Náj omná zmluva č,.3tl2022
na hľobové miesto
zakonník v znení neskorších
ulaIvorcĺáv zmysle $ 663 a násl. zékona é. 40 l ĺ9 64 Zb. občiansky
v znení neskoľšíchpľedpisov
predpisov a 21 a násl. zŕkona č,.I31l20I0 Z.z. o pohĺebníctve
$

čl. I.

ZMLTIVNE STRAI.IY

Pľenajímatel': Mesto

Šal'a
Nám. Sv. Trojice 7,92715 Šaľa
Sídlo:
Zastupený: Mgľ. Jozef Belický, pľimátoľ mesta
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a's'
SK82 0900 0000 00512430 6282
IBAN:

1.

BIC:
lČo:

GIBASKBX
00 306 185

(ďatej len,, prenaj ímateľ")

2.' Nájomca:

Ing. Peteľ Petro

Naľodený/á:
Rodné číslo:
Trvale bYtom

:

Tel.
e-mail:
(ďalej len,, náj omca" )'
strany")
(obidvaja účastnícizmluvy v ďalšom texte spoločne aj ako ,,zmluyné
čl. il.

WODI\IE USTANOVENIA
1

2

)

parcela číslo1586/1,
Pľenajímatel' je výlučným vlastníkom pozemku ľegistľa C Kj{
ľegistra C KN číslo1586/8'
zastavaná plocha anádvorie ov.imeľe 33244 m2,paľcela
KI\T číslo1586/6, ostatrá
zastavanáplocha a nádvorie o qýmeľe B4 ď a paľcela registľa c
Šďa, pre obec
plocha o výmeľe 7 rĺÝ vedené katastrálrryr' oábo.om okľesného uľadu
(ďďej aj ako ,,nehnuteľnosti").
a katastrálne územie Šaľa,na liste vlastníctva č. 1
je pohľebiskom podľa zékona
Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintoľínmesta Šaľaktoľý
je pľevádzkovateľ
I3tl2OI0 Z. z. opohĺebníctvev znení neskorších predpisov. Pľenajímateľ
pohľebiska.
(ďalej aj ako ,,hľobové miesto'o)
Hrobové miesto na paľcele 4rraď:1, hĺobovémiesto é.617
nájomcď') na
doteruz užíva!povoany nájomca - Pavol Petro (ďalej aj ako ,,pôvodný
pľičom nájomné zavžívanĺehĺobového
zákJade Nájomnej zmluvy č,. 45:112006 zo 26.5.2006
miesta bolo uhĺadenéna dobu

4.

do 16.8,2022'

právo na uzatvorenie
Z dôvodu, Že pôvodný nájomca zomĺel a nájomca využil pľednostné
4 zŕkoĺaé' I31l20I0 Z'z'
novej nájomnej zmluvy na hĺobovémiesto v sulade s $ 21 ods.
neskoľšíchpľedpisov sa zmluvné stľany qýslovne dohodli na
o pohĺebníctve v zĺĺeĺĺ
uzatvorení tejto nájomnej zmluvy (ďalej len,,zmluvď')'
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čl.

ilL

PREDMEľ.q. učnl, ľÁĺľĺu
pľijímado nájmu za podmienok
Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca
raď 1, hĺobovémiesto č' 6'7 '
dohodnutých v tejto zmluve hľobové miesto na parcele 4,

1

HRoBovÉrro MIE'TA
*LUŽBY sPoJENÉ, * *ĺľúľ'
počas trvania nájomného vzťahu
S pľenájom hĺobovéhomiesta sú spojené služby, ktoľé

1

prenaj ímateľ poskýuj e náj omcovi

1.1

l.2
1.3

1.4

:

odvoz odpadu z pohľebiska okľem stavebného odpadu'
miesto ĺachádza
údržbapozemkovastavieb na pohľebisku, na ktorom sa hľobové
(okĺem hĺobovéhomiesta),
pohĺebiska'
úĺadyinvestičných a neinvestičných niákladov spojených s pľevádzkou
v čl'
prevádzkovanie pohĺebiska, na ktoľom sa nach ádzabrobové miesto špeciťrkované
pohĺebníctvev zneni
III. tejto zmluvy, v súlade so zĺíkonomč,. 13ll20l} Z. z. o
neskorších pľedpisov.
čl. v.

