Nájomná zmluva č. 2812022
na hľobové miesto

ĺrzatvoľená v zmysle $ 663 a násl. zékoĺač.4)lt964Zb. občiansky zakonník v znení neskorších
pľedpisov a $ 2l anásl. zékonač.I3Il2oI9 Z. z. o pohľebníctvevzneni neskoľšíchpľedpisov

čl. I.

ZMLI'IV|ĺE STRAIYY

1. Pľenajímatel': Mesto Šal'a
Nám. Sv. Trojice 7,927 15 Šaľa
Sídlo:
Zutúpený: Mgr. Jozef Belický, pľimátor mesta
Bankové spoj enie : Slovenská sporitel'ňa, a.s.
SK82 0900 0000 00512430 6282

IBAN:
BIC:
IČo:

GIBASKBX
00 306 185

(ďal ej l en,, pr enaj ímat e ľ ")

2. Nájomca:

Ilelena Hoľňáková

Naĺodený/á:
Rodné číslo:
Trvale bytom

:

Te1.

e-mail:

(ďakj len,,nójomca")
(obidvaja účastnícizmluvy v ďalšom texte spoločne aj ako ,,zĺnhlvnéstľany")
čl. il.

ÚvooľÉUsTAl[ovEnľrA
I

2.

Pľenajímatel' je výlučným vlastníkom pozemku registra C KN paľcela číslo1586/1'
zastavané plochy anádvoľia ovýmere 33244 m2, paľcela registľa c KN číslo1586/8,
zastavaĺáplocha a nádvoľie o qýmere 134 nŕ a paľcela ľegistľa C KN číslo158ó/6, ostafirá
plocha o výmeľe 7 rrŕ vedené katastrálnym odboľom okľesného uradu Šďa, pre obec
a katastrálne územie Šaľa,na liste vlastríctva č. 1 (ďalej aj ako ,,nehnuteľnosti").
Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintoľínmesta Šaľaktoý je pohľebiskom podl'a zékoĺa
l3tl20l} Z. z. o pohľebníctve v znení neskoľšíchpľedpisov. Pľenajímateľje pľevádzkovateľ
pohĺebiska.
čl. IIL

PREDMEľ ĺ Účpl NÁnĺu
I

Pľenajímateľpľenecháva ĺiájomcovi do nájmu a nájomca prijíma do nájmU za podmienok
dohodnuých v tejto nájomnej zmluve (ďalej len,,zmluvď'): uľnovúschrarrku v kolumbaľiu,
číslouľnovej schĺanky: N9 (ďalej aj ako ,,urnová schľankď').
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čl.Iv.

sLUŽBY SPoJENE s ľÁĺuoMHRoBouĺ'no n[IEsTA
1

umovej schĺĺĺnkysú spojené sluŽby, kÍorépočas trvania nájomného vďahu
pľenaj ímateľ poskýuj e náj omcovi :
1.1 odvoz odpadu z pohľebiska okľem stavebného odpadu,
t.2 tdrŽba pozemkov a stavieb na pohľebisku, na ktoľom sa uľnová schĺánka nac}tádza
(okĺem umovej schľanky),
1.3 úhľadyinvestičných aneinvestičnýchnákladov spojených s pľevádzkoupohrebiska,
l.4 prevádzkovanie pohrebiska, na kÍoľom sa nachádza uľnová schľĺínkašpecifikovaná
v čl. il. tejto zmluvy, v súlade so ziíkonom č,.I3ll20l0 Z. z. o pohĺebníctvev znení
S pľenájom

neskorších pľedpisov.
čl. v.

DoBA NÁJMU

1.

Táto zmluva sa vzatváta na dobu neurčitúv súlade so zákonom

2.
3.

Z. z. o pohĺebníctvev platnom z-rlení.
Neoddelitel'nou prílohou tejto zmluvy je doklad o úhľade nájomného.
Užívanteumovej schľanky začalo dť:m,:.13.l.2022

č. t31/20l0

čl. vI.

ľÁĺoľľľn

1.
2.
3.
4.
5.

