Nájomná zmluva č,. 905l202t
na hrobové miesto

neskoľších
č 4olL964Zb. občiansky zakonník v znení
uzatvoľená v änysle $ 663 a násl. zákona
pohĺebníctvev zĺeníneskoršíchpredpisov
pľedpisova$21a násl. zákonač:. |31120 tO Z.z. o
čl. L

ZMLUVNE STRAI\Y
Šal'a
Nám. Sv' Trojice 7,927 15 Šaľa
Sídlo:
ZastÚpeĺý: Mgľ. Jozef Belický, pľimátor mesta
Bankové spojenie: Slovenská spoľiteľňa, a's'
SK82 0900 0000 00512430 6282
IBAN:

Pľenajímatel': Mesto

1

BIC:
IČo:

GIBASKBX

Nájomca:

Ol'ga Hanzelová

00 306 185

(ďalej len,, prenaj ímateľ")

2.

Naľodený/á:

Rodné číslo:
Trvale bytom :
Tel.
e-mail:
(ďalej len,,nójomca")
aj ako ,'zmluvné strany")
(obidvaja účastnícizľnluvy v ďalšom texte spoločne
čl. il.

WoDNÉ USTANoVENIA
1

2

ľegistľa C K]r.{ paľcela číslo1586/1'
Pľenajímateľje výlučným vlastníkom pozemku_
m2,paľcela ľegistľa C KN číslo1586/8'
zastavanäplocha anádvoľie oqýmeľe izzq+
fi} a paľcela registľa c KN číslo1586/6' ostatná
zastavanáplocha a nádvoľie o výmeľe I34
okľesného úľaduŠaľa'pre obec
plocha o v.ýmeĺe 7 m2 vedené katastľá1ny* oäborom
č. 1 (ďďej aj ako ,,nehnuteľnosti")'
a katastľálne územie Šaľa,na liste vlastníctva
mesta Šaľaktoý je pohľebiskom podľa zétkoĺa
Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintorín
pľedpisov' Prenajímateľ je pľevádzkovateľ
t3|l211'0 Z. z. opohrebníctve v znbní neskoľších

pohľebiska

3

4

l. aj!_ĺ-^
L_^L.
ako ,,hľobovémiesto")
9 (ďalej
miesto č. ^,a,
Hľobovémiesto na parcele 4, rud:S, hľobové
_ Karol Hučko (ďalej aj ako ,,pôvodný nájomcď') na
doteruz vžíva1pôvodný nájomca
pričom nájomné zalžívaĺiehĺobového
záĺLrJadeNájomnej zmluvy č,.3"ĺ4107 zo22.I|.2O07
miesta bolo uhĺadené na dobu do 5'9'2027
využil pľednostné právo na uzatvoľenie
Z dôvodu, že pôvodný nájomca zomĺel a nájomca
novejnájomnejzmluvynahĺobovémiestovsúlades$21ods.4zákoĺač:,I3tl20I0Z.z,
dohodli na
neskoĺšíchpredpisov ;a z1rluvné stľany výslovne
o pohľebníctvev zĺeĺí
uzawoľenítejto nájomnej zmluvy (ďatej len "zmluvď')'

ľ
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čt.

ilL

PREDMEľ ĺ uČnl ľÁľľru
pľijímado nájmu za podmienok
Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca
paľcele 4, raď: 5, hľobové miesto č' 9'
dohodnutých v tejto zmluve hľobové miesto na

1

čl.Iv.

SLUŽBYsPoJENÉsNÁJMoMHRoBovEHoMIESTA
ktoľé
S prenájom hľobového miesta sú spojené služby,
prenaj ímatel' poskytuj e náj omcovi:

1

počas tľvania nájomného vzťahu

i.r odvoz odpadu z pohľebiska okĺem stavebného odpadu' hĺobovémiesto nachádza
I.2 iÄržbapozemkov a stavieb na pohľebisku, na ktoľom sa

(okĺem hĺobovéhomiesta),
pľevádzkou pohľebiska'
iĺouay investičných a neinvestičných nákladov spojených s
1.3
miesto špecifikovanév čl'
ĺ.4 pľeváázkovanie pohľebiska, na ktorom sa nach ádzahtobové
Z. z. o pohĺebníctvev zĺeni
III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č,. I3I:2O1 O
neskoľšíchpredpisov.
čl. v.