DOBA NÁJMU
1

z

skôľ, ako po uplynutí tlecej
Táto zmluv asauzatvéra na dobu newčitúa nesmie sa vypovedať
o pohĺebďctve v znení
doby (10 ľokov odo dňa pochovania), ak zákon č,. t3tl2}l0 Z. z.

neskorších predpisov neustanovuje inak.
Neoddeliteľnou pľílohoutejto zm|uvy je doklad o úhľade nájomného'
čl. vI.

ľÁĺoľĺľÉ
1.
2.
3.
4.

bolo zo strany nového
Nájomné vo výške 50 EUR (slovom pät'desiat eur nula cent)
nájomcu uhľadenéna dobu do 17.8.2032'
na ďalšie obdobie
Nájomca beľie na vedomie a výslovne súhlasís tým, že výška nájomného
nájmu bude uľčenápodľa aktuálne platného cenníka prenajímateľa'
nájomné na ďalšie
Nájomca je povinný pred uplynutím predplateného obdobia uhĺadiť
nájomné na ďalšie
obdobie. V pľípadeak nájomca ani po písomnom upozomení neuhľadí
postupom podľa čl' VIII'
obdobie, má pľenajímateľpľávo vypovedať túto nájomnú zmluvu
tejto Zmluvy.
novej nájomnej
Pri úmľtínájomcu hĺobového miesta má pľednostné právo na uzatvorenie
táblízka osoba, ktoľá
zm1uvy na hľobovémiesto osoba b\izka, ak je blízkych osôb viac,
blízkej osoby k
doručípľenajímateľovi písomnúžiadosťako prvá, pľeukaže svoj stafus
úľadneosvedčeným
zomĺe1ému nájomcovi ľodným listom alebo čestqým vyhlĺĺseníms
písomne
podpisom vyhiasujúc tento vďah k zomľelému nájomcovi a ktoľej prenajímateľ
na uzatvoľenie nájomnej
ako prvej potvrdí vyuŽitie prednostného pľáva. Pľednostné pľávo
hĺobovéhomiesta'
zmluvy moŽno uplatniť najneskôľ do jedného ľoka od úmľtia nájomcu
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čl. vII.

pnÁvĺ A PovINosTI ZMLUu\Ýcľĺ sľnÁľ
Pľenajímateľje povinný:

1

1.1

l.2
1.3

vsúlade splatnými
prevádzkovať pohľebisko sprenaja|im hĺobovým miestom
pohľebiska,
právnymi pľedpismi o pohĺebníctvea prevádzkovým poľiadkom
pľenajatému hľobovému
počas trvania iejto zmluvy zabezpeÓiť pľístupnájomcovi k
miestu,

pľípadu,ak je potľebné
z&žaťsa akýchkolvek zásahov do hľobového miesta, okľem
pripravovanom zásahuje povinný
zabezpečiťbezpečnéprevádzkovanie pohľebiska. o

do

l.4

hľobového
zásahu
vopľed písomne infoľmovaťnájomcu. o uŽ uskutočnenom
infoľmovať nájomcu'
miesta, je pľevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne
zmluvy, najmenej šesť
vopred písomne upozoľniť nájomcu na vypovedanie nájomnej

mesiacovpredodňom,keďsamáhĺobovémiestozrušiť.
Nájomcaje povinný:

)

