Nájomná zmluYa č.97 1ĺ202l
na hrobové miesto

v znení neskoľších
uzatvoľená v zmysle $ 663 a násl. zákoĺač,4011964Zb. občiansky zákonník
predpisova$21 a nasl. zákona č. 13 ll2OIO Z.z. o pohľebníctv e v zneĺíneskoršíchpľedpisov
čl. L

ZMLUVNE STRAI\Y

Pľenajímatel': Mesto

Šal'a
Nám. Sv. Tľojice '7,927 15 Šaľa
Sídlo:
ZastÚpený: Mgĺ. Jozef Belický, primátoľ mesta
Bankové spojenie: Slovenská spoľiteľňa, a.s.
SK82 0900 0000 00512430 6282
IBAN:

I

BIC:
lČo:

GIBASKBX
00 306 185

(ďalej len,, prenajímateľ ")

Nájomca:

2

Maľián Pollák

Naľodený/á:
Rodné číslo:
Trvale bytom

:

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

UvoDNÉUSTANoVENIA
1

2

Pľenajímateľje výlučnym vlastníkom pozemku registľa C KN parcela číslo1586/1,
zastavaĺá plocha anádyoľie oqýmere 33244 m2,paĺcela ľegistľa C KN číslo1586/8'
zastavaĺáplocha a nádvoľie o výmeĺe I34 m2 a paľcela ľegistra C KN číslo1586/6, ostatná
plocha o výmeľe 7 m2 vedené katastľál.nym odborom okĺesnéhoúľaduŠaľa,pre obec
a katastľá1ne územie Šaľa,na liste vlastníctva č. 1 (ďalej aj ako ,,nehnuteľnosti").
Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintoľínmesta Šaľaktoý je pohľebiskom podľa zákoĺa
pľedpisov. Pľenajímateľje prevádzkovatel2
I31]2OI0 Z. z. o pohĺebníctv e v zneĺíneskoľších
pohľebiska.

)

4.

F{ľobovémiesto na parcele !3, rad: 12, hĺobovémiesto č' 37 (ďalej aj ako ,,hľobové
miesto..) doteraz uživa| pôvodný nájomca _ Matitda Polĺákovó (ďalej aj ako ,,pôvodný
nájomcď,) nazák1ade Nájomnej zmluvy č.6212007 zo5.3.2007 pľičomnájomné zalžívarue
hľobového miesta bolo uhľadenéna dobu do 6.4.2027
Z dôvodu, že pôvodný nájomca zomľel a nájomca využil pľednostné pľávo na uzatvorenie
novej nájomnej zmluvy na hľobovémiesto v súlade s $ 21 ods. 4 zákona

é.l3ll20l0 Z.z'

zmluvné stľany výslovne dohodli na
uzatvorení tejto nájomnej zmluvy (ďalej len,'zmluvď')'
o pohĺebníctve v

ĺ
t

zĺeĺíneskorších pľedpisov sa
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čl. ilI.

PREDMEľ ĺ učBĺ,ľÁĺľĺu
podmienok
Prenajímateľ pľenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca pľijímado nájmu za
č'- 37.
dohodnutých v tejto zmluve hľobové miesto na parcele ĺ3, rad t2, hľobové miesto

I

čl. Iv.

SLUŽBY SPoJENÉ S NÁJMoM HRoBovEHo MIEsTA
vzťahu
S prenájom hĺobovéhomiesta sú spojené sluŽby, ktoré počas tľvania nájomného

1

prenajímateľ poskýuj e náj omcovi :
1.1 odvoz odpadu zpohľebiska okľem stavebného odpadu,
1.2 i&žba pozemkov a stavieb na pohľebisku, na ktoľom sa hľobové miesto nachádza

1.3
1

.4

(okrem hĺobovéhomiesta),
úhrady investičných a neinvestičných nákladov spojených s pľevádzkou pohĺebiska,
prevádzkovanie pohľebiska, na ktorom sa nach ádzahĺobovémiesto špeciťrkovanév čl.
III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom Ó. 13Il20I0 Z. z. o pohľebníctve v zĺeĺi
neskorších predpisov.
čl. v.

DOBA NÁJMU

1.
2.

tlecej
Táto zmluv asauzatvára na dobu neurčitúa nesmie sa vypovedať skôľ, ako po uplynutí
doby (10 ľokov odo dňa pochovania), ak zákoĺ č,. I3I120I0 Z. z. o pohľebníctve v znení
neskoľšíchpredpisov neustanovuj e inak'
Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je doklad o úhĺadenájomného'
čl. vI.