Výška nájomného činí500'00 EUR (slovom: pät'sto eur) na dobu 30 rokov aje uľčená
podl'a ust. $ 12 Všeobecne závazného naľiadenia mesta Šaľač. 5l2O2O Prevádzkoqý
poriadok pohľebísk mesta Šaľav zneni neskoľšíchzmien (ďalej aj ako ,,vZN é.512020")
a bolo uhľadenédňa 13.1.2022,na dobu do 13.1,2052.
Nájomné je splatné vopred na celých 30 rokov pľi podpise tejto zmluvy.
Nájomca beľie na vedomie a qýslovne súhlasís tým, že výška nájomného na ďalšie obdobie
nájmu bude určená podľa aktuálne platného cenníka pľenajímateľa.
Nájomca je povinný pľed uplynutím predplateného obdobia uhradiť nájomné na ďalšie
obdobie. V prípade ak nájomca ani po písomnom upozomení neuhradí nájomné na ďalšie
obdobie, má prenajímateľ pľávo vypovedať túto nájomnú zmluvu postupom podľa č1. VIII.
tejto Zmluvy.
Pľi úmrtínájomcu umovej schľanky má pľednostné pľávo na uzatvoľenie novej nájomnej
zmluvy na uľnovej schľĺínkyosoba blízka, ak je blízkych osôb viac,táblízka osoba, ktorá
doručíprenajímateľovi písomnúžiadosťako pľvá, pľeukaže svoj status blízkej osoby k
zomľelému nájomcovi rodným listom alebo čestným vyhlásením s úľadneosvedčeným
podpisom vyhlasujúc tento vďah k zomľelému nájomcovi a ktoľej pľenajímateľpísomne
ako pľvej potwdí využitie pľednostného práva. Prednostné pľávo na uzatvorenie nájomnej
zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného ľoka od úmľtia nájomcu uľnovej schľĺánky.
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pnÁv.q.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

čl. vu.

A PovINosTI zMLUvNÝcH sľnÁľ

Prenajímatel' je povinný:

l.1

prevádzkovať pohľebisko spľenajatou urnovou schĺánkou vsúlade splatnými
pľávnymi predpismi o pohrebníctve a prevádzkovým poriadkom pohĺebiska,
L2 počas trvania tejto zmluvy zabezpečiťprísfup nájomcovi k uľnovej schĺánke,
1.3 zdržaťsa akýchkoľvek zásahov do urnovej schľánky, okĺem pľípadu,ak je potrebné
zabezpečíťbezpečnepľevádzkovaniepohľebiska. o pľipravovanom zásahuje povinný
vopľed písomne infoľmovať nájomcu. o uŽ uskutočnenom zásahu do urnovej
schránky, je pľevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne infoľmovať nájomcu,
l.4 vopľed písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť
mesiacov pľedo dňom, keď sa má uľnová schľĺánka vyptatať.
Nájomcaje povinný:
2.I dodržiavaťustanovenia pľevádzkového poľiadku,
2.2 ĺŽivaťuľnovúschľánku v súlade s platnými právnymi predpismi o pohľebníctve
aptevádzkovým poľiadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou,
2.3 na vlastné nráklady zabezpeéovaťpoľiadok, údržbua starostlivosť o uľnovúschrĺínku
azabezpeéiť,aby umová schránka neohľozila bezpečnosť návštevníkov pohrebiska,
2.4 omamovať pľevádzkovatel'ovi pohľebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie
evidencie hrobových miest, v prípade fyzickej osoby najmä änenu mena a adresy
trvalého pobytu, v pľípade pľávnickej osoby najmä zmenu obchodného mena a sídla,
2.5 zdtžaťsa vykonávania akýchkoľvek stavebných úpľavuľnovej schľanky ajej okolia.
Úprava čelnej dosky umovej schľĺánky (vľátane montáŽe písmen) môŽebyť vykonaná
iba s pľedchádzajúcim súhlasom správcu cintoľína,
2.6 tlďtžiavať poľiadok na pohľebisku,
2.7 ľozsvecovať sviečky len na mieste na to vyhľadenom.
Ak prenajímateľ zistí nedostatky v staľostlivosti o uľnovú schľánku, vyzve nájomcu, aby ich
v pľimeranej dobe odstľĺínil.Ak nájomca tieto nedostatky neodstráni v písomne určenej
lehote, prenajímatel'tak môŽe uľobiť sám na nĺáklady nájomcu.
Nájomca berie na vedomie, že nedodržiavaním pľevádzkového poľiadku pohľebiska sa môže
dopustiť pľiestupku podl'a ust. $ 32 zákona l31l20l0 Z. z o pohĺebníctve v platĺrom zneĺĺ.
Každá zmena prevádzkového poľiadku bude oznÍtmovaná nájomcovi hľobového miesta
uverejnením oznámenia o zmene pľevádzkového poriadku pohľebiska na uľadnej tabuli
spolu so zverejnením nového prevádzkového poriadku pohrebiska. Zmena pľevádzkového
poľiadku pohľebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šaľ.
Podnájom uľnového miestaje zakazaný.

