
Nájomná zmluva č,, 95|l202t
na hľobové miesto

uzatvorená v zmysle $ 663 a násl' zéi<oĺač,.4OlIg64Zb.občianskyzákonníkvzneníneskorších

predpisov a $ 21 a násl. zžkona č. Í3tl2010 Z.z. o pohľebníctve v znení neskorších pľedpisov

čl. I.

ZMLLIVNÉ sľnľw

I Prenajímatel': Mesto šal'a

Sídlo: Nám. Sv. Trojice 7,927 15 Šaľa

Zastupený: Mgľ. Jozef Belický, primátoľ mesta

Baĺkové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a's'

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
IČo: 00 306 185

(ďalej len,, pľenaj ímateľ " )

2. Nájomca: Magdaléna opálková

Naľodený/á:
Rodné číslo :
Trvale bytom:
Tel.
e-mail:
(ďalej len,,nájomca")
(obidvaja účastníci zmluvy v ďalšom texte spoločne aj ako ,,zmluvné stľany")

čl. il.
ÚvooľÉ USTANovENIA

Pľenajímateľ je rrýlučným vlastníkom pozemku ľegistľa c K]'{ paľcela číslo 1586/1'

zastavaná plocha anádvorie ovýmeľe 33244 m2,paľcela registľa C KN číslo 1586/8'

zastavanétplocha a nádvorie o výmeľe t34 Íŕ a paľcela ľegistľa C K}T číslo 1586/6, ostatná

plocha o výmeľe 7 m2 vedené katastľálrry- oáboľom okĺesného uradu Šaľa, pre obec

a katastĺálne územie Šaľa, na liste vlastníctva č. 1 (ďalej aj ako ,,nehnuteľnostio')'

Na tejto nehnuteľnosti sa nachád za cinlonrlmesta Šaľa ktoľý je pohľebiskom podľa zäkoĺa

t31l20lo Z. z. opohĺebníctve v znení neskorších pľedpisov. Pľenajímateľ je pľevádzkovateľ

pohľebiska.

čl. ilI.
PREDMET A UčEL NÁJMU

Pľenajímateľ pľenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca prijíma do nájmu za podmienok

dohodnuých v tejto nájomnej zmluve (ďalej len ,,zmluvď'): hĺobové miesto na parcele 4'

rad : 6 hrobové miesto č. 10 (ďalej aj ako ,,hĺobové miesto").
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čl. Iv.
SLUŽBY sPoJENÉ S NÁJMoM HRoBovEHo MIESTA

S prenájom hľobového miesta sú spojené sluŽby, ktoľé počas tľvania nájomného vzťahu

pľenaj ímateľ poskytuj e náj omcovi :

i.r odvoz odpadu z pohľebiska okĺem stavebného odpadu'

|.2 idržbapozemkov astavieb na pohĺebisku, na ktoľom sa hĺobové miesto nacháďza

(okrem hľobového miesta),

1.3 úhľady investičných a neinvestičných nákladov spojených s prevádzkou pohľebiska'

l.4 pľevádzkovanie pohľebiska, na ktorom sa nach áďzahrobové miesto špecifikované v č1'

III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č. l3tlz}]rO Z' z' o pohľebníctve v zneni

neskoľších pľedpisov.

čl. v.
DOBA NÁJMU

Táto zmluv asavzatvéra na dobu neurčitu a nesmie sa vypovedať skôr, ako po uplynutí tlecej

doby (10 rokov odo dňa pochovania) , ak zákon č. 131/2010 Z' z' o pohľebníctve v zneĺí

neskoľších predpisov neustanovuje inak'

Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je doklad o úhľade nájomného'

Užívanie hľobového miesta zača\o 27 't0'z021'

čl. vI.
ľÁĺonĺľÉ

l. Výška nájomného éiĺí 27 EUR (slovom: dvadsatnsedem euľ) na dobu 10 rokov a je určená

podľa ust. $ 12 Všeobe cĺe záväzneho naľiadenia mesta Šaľa č' 512020 Pľevádzkoqý

poľiadok porrr"uĺ.t mesta Šaľa vplatnom znení (ďalej aj ako ,,VZN č' 5lz020*) a bolo

uhĺadené dŤn 27 .10,202!, na 27'10'2031'

2.Nájomnéjesplatnévopľednacelých10rokovpľipodpisetejtozmluvy(nacelútleciudobu).
3. Nájomca beľie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že qýška nájomného na ďalšie obdobie

nájmu bude určená podľa aktuálne platného cenníka pľenajímateľa'

4.Nájomcajepovinnýpreduplynutímpľedplatenéhoobdobiauhĺadiťnájomnénaďalšie
obdobie. V prípade ak nájomca ani po písomnom upozomení neulľadí nájomné na ďalšie

obdobie, má pľenajímateľ pľávo .'oypou"auľ túto nájomnú zmluvu postupom podľa č1' Vm'

tejto ZmluvY.