ľÁĺovĺľn
1.
2.
3.
4.

Nájomné vo qiške 1ó,59 EUR (slovom šestnást'eur pät'desiatdevät'cent) bolo zo stľany
nového nájomcu uhĺadené na dobu do 6.4-2027
Nájomca beľie na vedomie a výslovne súhlasís tým, že vyška nájomného na ďalšie obdobie
nájmu bude uľčenápodľa aktuálne p|atného cenníka pľenajímateľa.
Nájomca je povinný pred uplynutím pľedplateného obdobia uhľadiťnájomné na ďalšie
obdobie. V prípade ak nájomca ani po písomnom upozoľnení neuhĺadí nájomné na ďalšie
obdobie, má pľenajímateľ právo vypovedať túto nájomnú zmluvu postupom podľa č1. VIII.
tejto Zmluvy.
Pri úmľtínájomcu hľobovéhomiesta má pľednostné pľávo navzatvotenie novej nájomnej
zmluvy na hrobové miesto osoba blízka, ak je blízkych osôb viac, táblízka osoba, ktorá
doručípľenajímateľovi písomnúžiadosťako prvá, preúážesvoj status blízkej osoby k
zomrelému nájomcovi rodným listom alebo čestným vyhlásením s úradne osvedčeným
podpisom vyhlasujúc tento vzťah k zomľelému nájomcovi a ktorej pľenajímateľpísomne
ako prvej potvľdí vyuŽitie prednostného pľáva. Prednostné právo na uzatyorenie nájomnej
zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného ľoka od úmľtia nájomcu hľobovéhomiesta.
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dl.

vII.

ľnÁvĺA PovINosTI

ZMLUvNÝcľr sľnÁľ

Prenajímateľ j e povinný:

1

1.1

l.2
1.3

pľevádzkovať pohľebisko spľenajatým hľobovým miestom vsúlade splatnými
pľávnymi pľedpismi o pohľebníctve a prevádzkoqým poľiadkom pohľebiska,
počas tľvania tejto zmluvy zabezpečĺťprístup nájomcovi k prenajatému hĺobovému
miestu,

je potľebné
zdrŽať sa akýchkol'vek zásahov do hĺobovéhomiesta, okľem pľípadu, ak
zabezpečiť bezpečnéprevádzkovanie pohľebiska.

o pripravovanom zásahuje povinný

vopred písomne informovať nájomcu. o už uskutočnenom zásahu do hľobového
miesta, je prevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu,
L.4 vopred písomne upozoľniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť
mesiacov predo dňom' keď sa má hľobové miesto zrušiť'
Nájomcaje povinný:
2.l dodtŽiavať ustanoveni a prevádzkového poľiadku,
2.2 llžívaťhĺobovémiesto v súlade s platnými právnymi predpismi o pohľebníctve

n

2.3
2.4
2.5
J

aprevádzkovým poriadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou,
na vlastné naklady zabezpečovaťpoľiadok, údržbua staľostlivosť o pľenajaté hľobové
miesto a jeho bezpľostľednéokolie azabezpečiť, aby príslušenstvok hĺobu neohľozilo
bezpečnosť návštevníkov pohĺebiska,
oznamovať prevádzkovateľovi pohľebiska všetky zmerly údajov potľebné na vedenie
evidencie hľobových miest, v pľípadefyzickej osoby najmä zmenu mena a adresy
trvalého pobytu, v prípade právnickej osoby najmä Zmenu obchodného mena a sídla,
vykonávať akékoľvek stavebné úpľavyna hĺobovom mieste a úpľavyokolo hľobového

miesta iba s predchádzajicim súhlasom správcu cintoľína,
2.6 udtžiavať poriadok na pohĺebisku.
Ak prenajímateľ zistí nedostatky v staľostlivosti o hľobové miesto, vyzve nájomcu, aby ich
v primeľanej dobe odstránil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstľrĺniv písomne určenej
lehote, pľenajímateľ tak môže uľobiť sám na náklady nájomcu.

5

Nájomca beľie na vedomie, že nedodržiavaním pľevádzkového poriadku pohľebiska sa môže
dopustiť priestupku podl'a ust. $ 32 zákoĺa I3I12O10 Z. z o pohĺebníctve v platnom znení.
Každá zmerla pľevádzkového poriadku bude oznamovaná nájomcovi hľobového miesta
uveľejnením oznámenia o Zmene pľevádzkového poriadku pohĺebiska na uľadnej tabuli
spolu so zveľej nením nového pľevádzkového poriadku pohĺebi ska. Zmeĺa ptev ádzkového
poriadku pohĺebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šali.

