Nájomná zmluva č. 979ĺ202t
na hľobové miesto

Zb. občiansky zákonník v znení neskoľších
uzatvorená v'zmysle $ 663 a násl. zŕkonaé.4011964
v znení neskoľšíchpredpisov
predpisov a $ 2I anásI. zákonač.I3II20I0 Z.z' o pohľebníctve
čl. I.

ZMLU\TNE STRANY

1. Pľenajímatel':Mesto Šal'a
Nám. Sv. Tľojice 7,927 15 Šaľa
Sídlo:
Zastúpený: Mgľ. Jozef

Belický, pľimátoľ mesta

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a's'
SK82 0900 0000 00512430 6282

IBAN:
BIC:
IČo:

GIBASKBX
00 306 185

(ďalej len,, prenaj í.mateľ")
2.

Nájomca:
Narodený/á:
Rodné číslo:
Tľvale bytom

Silvia Lisá

:

Tel.
e-mail:
(ďalej ĺen ,,nójomca")
strany")
(obidvaja účastnícizmluvy v ďalšom texte spoločne aj ako ,,zmluvné

uvoDNE
1

2

J

;liti."tENIA
c

KN paľcela číslo1586/1'
Pľenajímateľje výlučnym vlastníkom pozemku ľegistra
ľegistľa C KN čís1o1586/8,
zastavaná plocha anádvoľie ovýmeľe 33244 m2,paľcela
C KN číslo1586/6, ostatlrá
zastavaĺáplocha a nádvoľie o qýmeľe I34 ÍÍŕa paľcela registra
Šaľa,pľe obec
plocha o výmeľe 7 m2 vedené katastľálnym odborom okľesného úradu
(ďalej aj ako ,,nehnuteľnosti")'
a katastrálne územie Šaľa,na liste vlastníctva č. !
je pohĺebiskom podľa zákoĺa
Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintoľínmesta Šaľaktoľý
Pľenajímateľje prevádzkovateľ
I3I:20IO Z. z. opohrebníctve v znení neskorších predpisov.
pohľebiska'
(ďalej aj ako ,,hľobové
Hrobové miesto na paľcele NC 3, rad: 1, hĺobovémiesto č. 30,31
_ RozáIia Horvdthová (ďalej aj ako ,,pôvodný
miesto.,) ďoteľaz vŽíva:pôvodný nájomca
za
zákJade Nájomnej zmluvy č,. 12212006 zo 7.2.2006 pričom nétjomné
nájomcď,)
užívaniehľobového miesta bolo uhĺadenéna dobu do 3.4.2026'
právo na uzatvoľenie
Z dôvodu, že pôvodný nájomca zomrel a nájomca využil pľednostné
4 zákoĺaé.I31l20I0 Z'z'
novej nájomnej zmluvy na hĺobovémiesto v súlade s $ 21 ods.
neskorších pľedpisov sa zmluvné strany výslovne dohodli na
o pohĺebníctve v zĺĺeĺí
uzatvorení tejto nájoľurej zrnluvy (ďalcj lcn ,,zmluvď')'

ĺa

4

h
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PREDMEr

čl. ilI.

ĺ učBl ľÁĺnĺu

do nájmu za podmienok
Prenajímateľprenech áva nájomcovi do nájmu a nájomca prijíma
ľad : 1, hľobové miesto č'
dohodnutých v tejto zmluve hľobové miesto na parcele NC 3,

1

30,31.

čl.IV.

SLUŽBY SPoJENÉ S NÁJMoM HRoBovÉHo MIESTA
počas trvania nájomného
S pľenájom hrobového miesta sú spojené služby, ktoľé

1

pľenaj ímatel' poskýuj e náj omcovi

1.1

I.2
1.3

1.4

vzťahll

:

odvoz odpadu z pohľebiska okľem stavebného odpadu,
nachádza
idržbapozemkov astavieb na pohĺebisku, na ktorom sa hľobové miesto
(okľem hľobového miesta),
pľevádzkou pohľebiska'
úhľady investičných a neinvestičných nákladov spojených s
v čl'
prevádzkovanie pohľebiska, naktoľom sanachádzahrobové miesto špeciťrkované
v zĺeĺlí
III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom é. I3I12OIO Z. z. o pohrebníctve
neskoľšíchpredpisov.
čl. v.

DOBA

ľÁľivĺu

skôr, ako po uplynutí tlecej
Táto zmluv asauzatvára na dobu neuľčitúa nesmie sa vypovedať
v znení
(10 ľokov odo dňa pochovania) , ak zákon č. t3llzu} Z' z' o pohĺebníctve

1

2

doby
neskoľšíchpredpisov neustanovuj e inak'
Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je doklad o úhĺadenájomného'
čl. vI.