2.1
2.2

2.3
2.4
2.5

2.6
3

4
5

6

dodržiavať ustanoveni aptevéňzkovéhoporiadku,

pohrebníctve
užívaťhľobovémiesto v súlade s platnými pľávnymi pľedpismi o

prevádzkovým poriadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou,
o pľenajaté hľobové
na vlastné náklady zabezpeéovať poriadok, údľžbua staľostlivosť
k hľobu neohrozilo
miesto a jeho bezpľostľednéokolie azabezpeiiť, aby pľíslušenstvo
bezpečnosť návštevníkov pohľebiska,
potrebné na vedenie
oznamovať pľevádzkovateľovi pohľebiska všetky zÍTLeny údajov
zmenu mena a adresy
evidencie hľobových miest, v prípade fyzickej osoby najmä
mena a sídla'
trvalého pobytu, v prípade právnickej osoby najmä zÍnenu obchodného
úpravy okolo hľobového
vykonávať akékoľvekstavebné úpravy nahľobovom mieste a
miesta iba s pľedchádzajicim súhlasom správcu cintorína,
a

ldľŽiavať poriadok na pohľebisku.
nájomcuo aby ich
Ak prenajím ateľ zistínedostatky v staľostlivosti o hĺobovémiesto, Yyzľ{e
v písomne rľčenej
v pňmeľanej dobe odstľánil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstrĺĺni
lehote, prenajímateľ tak môže uľobiť sám na naklady nájomcu.
poľiadku pohĺebiska sa môže
Nájomca beľie na vedomie, že nedodržiavaním pľevádzkového
znení'
dopustiťpľiestupkupodľaust. $ 32zál<onal3ll2}1loZ. zopohĺebníctvevplatnom
miesta
Každá zl'-Le,,a p."roád"kouého poriadku bude oznamovaná nájomcovi hĺobového
pohrebiska na uradnej tabuli
uverejnením oznámenia o zmene pľevádzkového poriadku
Zmena prevádzkového
spolu so zveľejnením nového prevádzkového poriadku pohľebiska.
poľiadku pohĺebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šali'
Podnájom hĺobovéhomiesta je zakazaný'
čl. VIII.

vŕľovnĎ ľÁĺoľrľEJZMLUvY
1

A UKoNČENIE NÁJoMNÉHo vZŤAHU

Prenajímatel' nájomnú zmluvu vypovie, ak:
miesta,
a) zélvažnéokolnostina pohľebisku znemožňujú trvanie nájmu hľobového
b) sa pohľebisko zruší,

hľobového miesta'
c) nájomca ani po upozoľneniĺezaplati|nájomné zavŽivanie

2

ĺl

Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku
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3.

4.

5.

6.

na vlastné naklady preložiť
musí so súhlasom nájomcu zabezpečiťiné hľobovémiesto a
miesto'
ľudskéostatky vrátalepľíslušenstva hľobu na nové hľobové
b)'
v odseku 1 písm' a) a
Ak pľenajímateľvypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených
pľedo dňom'
je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiťnájomcovi najmenej tri mesiace
nájomcu alebo sídlo nájorncu,
keď sa má hĺobovémiesto zrušiť; ak mu nie je znämaadresa
s uvedením mena a priezviska
uveľejní túto infoľmáciu na mieste obvyklom na pohľebisku
nájomcu hľobového miesta a číslahľobového miesta'
1 písm' c), je povinný
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods.
mesiacov po uplynutí lehoty, na ktoru bolo
ýpoveď doručiťnájomcovi najneskôľ do dvoch
nájomcu, uverejní futo
nájomné zap1ateĺe;ak mu nie je známaadľesa nájomcu alebo sídlo
a priezviska nájomcu
iďoľmáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena
hĺobového miesta a číslahľobového miesta'
1 písm'
Ak prenajímateľ vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku
jedného roka odo dňa doručenia
c) a nájom ca je známy' ýpovedná lehota uplynie do
lehoty odstrránil z bĺobového
výpovede. Prenajímat eľ vyzvenájomcu, aby najneskôr do tejto
po uplynutí výpovednej lehoty
miesta pľíslušenstvohľobu; ak ho v tejto lehote neodstľáni,
pľíslušenstvo hĺobu považuje sa
ho prenajímateľ odstráni; po uplynutí výpovednej lehoty sa
opustenú vec.