6

Podnájom hrobového miesta je zakázaný.

4

čl. v[I.

vŕľovnĎ ľÁĺonĺNEJZIĺĺLIJvYA UKoNčENIE NÁJoMNEHo vZŤAHU
1

Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak:
a) závúĺéoko|nostina pohľebisku znemoŽňujú trvanie nájmu hľobového miesta,
b) sapohľebisko zruší,

)

c) nájomca ani po upozoľneníĺezaplatí|nájomnézavživanie hĺobovéhomiesta.

Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku
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písm. a) a b)'
3t6

preloŽiť
musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hľobovémiesto a na vlastné naklady
ľudské ostatky vrátanepľíslušenstvahľobu na nové hrobové miesto'
a b),
Ak pľenajímateľvypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm' a)
je povinný výpoved'nájomnej zmluvy doručiťnájomcovi najmenej tľi mesiace pľedo dňom,
sídlo nájomcu,
keď sa má hĺobovémiesto zrušiť;ak mu nie je znilmaadľesa nájomcu alebo
mena a priezviska
uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením

a

J

nájomcu hrobového miesta a číslahrobového miesta'
je povinný
Akpľenajímateľvypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods. 1 písm. c),
po uplynutí lehoty, na ktoru bolo
ýpoveď doručiťnájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov
uveľejní futo
nájomné zap1atene; ak mu nie je znáĺnaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu,
na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a priezviska nájomcu

4

infoľmáciu
hĺobovéhomiesta a číslahĺobovéhomiesta.
Ak prenajímateľ vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm'
c) a nájom ca je zĺámy, výpovedná lehota uplynie do jedného ľoka odo dňa doručenia
lehoty odstľanil z hĺobového
ýpovede. Pľenajímat eľ vyzvenájomcu, aby najneskôr do tejto
lehoty
miesta príslušenstvohĺobu; ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej
považuje sa
ho prenajímateľ odstľáni; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvohĺobu

5

opustenú vec.
6

požiadať
Po uplynutí tlecej doby (10 ľokov odo dňa pochovania) môže nájomca písomne
prenajímateľao ukončenie nájomného vzťahu písomnou dohodou zmluvných strán,
spľavidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné uhľadené. Yzor žiadosti
Šaľač. 512020
o ukončenie zmluvy tvoľípľílohuč. 6 Všeobecne záväzĺehonaľiadenia mesta
Pľevádzkový poriadok pohľebísk mesta Šaľa(ďalej aj ako ,,VZN č,.512020*).

čl.Ix.

OSOBITNÉ usľĺľovENIA
1

2
J

Prenajímateľnezodpovedá zapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloŽeného
na hľobovom mieste.
Nájomca beľie na vedomie, Že jeho vlastný hnuteľný majetok si je povinný poistiť na
vlastné náklady. Prenajímateľ nezodpovedázaprípadnú stratu, resp. zničenie majetku.
Nájomca berie na vedomie, Že Prenajímatel' a jeho spľostľedkovatelia spľacúvajúv zmysle
naľiadenia Euľópskeho paľlamentu a ľady (EU) 20161679 z 27. aprí|a 2016 o ochľane
pohybe takýchto údajov, ktoým
fuzíckýchosôb pľi spľacúvaníosobných údajov a o voľnom
sa zrušuje smernica g5l46l$s (všeobecné nariadenie o ochľane údajov) osobné údaje
Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto Zm\uve za účelomplnenia zakonných povinností
Z'z'
Pľenajímateľa,ktoré vyplývajú zprevádzkovania pohľebiska podľa zákonač.l3ll20l0
nazabezpečeĺie
o pohľebníctv ev zneĺineskoľšíchpľedpisov, po dobu nevyhnutne potrebnú
tej to Zmluvy
pr áv apovinno stí vyplýv aj úc ích zo zmluvného v ď ahu za|ožeĺéhona základe
č'
a následne na účelyarchivácie po dobu tľvania aľchivačnejdoby v súlade so zĺĺkonom
zneĺi.
3g5l2OO2Z.z. oarchívoch a registratuľach a o doplnení niektoých zákonov v platnom
Spľacúvanie osobných údajov Nájomcu je v súlade s čl. 6. ods. 1 písm. c) všeobecného
podľa
naľiadenia o ochľane údajov potľebnéna plnenie zakonných povinností Prenajímateľa
zákona č. ĺ3I:2OIO Z.z. o pohľebníctve v znení neskoľšíchpľedpisov. Nájomca zélroveťl
vyhlasuje, že za účelomuzavretia tejto Zm|uvy pľi poskýnutí osobných údajov
bol dostatočne informovaný o svojich pľávach vyplývajúcich zo