NÁJoMNE
1

2
J

cent) bolo
Nájomné vo výške 29,87 EUR (slovom dvadsaťdevät' eur osemdesiatsedem
zo stľany nového nájomcu uhĺadené na dobu do 3'4'2026'
na ďalšie obdobie
Nájomca berie na vedomie a výslovne súhlasís tým, že ýška nájomného
nájmu bude určená podľa aktuálne platného cenníka pľenajímateľa.
nájomné na ďalšie
Nájomca je povinný pľed uplynutím pľedplateného obdobia uhĺadiť
nájomné na ďalšie
obdobie. V pľípade ak nájomca ani po písomnom upozornení neuhĺadí
postupom podľa čl' VIII'
obdobie, má prenajímateľpľávo vypovedať túto nájomnú zmluvu
tejto

4.

Zmluvy'

na uzatvorene no\ ĺejnájomnej
hĺnhnrréhnmiesta má pľednostné
nľednostné pľávo
oľávo
Pri úmľtínájomcu hľobového
osoba, ktoľá
zmluvy na hĺobovémiesto osoba b|ízka, ak je blízkych osôb viac, táblizka
blízkej osoby k
doručíprenajímateľovi písomnúŽiadosť ako pľvá, preukáŽe svoj status
osvedčeným
zomľelému nájomcovi rodným listom alebo čestným vyhlásením s úradne
písomne
podpisom vyhlasujúc tento vzťah k zomrelému nájomcovi a ktoľej prenajímateľ
uzatvoľenie nájomnej
ako prvej potvľdí využitie prednostného pľáva' Pľednostné pľávo na
miesta'
zmluvy možno uplatniť najneskôľ do jedného roka od úmľtia nájomcu hľobového

I
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čl. vII.

pnÁva A PovINoSTI ZMLU\rNÝcrĺ sľnÁľ
Prenajímateľ j e povinný:

I

l.1

1.2

súlade s platnými
prevádzkovať pohľebisko s pľenajatým hľobovým miestom v
pohľebiska,
pľávnymi predpismi o pohľebníctve a pľevádzkoým poriadkom
pľenajatému hrobovému
počas trvania tejto zmluvy zabezpečiťprístup nájomcovi k

prípadu, ak je potľebné
zdržaťsa akýchkoľvek zásahov do hĺobovéhomiesta, okrem
zásahu je povinný
zabezpeiiť bezpečnépľevádzkovaniepohľebiska. o pripravovanom
do hĺobového
vopľed písomne infoľmovať nájomcu. o už uskutočnenom zásahu
infoľmovať nájomcu'
miesta, je prevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne
t.4 vopľed písomne upozoľniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť
mesiacov predo dňom, keď sa má hĺobovémiesto zrušiť.
Nájomcaje povinný:
2.| dodržiavaťustanoveni a preváďzkového poľiadku'
miesto v súlade s platnými právnymi pľedpismi o pohľebníctve

1.3

2.

miestu,

2.2 lžívaťhľobové
2.3
2.4
2.5

3.
4.
5.

6.

2.6

pľevádzkovým poľiadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou,
o pľenajaté hrobové
na vlastné nak1ady zabezpečovaťpoľiadok, údľžbua staľostlivosť
k hľobu neohľozilo
miesto a jeho bezprostľedné okolie azabezpečiť, aby pľíslušenstvo
bezpečnosť návštevníkov pohĺebiska,
potrebné na vedenie
oznamovať pľevádzkovateľovi pohĺebiska všetky zmerly údajov
mena a adľesy
evidencie hľobových miest, v pľípade fyzickej osoby najmä Zmenu
mena a sídla'
tľvalého pobýu, v pľípade pľávnickej osoby najmä Zmenu obchodného
okolo hľobového
vykonávať akékoľvek stavebné úpľavyna hľobovom mieste a úpravy
miesta iba s predchädzajicim súhlasom spľávcu cintorína,
a

ldrŽiavať poriadok na pohrebisku'
nájomcu, aby ich
Ak pľenajímateľzistí nedostatky v starostlivosti o hĺobovémiesto, vyzve
v písomne určenej
v pľimeranej dobe odstľánil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstľáni
lehote, pľenajímateľ tak môŽe urobiť sám na náklady nájomcu.
poľiadku pohrebiska sa môŽe
Nájomca berie na vedomie, Že nedodrŽiavaním prevádzkového
pohĺebníctve v platnom zĺení'
dopustiť pľiestupku podľa ust. $ 32 zákoĺa I3I12OIO Z. z o
miesta
KaŽdá zmena prevádzkového poriadku bude oznamovaná nájomcovi hrobového
pohĺebiska na úľadnej tabuli
uveľejnením oznámenia o Zmene prevádzkového poriadku
Zmeĺa pľevádzkového
spolu so zverejnením nového prevádzkového poriadku pohľebiska.
poľiadku pohľebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šali.
Podnájom hrobového miestaje zakázaĺý'

čl. VIII.

yZŤAHU
rnŕľovnĎ ľÁĺoivĺľEJZMLUyY A UK6NčENIE NÁJSMNEH9
1

2

Prenajímateľnájomnú zmluvu vypovie, ak:
miesta'
a) závažĺeokolnosti na pohľebisku znemoŽňujú tľvanie nájmu hĺobového
b) sa pohľebisko zruší,
hľobového miesta'
c) náj omca ani po upozomen i nezap\atil náj omné za vŽív anie
písm' a) a b),
Ak pľenajímateľuypouie nájomnú zm|uvu z dôvodov uvedených v odseku 1
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3.