ZMLIIvY
vŕľovnĎ ľÁĺoľĺľEJ
1

čl. VIII.

vZŤAHU
A UKoNčENIE ľÁĺoľĺľEHo

Pľenajímateľnájomnú zmluvu vypovie, ak :
a) závažné okolnosti na pohľebisku znemožňujú tľvanie nájmu uľnovej schľiánky,
b) sa pohĺebisko zruší,
c) nájomca ani po upozomenínezapIati| nájomné

)

zavžívaĺieuľnovej schľĺánky.

Ak prenajímatel'vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku
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písm. a) a b)'
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J

4

5

6

musí so súhlasom nájomcu zabezpečiťnrĺfuadné miesto na uloženie urien so spopolnen;imi
ostatkami.
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a b),
je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiťnájomcovi najmenej tri mesiace pľedo dňom,
keď sa má umová schľĺĺnkazrušiť; ak mu nie je známa adľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu,
uveľejní túto infoľmáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a pľiezviska
nájomcu uľnovej schĺanky a číslauľnovej schľanky.
Ak prenajímatel'vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods. 1 písm. c), je povinný
výpoveď doručiťnájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na ktoľúbolo
nájomné zaplatene; ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní tuto
iďoľmáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a pľiezviska nájomcu
urnovej schľánky a číslauľnovej schnínky.
Ak prenajímatel' vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm.
c) a nájomca je znátmy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia
výpovede. Prenajímateľ vyzve nájomcu, aby najneskôľ do tejto lehoty odstránil z uľnovej
schľanky uložené umy a písmo z čelnej dosky; ak ich v tejto lehote neodstráni, po uplynutí
výpovednej lehoty ich pľenajímateľodstráni; po uplynutí ýpovednej lehoty sa pľípadné
pľíslušenstvouľnovej schľĺínkypovaŽuje za opustenú vec.
Nájomca môŽe písomne požiadať prenajímatel'a o ukončenie nájomného vďahu písomnou
dohodou zmluvných stľán, spľavidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné
uhľadené. Yzor Žiadosti o ukončenie zmluvy tvorí prílohu č. 6 VZN é.512020.
čl. Ix.

OSOBITNE USTAI{OVENIA

1.
2.
3.

ĺ

,1

Prenajímateľ nezodpovedázapoškodenie, alebo odcudzenie dľobnéhohmotného majetku.
Nájomca berie navedomie, že jeho vlastn;ý hnutelhý majetok si je povinný poistiť na
vlastné náklady. Pľenajímateľnezodpovedázapľípadnú stratu, resp. zničenie majetku.
Nájomca beľie na vedomie, že Prenajímateľa jeho sprostľedkovatelia spracúvajú v zmysle

naľiadenia Euľópskeho parlamenfu a rady (EU) 20161679 z 27. apnla 2016 o ochĺane
fyzických osôb pri spľacúvaníosobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov, ktoým
sa zrušuje smernica 95l46lBs (všeobecné nariadenie o ochľane údajov) osobné údaje
Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto Zm|uve za účelomplnenia zĺíkonných povinností
Prenajímateľa, ktoré vyplývajú zprevádzkovania pohľebiska podľa zákonač. l3ll20l0 Z.z.
o pohĺebníctvev znení neskorších pľedpisov, po dobu nevyhnutne potrebnú ĺazabezpečerue
práv apovinností vyplývajúcich zo zmluvného vďahuzaloženeho nazŕklade tejto Zmluvy
a následne na účelyaľchivácie po dobu tľvania archivačnej doby v súlade so zákonom č.
395l2002Z.z. o aľchívocha registľaturach a o doplnení niektorých zákonov v platnom zĺení.
Spľacúvanieosobných údajov Nájomcu je v súlade s č1. 6. ods. 1 písm. c) všeobecného
naľiadenia o ochrane údajov potľebné na plnenie zakonných povinností Prenajímateľa podľa
zákona č. I3|l20l0 Z.z. o pohľebnícfue v znení neskoľšíchpredpisov. Nájomca zŕttoveil
vyhlasuje, že za účelomuzavretia tejto Zmluvy pri poskytnutí osobných údajov
Pľenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich pľávach vyplývajúcich zo
spracúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskýnúťv súvislosti so
zakonnými alebo zmluvnými poŽiadavkami, ako aj o ďalších relevantn]ŕch skutočnostiach
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4.