písomne poŽiaďať
Po uplynutí tlecej doby (10 ľokov odo dňa pochovania) môže nájomca
zmluvných strĺín'
pľenajímateľa o ukončenie nájomného vďahu písomnou dohodou
Vzoľ žiadosti
spľavidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné uhľadené'
mesta Šaľač,. 5l2O20
o ukončenie zmluvy tvorí prílohu č. 6 Všeobe cĺe zžxäznéhonaľiadenia
Prevádzkoqý poľiadok pohĺebísk mesta Šaľa(ďalej aj ako ,,vZN é.512020")'

čl.Ix.
osoBITNÉ USTANoVENIA

1.
2.
3.

majetku uloŽeného
Prenajímateľ nezodpovedázapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného
na hľobovom mieste.
je povinný poistiť na
Nájomca berie navedomie, Že jeho vlastn;i hnutel'n:ŕ majetok si
zničenie majetku'
vlastné nák1ady. Prenajímateľnezodpovedázaprípadnú stratu, resp.
spľacúvajúv zmysle
Nájomca beľie na vedomie, že Prenajímateľa jeho sprostľedkovatelia
2016 o ochĺane
naľiadenia Euľópskeho parlamentu a rady (EU) 20161679 z 27. aptíLa
údajov, ktorym
fyzickýchosôb pri spľacúvaníosobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
g5l46lqs (všeobecnénaľiadenie o ochľane údajov) osobné údaje

sa zrušuje smernica
povinností
Nájomcu v ľozsahu stanovenom v tejto Zmluve za účelomplnenia zakonných
l31l20l0 Z'z'
Prenajímateľa, ktoré vyplývajú zptevádzkovania pohľebiska podľa zŕl<oĺač.
potľebnú nazabezpečelie
o pohrebníctve v znení neskoľšíchpredpisov, po dobu nevyhnutne
tejto Zmluvy
pľáv a povinností vypýajúcichzo zmluvného vďahu založeĺéhonazéklade
v súlade so zĺíkonom č'
a následne na účelyaľchivácie po dobu trvania aľchivačnejdoby
zákonov v platnom zĺeni'
395l2OO2 Z.z. oarchívoch a ľegistratuľach a o doplnení niektoých
písm' c) všeobecného
Spľacúvanieosobných údajov Nájomcu je v súlade s č1' 6' ods' 1
Pľenajímateľa podľa
nariadenia o ochľane údajov potľebné na plnenie zakonných povinností
pľedpisov. Nájomca zixoveŕ.
zélkona č. l3ll20\O Z.z. o pohľebníctve v zneĺíneskoľších
údajov
vyhlasuje, Že za účelomuzavľetia tejto Zm|uvy pri poskytnutí osobných
zo
Prenajímateľovi bol dostatočne informovaný o svojich pľávach vyplývajúcich
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poskytnúť v súvislosti so
spľacúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje
skutočnostiach
zakonnými alebo zmluvn;ými požiadavkami, ako aj o ďalších relevantných
obsahom saNájomca
obsiahnudchv dokumente,,Podmienky ochĺany súkľomiď', s ktorého
Že informácie o
pred podpísaním tejto Zmluvy oboznámil. Nájomca berie na vedomie
www'sala'sk'
spracovávaní osobných údajov sú dosfupné na webovom sídle Prenajímateľa:
podľá tejto zmluvy potrebné doručovaťdľuhej zmluvnej stľane