DoBA NÁJMU
sa vypovedať skôľ, ako po uplynutí tlecej
Táto zmluv asauzatváta na dobu neuľčitúa nesmie
pohĺebníctve v znení
dňa pochovania), ak zákon č. 131/2010 Z' z' o

1

doby (10 rokov odo
neskorších predpisov neustanovuj e inak'
nájomného'
Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je doklad o úhĺade

,)

čl. vI.

NÁJoMNE
5

1

)

pät'desiatdevät'cent) bolo zo stľany
Nájomné vo výške 16,59 EUR (slovom šestnást'euľ
nového nájomcu uhľadenéna dobu do 5'9'2027
že výška nájomnóho na ďalšie obdobie
Nájomca berie na vedomie a výslovne súhlasís tým,
náj-u bude určená podľa aktuálne platného cenníka prenajímateľa.

Nájomcajepovinnýpľeduplynutímpredplatenéhoobdobiauhľadiťnájomnénaďalšie
upozornení neuhĺadí nájomné na ďalšie
obdobie. V prípade ak nájomca ani po písomnom
zmluvu postupom podľa č1' VIII'
obdobie, má prenajímatel',právo ,.ypou.duť túto nájomnú
tejto

J

ľ

Zmluvy'

L-^L^-,Á1ĺn mipctq rrĺá nľerĺnostnépľávo
oľávcna uzatvorenlg
Pľi úmrtínájomcu hĺobového miesta má prednostné
je blízkych osôb viac, tábLízka osoba' ktoľá
zmluvy na hĺobovémiesto osoba blizka, ak
preukáŽe svoj status blízkej osoby k
doručíprenajímateľovi písomnúŽiadosť ako pľvá,
vyhlásením s úľadne osvedčeným
zomĺelémunájomcovi ľodným listom alebo čestným
a ktorej prenajímateľ písomne
podpisom vyhlasujúc tento vzťah k zomľelému nájomcovi
pľávo nauzatvotenie nájomnej
ako prvej potvľdí vyuŽitie pľednostného práva. Prednostné
úmľtia nájomcu hrobového miesta'
zmluvy moŽno uptut riť najneskôr do jedného ľoka od
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čl. vII.

ľnÁvĺA PovINosTI

ZMLUvl\Ýcrr

sľnÁľ

Pľenaj ímateľje povinný:

1

1.1

I.2
1.3

miestom vsúlade splatnými
prevádzkovať pohľebisko spľenajatým hľoboým
pľávnymipľedpismiopohĺebníctveapľevádzkoýmporiadkompohĺebiska,
k pľenajatému hrobovému
počas tľvania tejto zmluvy zabezpečíťprístup nájomcovi
miestu,
okľem pľípadu,ak je potľebné
zdržaťsa akýchkol,vek zásahov do hrobového miesta,
povinný
pľevádzkovanie pohĺebiska. o pľipľavovanom zásahuje
zabezpeéĺťbezpečné
hĺobového
zásahu
vopred písomne infoľmovaťnájomcu. o uŽ uskutočnenom
písomne infoľmovať nájomcu'
miesta, je prevádzkovateľ povinný bezodkladne
nájomnej zmluvy, najmenej šesť
vopred písomne upozoľniť nájomcu na vypovedanie
zrušiť'
mesiacov predo dňom, keď sa má hľobové miesto

do

I.4
)