Pľenajímateľovi
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spracúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskytnúť v súvislosti so
zakonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších ľelevantných skutočnostiach
saNájomca
obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky ochľany súkĺomiď', s ktoľéhoobsahom

pred podpísanímtejto Zmluvy oboznámil. Nájomca beľie na vedomie že infoľmácie o
spracovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Prenajímateľa: www.sala.sk.
Ý pľípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovaťdruhej zmluvnej strane
akúkoľvekpísomnosť,doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v čl.
I. zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená druhej zmluvnej straneo ktoľá
písomnosť doľučuje.V pľípade,ak sa písomnosť aj pri dodľžanítýchto podmienok vľáti
nedoručená, zmluvné stľany sa dohodli, že účinkydoručenia nastávajú dňom vľátenia
zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuj e. Zm\uvĺéstľany sa výslovne dohodli na
opľávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzku medzĺ zmluvnými stranami' ktoľé
vyplývajú ztejto zmluvy aj pľostľedníctvome _ mailu ďa|ebo kĺátkej textovej spľávy.
Prenajímateľ aNájomca sa zaväzuju písomne si oznámiť každtl zmenu týkajúcu sa ich
identifikačných údajov (nánov, sídlo, číslaúčtova pod.) najneskôľ do l0 pľacovných dní
odo dňa, kedy táto ĺÍnertanastala. Takéto zmeny sa nebudú povaŽovať zazmerly vyŽadujúce

4

5

si uzavretie dodatku k tejto zmluve.

čl. x.

usľĺNoVENIA
zÁvnnnČľÉ

1.

2.
3.
4.

5.

6.

K zmene tejto zmluvy môžedôjsť len nazákladevzájomnej dohody zmluvných stľán foľmou
očíslovanýchpísomných dodatkov' s výnimkou zmien vyplývajúcich zo zmerLy

pľevádzkového poľiadku pohrebiska, ktoré sil záv'ázné pre nájomcu dňom nadobudnutia ich
účinnostialebo zo zmienvšeobecne platných pľávnych predpisov najmä zákonač.l3l/20t0
Z.z. o pohľebníctvev znení neskoršíchpľedpisov.
Práva a povinnosti zmluvných stľán touto zmluvou neupravené sa ľiadia príslušnými
ustanoveniami VZN č,. 5l2O20 v platnom ztení, zákonom č. 131l20l0 Z. z. o pohĺebníctve
v znení neskoľšíchpľedpisov a zákonom č,. 4011964 Z. z. občiansky zákonník v platnom

znení.
Touto zmluvou sa riadi tiež doba uŽívaniapľedmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti
tejto zmluvy.
Táto zm|uva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stľanami a účinnou
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Šaľa.Zmluvné stľany
súh1asia so zveľejnenímcelej zmluvy, vľátane so zveľejnením a sprístupnením ich osobných
údajov v rozsahu mena a pľiezviska. Povinnosť zmluvu zveľejniť vypl;ýva z ustanovenia $
5a zákona č. 2II]2OO0 Z. z. o slobodnom pľístupe k informáciám ao zmene a doplnení
niektoých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom zĺení.
Ak niektoré ustanovenia tejto Zmlwy nie sú celkom alebo sčasti účinnéalebo neskôr stľatia
účinnosť,nie je tým dotknutá platnosť ostatqých ustanovení. Namiesto neúčinnýchustanovení sa pouŽije úprava, ktoľá, pokial' je to právne možĺé,sačo najviac približuje zmyslu
a účelutejto Zm1uvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmlwy zmluvné stľany túto otázku brali
do úvahy.

je

vypľacovaná v tľoch (3) vyhotoveniach povahy originálu, z ktoých
nájomca obdržíjedno (1) vyhotovenie a pľenajímateľobdľží2 vyhotovenia.

Táto zmluva
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a

jej obsahom' poľoanmeli mu'
si pľečítali'súhlasia s
zmluw
že
vyhlasujú,
strany
Zmluvné
ana znak
azĺoanmítethýpľejav ich vôle
*eĺty,'j*r,y
,tomany,
obsďruj.
že
vyhlasujú,
súhlasu ju podpisujú'

7

v

Šaľ,an".....?:.1.l,.?.93'.(]....

Za prenajímateľa:

Za nójorncu:

*
*
*
.a.aa.

a.

a a

aa. aa

"'
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