5. Pri úmľtí nájomcu hĺobového miesta má pľednostné právo na uzatvoľenie novej nájomnej

zmluvy na hĺobové miesto osoba blízka, ak je blízkych osôb viac, táblizka osoba' ktoľá

doručí pľenajímateľovi písomnú žiadosť ako pľvá, pľeukaže svoj status blízkej osoby k

zomĺelémunájomcovirodnýmlistomalebočestn:ŕmvyhlásenímsúradneosvedčeným
podpisomvyhlasujúctentovzťahkzomĺelémunájomcoviaktoľejprenajímateľpísomne
ako prvej potvrdí využitie prednostného pľáva. Pľednostné právo nauzatvorenie nájomnej

zmluvy moŽno uplatniť najneskôľ do jedného roka od úmľtia nájomcu hĺobového miesta'
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čl. vil.
ľnÁv,L A PovINosTI znĺr'urrľÝcrĺ sľnÁľ

Pľenaj ímateľ j e povinný :

1.1 pľevádzkovď pohľebisko sprenaja!ým hĺoboým miestom vsúlade splatqými

právnymi pľedp1smi o pohľebníctve a prevádzkoým poľiadkom pohľebiska'

l.2 počas trvania tejto zmluvy zabezpeéiť prístup nájomcovi k prenajatému hrobovému

miestu,

1.3 zdržať sa akýchkol'vek zásahov do hĺobového miesta, okľem prípadu, ak je potrebné

zabezpečiťbezpečné prevádzkovanie pohľebiska. o pripľavovanom zásahuje povinný

vopľed písomne infoľmovať nájomcu. o už uskutočnenom zásúu do hrobového

miesta,jepľevádzkovateľpovinnýbezodkladnepísomneinfoľmovaťnájomcu,
l.4 vopred písomne upozoľniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy' najmenej šesť

mesiacov pľedo dňom, keď sa má hľobové miesto zrušiť.

2. Nájomcaje povinný:

2.LdodľŽiavaťustanoveniaprevádzkovéhoporiadku,
2.2 lživať hľobové miesto v súlade s platn.ými pľávnymi predpismi o pohľebníctve

apreváďzkovýmporiadkompohľebiskaakoajtoutozmluvou,
2.3 na vlastné naklady zabezpečávať poľiadok, údľžbu a staľostlivosť o prenajaté hľobové

miesto a jeho bezpľostredné okolie azabezpečiť, aby pľíslušenstvo k hľobu neohľozilo

bezpečnosť návštewíkov pohľebiska,

2.4 oznamovať prevádzkovateľovi pohľebiska všetky zmeÍLy údajov potrebné na vedenie

evidencie hľobových miest, v prípade fyzickej osoby najmä zmenu mena a adľesy

tľvalého pobýu, v pľípade pľávnickej osoby najmä zmenu obchodného mena a síd1a'

z.5 vykonávať akékoľvek stavebné úpľavy na hĺobovom mieste a úpľavy okolo hĺobového

miesta iba s predchádzajircim súhlasom správcu cintorína,

2.6 udrŽiavať poľiadok na pohĺebisku'

3. Ak prenajím ateľ zístinedostatky v staľostlivosti o hĺobové miesto, vyz\ĺe nájomcu, aby ich

v primeranej dobe odstranil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstľáni v písomne určenej

lehote, pľenajímateľ tak môže uľobiť sám na naklady nájomcu.