5.

obsiahnuých v dokumente ,,Podmienky ochľany súkĺomiď', s kÍoréhoobsahom saNájomca
pľed podpísanímtejto Zmluvy oboznámil. Nájomca berie na vedomie že infoľmácie o
spracovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Prenajímateľa: www.sala.sk.
V pľípade, ak bude podl'a tejto zmluvy potľebnédoručovaťdľuhej zmluvnej strane
a]<ukolŤek písomnosť,doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v čl.
I. zmluvy, dokial'nie je zmena adľesy písomne oznétmeĺá dľuhej zmluvnej strane, ktorá
písomnosť doručuje. V pľípade,ak sa písomnosť aj pľi do&Žarlí týchto podmienok vľáti
nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, že účinkydoručenia nastávajú dňom vľátenia
zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje. Zmluvné stľany sa qýslovne dohodli na
opľávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzku medzi zmluvnými stranami, ktoľé
vyplývajú ztejto zmluvy aj pľostredníctvom e - mailu alalebo kľátkej textovej správy
Prenajímateľ aNájomca sa zaväzujtl písomne si oznĺímiťkaždúzmenu týkajúcu sa ich
identifikačných údajov (nézov, sídlo, číslaúčtova pod.) najneskôr do 10 pracovných dní
odo dňa, kedy táto zÍneĹa nastala. Takéto zmeny sa nebudú povaŽovať zazÍneny vyžadujúce
si uzavretie dodatku k tejto zmluve.
čl. x.

zÁvnnnčNn UsTA|ĺovENIA

1.

K zmene tejto zmluvy môŽe dôjsť len na zéklade vzájomnej dohody zmluvných stľán foľmou
očíslovanýchpísomných dodatkov, s výnimkou zmien vyplyvajúcich zo zmeny
pľevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré stlzávazné pre nájomcu dňom nadobudnutia ich
účinnostialebo zo zmieĺvšeobecneplatných právnych pľedpisov najmä zál<onač. I3l/20I0

2.
3.
4.

5.

6.

Z.z. o pohľebďctve v znení neskoľšíchpľedpisov.

Präva a povinnosti zmluvných stľríntouto zmluvou neupravené sa riadia pľíslušnými
ustanoveniami VZN č. 512020 v platnom zneni, ziíkonom č,. I3|l20l0 Z. z. o pohĺebníctve
v znení neskoľšíchpredpisov a zákonom i. 4011964 Z. z. obéíanskyzĺĺkonníkv platnom
zneni.
Touto zmluvou sa ľiadi tiež doba užívaniapľedmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti
tejto zmluvy.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvn;ými stranami a účinnou
dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na webovom sídle mesta Šaľa.Zmluvné strany
súhlasia so zverejnením celej zmluvy, vrátane so zverejnením a spľístupnenímich osobných
údajov v ľozsahu mena a priezviska. Povinnosť zmluvu zverejniť vyplyva z ustanovenia $
5a zákona č. 2ll/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k infoľmáciám ao zmene a doplnení
niektoých zákonov (zél<on o slobode informácií) v platnom zneni.
Ak niekÍoľéustanovenia tejto ZmItlvy nie sú celkom alebo sčasti účinnéalebo neskôr stľatia
účinnosť,nie je ým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinnýchustanovení sa použije úprava, ktoľá, pokiaľ je to právne moŽné, sa čo najviac približuje zmyslu
a účelutejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatvĺíranítejto Zmluvy zmluvné strany tuto otázku bľali
do úvahy.
Táto zmluva je vypľacovaná v tľoch (3) vyhotoveniach, zktoých nájomca obdľžíjedno
(1) vyhotovenie a pľenajímateľobdľŽí2 vyhotovenia.
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pľečítali,súhlasia s jej obsahom' porozlrmeli ľnu,
Zmiĺvnéstrany vyhlasujú, že zmluvu si

vyhlasujú,žeobsďruj".touoa,,1',WčitY,jasnýazronĺĺitel'nýpľejavichvôleanaznak
súhlasu ju podpizujú.

V Šati,dĺa..!.3.

(

.

Č.ouL-

Za prenajímateľa:

Za nójomcu:

*

*
*

*.,:'

J

,1
l1
v
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