Nájomca je povinný:
2.1' ďodrŽiavaťustanovenia pĺevádzkového poriadku'
o pohľebníctve
2.2 uŽivať hĺobovémiesto v súlade s platnými právnymi predpismi
aj touto zmluvou'
a pľevádzkovým poľiadkom pohĺebiska ako
prenajaté hľobové
2,3 na vlastné ,rákludy zabezpeiovať poriadok, údľžbua starostlivosť ok hĺobu neohľozilo
pľíslušenstvo
miesto a jeho bezprostredné okolie azabezpeóiť, aby
bezpečnosť návštevníkov pohĺebiska'
na vedenie
2.4 oznamovať prevádzkovateľovi pohĺebiska všetky Zmeny údajov potrebné
najmä zmenu mena a adresy
evidencie hľobových miest, v pľípade fyzickej osoby
obchodného mena a sídla'
tľvalého pobýu, v pľípade pľávnickej osoby najmä ^nenu
hĺobového
2.5 vykonávať akékoľvek stavebné úpravy na hľobovom mieste a úpravy okolo

miestaibaspľedchádzajúcimsúhlasomspľávcucintorína,
2.6 ldrŽíavať poriadok na pohĺebisku'
miesto, vyzve nájomcu' aby ich
Ak prenajímateľzistí nedostatky v starostlivosti o hĺobové
neodstrani v písomne určenej
v pľimeľanej dobe odstránil. Ak nájomca tieto nedostatky

3

4.
5

6.

lehote,prenajímateľtakmôŽeuľobiťsámnanákladynájomcu.
poriadku pohľebiska sa môže
Nájomca berie na vedomie, že ĺeďodtžiavanímpľevádzkového
Z. z o pohĺebníctve v platnom zĺeĺí'
dopustiť priestupku podľa ust. $ 32 zéĺkona13tl2):r0
nájomcovi hrobového miesta
Kažďá zmena pr"uád"kouého poriadku bude oznamovaná
poriadku pohľebiska na úradnej tabuli
uveľejnením oznámenia o zmene prevádzkového
pohĺebiska ' Zmena prevádzkového
spolu so zveľejnením nového pľevádzkového poriadku
v Šali'
poriadku pohrebiska podlieha-schváleniu Mestským zastupiteľstvom
Podnájom hĺobovéhomiesta je zakŕľ;aný'
čl. VIII.

vŕľovnĎ NÁJoMNEJ ZMLUvY
1

2.

ľ

A UKoNčENIE NÁJoMNEHo vZŤAHU

Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak:
hĺobovéhomiesta'
a) závažnéokolnosti na pohĺebisku znemožňujú trvanie nájmu
b) sa pohĺebisko zruší,
zauŽívarie hľobového miesta'
c) nájomca ani po upozoľneníĺezaplati|nájomné
v odseku 1 písm' a) a b)'
prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených

Ak
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miesto a na vlastné nárklady pľeložiť
musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hĺobové
hĺobovémiesto'
l'udské ostatky vrátane pľíslušenstva hľobu na nové
v odseku 1 písm' a) a b)'
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených
tri mesiace predo dňom'
je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiťnájomcovi najmenej
je známaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu'
keď sa má hĺobovémiesto zrušiť; ak mu nie
pohľebisku s uvedením mena a priezviska
uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na
nájomcu hľobového miesta a číslahľobového miesta'
v ods' 1 písm' c)' je povinný
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného
po uplynutí lehoty' na ktoru bolo
výpoveď doručiťnájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov
alebo sídlo nájomcu' uveľejnítúto
nájomné zaplateĺé;akmu nie je znétmaadresa nájomcu
mena a priezviska nájomcu
informáciu na mieste obvyklom na pohĺebisku s uvedením
hľobového miesta a číslahĺobovéhomiesta'
v odseku 1 písm'
Ak prenajímateľ vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného
jedného ľoka odo dňa doručenia
c) a nájom ca 1" ,nimy, qýpovedná 1ehota up1ynie do
tejto lehoty odstranil z hľobového
qýpovede. Prenajímat eľ vyzvenájomcu, aby najneskôľ do
po uplynutí výpovednej lehoty
miesta príslušenstvohrobu; ak ho v tejto lehote neodstráni,
lehoty sa príslušenstvohĺobu považuje sa
ho pľenajímateľodstľĺĺni;po uplynutí výpovednej

J

4.