4. Nájomca berie na vedomie, Že neďodrŽiavaním pľevádzkového poľiadku pohľebiska sa môŽe

dopustiť pľiestupku podľa ust. $ 32 zákona I3LlzOlO Z. z o pohĺebníctve v platnom zĺení'

5. Každá zmeraa prevádzkového poriadku bude oznamovaná nájomcovi hľobového miesta

uveľejnením ozĺélmenía o Zmene prevádzkového poriadku pohrebiska na uľadnej tabuli

spolu so zveľejnením nového prevádzkového poriadku pohľebiska. Zmeĺa.pľevádzkového

poĺuan pohrebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Sali'

6. Podnájom hľobového miesta je zakázaý'

čl. VIII.

vŕľovnĎ NÁĺoľrľEJ ZMLUvY A UKoNČENIE NÁJoMNEHo vZŤAHU

1 Pľenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak:

a) závažnéokolnosti na pohĺebisku znemožňujú trvanie nájmu hĺobového miesta'

b) sa pohľebisko zruší,

c) náj omca ani po upozomen í nezaplatíI náj omné za vžív aĺie hľobového miesta'

Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) ab)')
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musí so súhlasom nájomcu zabezpečíť iné hĺobové miesto a na vlastné naklady preložiť

ľudské ostatky vréúarlepľíslušenstva hľobu na nové hľobové miesto'

Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku l písm' a) a b)'

je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tľi mesiace pľedo dňom'

keď sa má hĺobové miesto zrušiť; ak mu nie je zĺámaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu'

uverejní túto infoľmáciu na mieste obvyklom na pohĺebisku s uvedením mena a priezviska

nájomcu hrobového miesta a čísla hľobového miesta'

Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zmluw z dôvodu uvedeného v ods. 1 písm. c), je povinný

výpoveď doručiť nájomcovi najneskôľ do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty' na ktoru bolo

nájomné zaplateĺé;ak mu nie je známaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uveľejní túto

infoľmáciu na mieste obvyklom na pohrebisku s uvedením mena a priezviska nájomcu

hĺobového miesta a čísla hľobového miesta'

Ak pľenajímateľ vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm'

c) a nájom ca je zĺátmy' výpovedná lehota uplynie do jedného ľoka odo dňa doručenia

qýpovede. Pľenajímateľ vyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstránil z hľobového

miesta pľís1ušenstvo hľobu; ak ho v tejto lehote neodstľáni, po uplynutí výpovednej lehoty

ho pľenajímateľ odstráni; po uplynutí výpovednej lehoty sa pľíslušenstvo hĺobu povaŽuje sa

opustenú vec.

Po uplynutí tlecej doby (10 rokov odo dňa pochovania) môže nájomca písomne požiadať

prenajímateľa o ukončenie nájomného vzťahu písomnou dohodou zmluvných stľán'

spravidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné uhľadené' Yzor Žiadosti

oukončenie zmluvy tvoľí prílohu č' 6 vZN č" 512020'
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6.

čl.Ix.
osoBITNÉ usľĺľovENIA
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Prenajímateľ nezodpo vedá zapoškodenie' alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

na hľobovom mieste.

Nájomca beľie navedomie, že jeho vlastn;ý hnuteľný majetok si je povinný poistiť na

vlastné naklady. Prenajímateľ nezodpovedázaprípadnú stľatu, resp' zničenie majetku'

Nájomca berie na vedomie, že Prenajímateľ a jeho sprostredkovatelia spľacúvajú v zmysle

naľiadenia Euľópskeho parlamentu a ruďy (EU) 20161679 z 27' aprila 2016 o ochľane

ffzických osôb pľi spľacúrrarrí osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov, ktoým

sa zrušuje smeľnica g5l46lF's (všeobecné naľiadenie o ochĺane údajov) osobné údaje

Nájomcu v ľozsahu stanovenom v tejto Zmluve za účelom plnenia zakonných povinností

Prenajímateľa, ktoré vyplývajú zprevädzkovania pohĺebiska podľa zákoĺač| 13Il20ĺ0 Z'z'

o pohľebníctve v znení neskorších predpisov, po dobu nevyhnutne potrebnú ĺazabezpečenie

práv apovinností vyplývajúcichzozmluvného vzťahllzaloŽeĺého ĺazák|ade tejto Zmluvy

a následne na ĺeely aľchivácie po dobu trvania aľchivačnej doby v súlade so zákonom č'

