo najviac pľibližuje zmyslu
tanovení sa použije úpľava,ktoľá, pokiaľ to
tejto Zm\uvy zmluvné stľany tuto otazku bľali
a účelutejto Zmluvy, pokiaľ priuzatvéraĺí
do úvahy.

6.

je

originálu' z ktoqých
vypľacovaná v tľoch (3) vyhotoveniach povahy
obdľží2 vyhotovenia'
nájomca obdľžíjedno it; ,.yt'otouenie a pľenajímateľ

Táto zmluva
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7

poľozumeli mu'
si prečítali,súhlasia s jej obsahom'
zmluvu
že
vyhlasujú,
Zmiuvĺéstľany
jasný a nozumiteľĺý prejav ich vôle ana zrnk
tľeity,
,touodrry,
obsahuj"
že
vyhlazujú,
súhlasu ju podpisujú.

V Šaľ,

lĺ 44. ĺol /

Za prenajímateľa:

Za nójomcu:

I \1

*
*
*
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I
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.
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Jozef Beliclcý
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