4.

5.

6.

a na vlastné náklady pľeloŽiť
musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hĺobovémiesto
miesto'
ľudskéostatky vráĺtaĺepríslušenstvahľobu na nové hľobové
v odseku 1 písm' a) a b)'
Ak pľenajímateľvypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených
mesiace predo dňom'
je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doľučiťnájomcovi najmenej tľi
je známaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu,
keď sa má hĺobovémiesto zrušiť; ak mu nie
s uvedením mena a priezviska
uverejní túto infoľmáciu na mieste obvyklom na pohľebisku
nájomcu hĺobovéhomiesta a číslahĺobovéhomiesta'
v ods. 1 písm' c), je povinný
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného
po uplynutí lehoty' na ktoru bolo
qýpoveď doľučiťnájomcovi najneskôľ do dvoch mesiacov
sídlo nájomcu, uveľejnítúto
nájomné zap1ateĺe;ak mu nie je zĺámaadľesa nájomcu alebo
mena a pľiezviska nájomcu
infoľmáciu na mieste obvyklom na pohrebisku s uvedením
hľobového miesta a číslahĺobovéhomiesta'
1 písm'
Ak pľenajímateľ vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku
jedného roka odo dňa doručenia
c) a nájom ca je známy' výpovedná lehota uplynie do
odstľanil z hĺobového
qýpovede. Pľenajímateľvyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty
po uplynutí výpovednej lehoty
miesta pľís1ušenstvohľobu; ak ho v tejto lehote neodstľáni,
príslušenstvohľobu považuje sa
ho pľenajímateľodstráni; po uplynutí výpovednej lehoty sa
opustenú vec.

písomne požiadať
Po uplynutí tlecej doby (10 ľokov odo dňa pochovania) môŽe nájomca
zmluvných strán,
prenajímateľao ukončenie nájomného vzťahu písomnou dohodou
uhľadené'Yzor žiadosti
spľavidla ku poslednému dňu doby, na ktoľúbolo nájomné
mesta Šaľač' 512020
o ukončenie zmluvy tvorí pľílohuč. 6 Všeobecne závaznehonariadenia
č' 512020")'
Prevádzkový poriadok pohĺebísk mesta Šaľa(ďalej aj ako ,'VZN

čt.Ix.
OSoBITNÉ usľaľovENIA

1.
2.
3.

majetku uloženého
Prenajímateľnezodpovedázapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného
na hĺobovom mieste.
je povinný poistiť na
Nájomca beľie navedomie, Že jeho vlastný hnuteľný majetok si
resp. zničenie majetku'
v1astné naklady. Prenajímateľ nezodpovedázapľípadnústratu,
spracúvajú v zmysle
Nájomca berie na vedomie, Že Pľenajímateľajeho spľostľedkovatelia
apríIa 2076 o ochľane
naľiadenia Euľópskeho paľlamentu a ľady (EU) 20161679 z 27 '
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktoým
ffzických osôb pľi spracúvaní osobných údajov
osobné údaje
sa zrušuje smeľnica 95l46l1s (všeobecné naľiadenie o ochľane údajov)
zakonných povinností
Nájomcu v ľozsahu stanovenom v tejto Zmluve za účelomplnenia
podľa zákoĺa č' l31l20l0 Z'z'
Pľenajímateľa,ktoľévyplývajú z pľevádzkovania pohĺebiska
potľebnú nazabezpečenie
o pohľebníctve v znení neskoľšíchpredpisov, po dobu nevyhnutne
za\ožeĺéhona zák|ade tej to Zmluvy
pr áv ap ovinno stí vyplýv aj úc ich zo zmluvného v ď ahu
v súlade so zákonom č'
a následne na úče1yarchivácie po dobu tľvania archivačnej doby
zákonov v platnom zneni'
3g5l2OO2Z.z. oarchívoch a registľatúľacha o doplnení niektoľých
písm' c) všeobecného
Spľacúvanie osobných údajov Nájomcu je v súlade s čl' 6' ods' 1
Pľenajímateľapodľa
naľiadenia o ochĺane údajov potrebné na plnenie zakonných povinností
Nájomca zároveťt
zákoĺa č. l3tl2ol1 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.
údajov
vyhlasuje, že za účelomuzavretia tejto Zmluvy pri poskýnutí osobných
zo
Prenajímateľovi bo1 dostatočne informovaný o svojich pľávach vyplývajúcich
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údaje poskytnúť v súvislosti so
spľacúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné
ľelevantn;ých skutočnostiach
zákonnými alebo zmluvn.ými požiadavkami, ako aj o ďalších
s ktoľého obsahom saNájomca
obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky ochľany súkľomiď"
vedomie že informácie o
pľed podpísanímtejto Zmluvy oboznámil. Nájomca berie na
sídle Prenajímateľa: www'sala'sk'
spracovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom
zmluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej strane