5

opustenú vec.

nájomca písomne požiadať
Po uplynutí tlecej doby (10 ľokov odo dňa pochovania) môŽe
dohodou zmluvných stľán'
prenajímateľa o ukončenie nájomného vzťahu písomnou
nájomné.uhĺadené'Vzoľ žiadosti
spravidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo
nariadenia mesta Saľa č' 512020
o ukončenie zmluvy tvorí pľílohuč. 6 Všeobe cnezŕlväzného
č" 512020*)'
Pľevádzkový poľiadok pohĺebísk mesta Šaľa(ďalej aj ako ,,VZN

6.

čl.Ix.
OSoBITNÉ usľaľoVENIA
1

2
J

hmotného majetku uloženého
Prenajímateľ nezodpov edá zapoškodenie, alebo odcudzenie
na hĺobovom mieste.
si je povinný poistiť na
Nájomca berie navedomie, Že jeho vlastqý hnuteľný majetok
ľesp' zničenie majetku'
vlastné náklady. Prenajímateľ nezodpovedázapľípadnústratu,
jeho spľostredkovatelia spracúvajú v zmysle
Nájomca berie na vedomie, Že Pľenajímateľa
z 27 aprila 20116 o ochľane
nariadenia Euľópskeho parlamentu a raďy (EU) 20161679
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov' ktoým
ffzických osôb pľi sp.ucír,'arríosobných
g5l46l1s (všeobecné naľiadenie o ochľane údajov) osobné údaje

'

sa zrušuje sm"ľni"a
plnenia zákoĺlrých povinností
Nájomcu v ľozsahu stanovenom v tejto Zm\uve za účelom
podľa zákonač:' I3tl20|0 Z'z'
Pľenajímateľa,ktoľévyplývajú zpľevádzkovania pohľebiska
po dobu nevyhnutne potrebnú nazabezpečeĺie
o pohĺebníctvev znení neskoľšíchpľedpisov,
na zäklade tej to Zmluvy
práv apovinno stí vyplývaj úcich zo zmluvného v ď ahu založeĺého
súlade so zákonom č'
na úoe1ý archivácie po dobu tľvania aľchivačnej doby v
a následne

niektoqých zákonov v platnom zneĺí'
3g5lzOO2Z.z, oaľchívoch aregistratúľach a o doplnení
je v sú|ade s čl' 6' ods' 1 písm' c) všeobecného
Spľacúvanieosobných údajov Nájomcu
povinností Prenajímateľa podľa
nariadenia o ochľane údajov potĺebnéna plnenie zakonných
predpisov' Nájomca zéxoveÍl
zikona č. 13tl2ll0 Z.z. o pohľebníctve v zĺeníneskorších
osobných údajov
vyhlasuje, že za účelomuzavretia tejto Zm\uvy pri poskytnutí
svojich pľávach vyplývajúcich zo
Prenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný

o
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osobné údaje poskýnúťv súvislosti so
spracúvania jeho osobných údajov, o povinnosti
o ďalších ľelevantn:ŕch skutočnostiach
zakonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj
súkľomiď', s ktoľého obsahom saNájomca
obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky ochľany