39512002 Z.z. oaľchívoch a registratúrach a o doplnení niektoých zákonov v platnom zĺeĺi'

Spracúvanie osobných údajov Nájomcu je v súlade s čl. 6' ods' 1 písm' c) všeobecného

naľiadenia o ochĺane údajov potľebné rra plnerrie zakonných povinností Pľenajímateľa podľa

zákona č,. I3ll2oto Z.z. o pohĺebníctve v zĺeĺi neskorších predpisov. Nájomca záĺovei

vyhlasuje, Že za účeIom uzavretia tejto Zm|wy pľi poskýnutí osobných údajov

Pľenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich pľávach vyplývajúcich zo

spľacúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskýnúť v súvislosti so

fl
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zakonnými alebo zmlurmými poŽiadavkami, ako aj o ďalších ľelevantn;ých skutočnostiach

obsiahnutých v dokumente,,Podmienky ochĺany súkľomiď', s ktoľého obsahom sa Náj omca

pľed podpísaním tejto Zmluvy oboznámil. Nájomca beľie na vedomie že infoľmácie o

spracovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Prenajímateľa: www'sala'sk'

V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať drúej zmluvnej stľane

akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adľesu zmluvnej stľany uvedenú v čl'

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmeÍLa adľesy písomne oznámená druhej zmluvnej Strane' ktoľá

písomnosť doručuje. V prípade, ak sa p1somnosť aj pri ďodrŽaĺí tychto podmienok vráti

nedoručená, zmluvné strany sa dohodii, že účinky doručenia nastávajú dňom vrátenia

zásielky zmluvnej stľane, ktorá zásielku doručuj e. Zmluvĺe stľany sa výslovne dohodli na

opľávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzku medzi zmluvnými stľanami' ktoré

vyplývajú ztejtozmluvy aj pľostľedníctvom e - mailu ďalebo kľátkej textovej správy'

Pľenajímateľ aNájomca sa zaväzujú písomne si oznámiť kaŽdil zmenu týkajúcu sa ich

identifikačných údajov (ĺázov,sídlo, čísla účtov a pod.) najneskôr do 10 pľacovných dní

odo dňa, kedy táto zmeÍLanastala. Takéto zmer]y sa nebudú považovať zaznrler|y vyžadujúce

1

2

si uzavľetie dodatku k tejto zmluve'

čl. x.
zÁvBnľČNÉ USTANovENIA

K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len n azákladevzájomnej dohody zmluvných stľán formou

očíslovaných písomn;ých dodďkov, s výnimkou zmien vyplývajúcich zo zmeÍLy

pľevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré stlzáĺväzĺépľe nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zmíenvšeobecne platných pľávnych pľedpisov najmä zékoĺač" l3ll20l0

Z.z. o pohĺebníctv e v zĺeĺí neskorších pľedpisov'

Pľáva a povinnosti zmluvných stľán touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými

ustanoveniami VZN i. 5lzl20v platnom zĺeĺí'zákonom č,. I3ĺl2O1r0 Z' z' o pohĺebníctve

v znení neskoľších pľedpisov a zákonom č. 4011964 Z. z. obéiansky zákonník v platnom

zneni.
Touto zmluvou sa ľiadi tieŽ doba uŽívaniapredmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

tejto zmluvY.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvn;imi stľanami a účinnou

dňom nasledujúcim po áni jej zveľejnenia na webovom síd1e mesta Šaľa' Zmluvné strany

súhlasia so zverejnením celej zmluvy, vľátane so zverejnením a spľístupnením ich osobných

údajov v ľozsahu mena a pľiezviska. Povinnosť zmluvu zveľejniť vyplyva z ustanovenia $

5a zákoĺa č,. 2Itl20O0 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciátm ao zmene a doplnení

niektoých zákonov (zákon o slobode infoľmácií) v platnom zĺeni.

Ak niektoľé ustanovenia tejto Zmhxynie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôľ stľatia

účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných us_

tanovení sapoužíje úpľava, ktoľá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ prí uzaÝéranitejto Zmluvy zmluvné strany túto otázku brali

do úvahy.

Táto zmluva je vypracovaná v tľoch (3) vyhotoveniach povahy oľiginálu, z ktoých

nájomca ob&žíjedno (t; ,ryt'otouenie a pľenajímateľ obdrží 2 vyhotovenia'

J
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7 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si prečítali, súhlasia s jej obsahom' porozumeli mu,

vyhlasujú, že obsahuje slobodný, určitý, jasný azĺozumitelhý prejav ich vôle ana znak
súhlasu ju podpisujú.

V Šali, dň"....9.o_r.L !.....a.a.

Za nĺijomcu: Za prenajítnateľa.

!.
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