V prípade, ak bude podľá tejto

4

zmluvnej stľany uvedenú v čl'
akúkoľvekpísomnosť,doručuje sa táto písomnosť na adresu
druhej zmluvnej stÍaneo ktoľá
I. zmluvy, dokiaľ nie je zmefla adľesy písomne oznámená
týchto podmienok vľáti
písomnosť doručuje. V pľípade, ak sa písomnosť aj pľi dodržaní
nastávajú dňom vrátenia
nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, Že účinkydoručenia
stľany sa výslovne dohodli na
zásielky zmluvnej strane, ktorá zásietku doručuj e. Zmhlvĺé
zmluvnými stľanami' ktoľé
opľávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzku medzí
_
kľátkej textovej spľávy'
vyplývajú ztejtozmluvy aj prostredníctvom e mailu ďalebo
každíZmenu dkajúcu sa ich
PľenajímateľaNájomca Sa zaväzujiĺpísomne si oznámiť
do 10 pracovných dní
identifikačných údajov (názov' sídlo, číslaúčtova pod') najneskôr
považovať zazmeny vyžadujúce
odo dňa, kedy táto ZÍfienanastala. Takéto zmeÍy sa nebudú

5

si uzavľetie dodatku k tejto zmluve.

čl. x.

zÁvnnnčľÉusľĺNovENIA
stľán foľmou

K zmene tejto zmluv y môŽedôjsť len nazákladevzájomnej dohody zmluvných
očíslovanýchpísoĺnnýchdodatkov, s výnimkou zmieĺ vyplývajúcich

1

2.

zo

zmeny
dňom nadobudnutia ich
prevádzkového poriadku pohĺebiska, ktoré sizáväznépre nájomcu
najmä zákonač" l3ll20I0
účinnostialebo zo zmieĺvšeobecne platných pľávnych predpisov
Z.z. o pohľebníctv e v zĺeníneskoršíchpľedpisov'
sa riadia príslušnými
Práva a povinnosti zmluvných stľán touto zmluvou neupravené
Ó. I3llz0l0 Z. z' o pohĺebníctve
ustanoveniami VZN é. 512020 v platnom znení,zákonom
platnom
v znenineskoľších predpisov a zákonom č. 4011964 Z. z. občiansky zákonník v

zĺení.

a
J

doby nadobudnutia účinnosti
Touto zmluvou sa riadi tieŽ doba uŽivaniapredmetu nájmu do
tejto zmluvy

4

5

stľanami a uČrnnou
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými
mesta Šaľa.Zmluvné stľany
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle
a sprístupnením ich osobných
súhlasia so zveľejnenímcelej zmluvy, vľátane so zverejnením
vyplýva z ustanovenia $
údajov v rozsahu mena a pľiezviska. Povinnosť zmluvu zverejniť
a doplnení
5a zžkona č. 2II:2O0O Z. z. o slobodnom pľístupe k informácián ao zmene
niektoých zákonov (zákono slobode infoľmácií) v platnom zneĺí.
neskôľ stratia
Ak niektoré ustanovenia tejto Zm\uvynie sú celkom alebo sčasti účinnéalebo
Namiesto neúčinnýchusúčinnosť,nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
čo najviac približuje zmyslu
tanovení sa použije uprava,ktorá, pokiaľ je to právne možné,sa
zmluvné strany túto otazku bĺali
a účelutejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatvaraní tejto Zm\wy
do úvahy.

6

je

vypracovaná v troch (3) vyhotoveniach povahy originálu, z ktoľých
nájomca obdľžíjedno (1) vyhotovenie a prenajímateľ obdĺŽí2 vyhotovenia'

Táto zmluva
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7

mu'
súhlasia s jej obsahom: po::zumeli
prečítali'
si
zmluw
že
Zm|ĺvĺéstľanyvyhlasujú,
aĺa znak
azľozumiteľný pľejav ich vô1e
*eitý,'jusný
slobodný,
vyhlasujú, že obsahuje
sútrlasu ju podpisujú'

V

Šali,dňa...

Zandiomcu

,ĺ/ . /'o ry

Za prenajíľnateľa:

JozeÍ
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