na vedomie že infoľmácie o
pľed podpísanímtejto Zmluvy oboznámil. Nájomca berie
webovom sídle Pľenajímateľa: www'sala'sk'
spľacovávaní osobných údajov sú dostupné na
druhej zmluvnej stľane
V pľípade,ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať
na adresu zmluvnej stľany uvedenú v čl'
akúkoľvek písomnosť,doručuje sa táto písomnosť
druhej zmluvnej strane' ktoľá
I. zmluvy, dokiaľ nie je zmer1aadľesy písomne oznámeĺá
pri dodržaní týchto podmienok vráti
písomnosť doručuje. V prípade, ak sa p1somnosť aj
doľučenia nastávajú dňom vľátenia
nedoručená, zmluvné ,i.Áy sa dohodli, že účinky
strany sa výslovne dohodli na
zásielky zmluvnej stľane, ktorá zásielku doručuje' Zmluvné
medzi zmluvnými stranami' ktoré
oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzku
_
kľátkej textovej spľávy'
vyplývajú ztejtozmluvy aj pľostredníctvom e mailu a|a\ebo
kďŽdí ZÍnenu týkajúcu sa ich
Prenajímateľ aNájomca sa zaväzlfi'| písomne si oznámiť
pod') najneskôr do l0 pľacovných dní
identifikačných údajov (ĺžuov,sídlo,čisla účtova
považovať za7'ITLerLy vyžadujúce
kedy táto äÍrlerLanastala. Takéto zmeny sa nebudú

4

5

odo dňa,

si uzavľetie dodatku k tejto zmluve

čl. x.

zÁvpnnčľÉusľĺNovENIA

1.

2.
3.
4.

5.

6.

zmluvných stľán foľmou
Zo zmeny
nájomcu dňom nadobudnutia ich
pľevádzkového poľiadku pohrebiska, ktoľésízáv'dznepľe
pľedpisov najmä zákoĺač'I3tl20l0
účinnostialebo zo zmieĺvšeobecne platných právnych
Z.z. opohľebníctve v znení neskoľšíchpľedpisov'
sa ľiadia príslušnými
Práva a povinnosti zmluvných stľán touto zmluvou neupľavené
č' |3Il2Ol0 Z' z' o pohrebníctve
ustanoveniami VZN é. 5l202}v platnom zĺeĺí,zákonom
v platnom
v zsleníneskoršíchpredpisov a zákonom č,. 4011964 Z. z. obéiansky zákonník

K zmene tejto zmluvy môžedôjsť len n azŕkladevzájomnej dohody
vyplývajúcich
očíslovanýchpísoĺnnýchdodatkov, s výnimkou zmien

zĺeĺi.

nájmu do doby nadobudnutiaúčinnosti
Touto zmluvou sa ľiadi tiež doba lŽívaĺiapľedmetu
tejto zmluvY.
zmluvnými stranami a účinnou
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma
na webovom sídle mesta Šaľa.Zmluvné strany
dňom nasledujúcim po dni jej
"u.r.;r'"niu
a spľístupnením ich osobných
súhlasia so zverejnením celej zmluvy' vľátane so zverejnením
zverejniť vyptyva z ustanovenia $
údajov v rozsahu mena a priezviska. Povinnosť zmluvu
ao zmene a doplnení
5a zákoĺa č,. 2|1:2OOO Z. z. o slobodnom pľístupe k informáciám
platnom zneĺí'
niektoľých zákonov (zákon o slobode infoľmácií) v
účinnéalebo neskôľ stratia
Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti
Namiesto neúčinnýchusúčinnosť,nie je !ým dotknutá platnosť ostatných ustanovení'
je
možné,sačo najviac pribliŽuje zmyslu
tanovení sa použije úpľava,ktorá, pokiaľ to pľávne
Zm\uvy zmluvné strany túto otrázku brali
a účelutejto Zmluvy, pokiaľ priizatváraní tejto
do úvahy.

povahy originálu, zktoých
Táto zmluva je vypľacovaná v tľoch (3) vyhotoveniach
obdľŽí2 vyhotovenia'
nájomca obdržíledno (l) vyhotovenie a pľenajímateľ
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7

súhlasia s jej obsahom' porozumeli mu'
Zmhxnéstrany vyhlasujú, že zmluvu si prečítali,
jasný aztozumiteľný pľejav ich vôle aĺa z'rnk
vyhlasujú, že obsahuj" ,tobodrry, Wč1tY,
súhlasu ju podpisujú.

V Šali,dňa.

Za nójomcu:

,lĺ. lp

Za prenajímateľa:

JozeÍ
Šal'a

I
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