V prípade, ak bude

4

5

stľany uvedenú v č1'
akúkoľvekpísomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adľesu zmluvnej
strane' ktoľá
I. zmluvy, dokiaľ nie je zmerta adresy písomne oznátmená dľuhej zmluvnej
podmienok wáti
písomnosťdoručuje. Vprípade, ak sa písomnosť aj pri doďržaní týchto
dňom vrátenia
nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, že účinkydoručenia nastávajú
výslovne dohodli na
zásielky zmluvnej strane, ktotá zisielku doručuj e. Zmluvĺéstrany sa
stľanami, ktoľé
opľávnení doručovať písomnosti týkajúce sa zálväzku medzi zmluvnými
_
správy'
vyplývajú ztejtozmluvy aj pľostľedníctvom e mailu a/a\ebo kĺátkej textovej
týkajúcu sa ich
PľenajímateľaNájomca sa zaväanjípísomne si oznámiť každilzĺnenu
10 pracovných dní
identifikačných údajov (néaov, sídlo, číslaúčtova pod.) najneskôr do
zazmeny vyžadujúce
odo dňa, kedytaÍo zmenanastala. Takéto zmeny sanebudú považovať
si uzavretie dodatku k tejto zmluve.

čl. x.

zÁvnnn'ČNÉUsTANovENIA
1

2

K zmene tejto zmluvy môŽe dôjst'len nazák|adevzájomnej dohody zmluvných stľán formou
zÍneny
očíslovaných písomných dodatkov, s ýnimkou zmien vyplývajúcich zo

ich
pľevádzkového poľiadku pohľebiska, ktoré stlzétväzĺéprenájomcu dňom nadobudnutia
zál<onaó.l3ll20l0
účinnostialebo zo zmieĺvšeobecne platných právnych predpisov najmä
Z.z. o pohľebníctve v znení neskorších predpisov'
príslušnými
Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa ľiadia
Z. z. o pohľebníctve
ustanoveniami VZN é. 5l2o20 v platnom znení,zákonom č. t3ll20t0
v zneni neskorších pľedpisov a zákonom č,. 4011964 Z. z. obéiarlsky zakonník v platnom

zneĺi.

J

4.

5

účinnosti
Touto zmluvou sa riadi tiež doba vŽívaniapľedmetu nájmu do doby nadobudnutia
tejto zmluvy.
a účinnou
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami
Zmluvné strany
dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na webovom sídle mesta Šaľa.
ich osobných
súhlasia so zverejnením celej zmluvy, vrátane so zveľejnením a spľístupnením
z ustanovenia $
údajov v rozsahu mena a pľiezviska. Povinnosť zmluvu zveľejniť vyplyva
5a zilkoĺa č. z1ll2010 Z. z. o slobodnom prístupe k infoľmáciélm ao zmene a doplnení

niektoých zákonov (zakon o slobode informácií) v platnom zneni.
stratia
Ak niektoré ustanovenia tejto Zm|uvy nie sú celkom alebo sčasti účinnéalebo neskôr
us_
účinnosť,nie je tým dotknutá platnosť ostatn;ých ustanovení. Namiesto neúčinných
pľibližuje zmyslu
tanovení sa použije úpľava,ktoľá, pokiaľ je to právne možĺé,sačo najviac
tuto otázku brali
a účelutejto Zmluvy, pokiaľ pľi uzatllátaní tejto Zmhlvy zmluvné strany
do úvahy.

6

ĺl

je

vypľacovaná v troch (3) vyhotoveniach povahy oľiginálu, z ktoých
nájomca obdľžíjedno (1) vyhotovenie a prenajímateľ obdľŽí2 vyhotovenia.

Táto zmluva
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7

poroanmeli mu,
Zm1uvĺé strany vyhlasujú, že zmluvu si prečítali,súhlasia s jej obsahom'
vyhlasujú, že obsahuje slobodný, určitý, jasny aztozlrrliteľný prejav ich vôle aĺa znak
súhlasu ju podpisujú.

V Šali,dňa....

ft /- zc'ze-

Za prenajímateľa.

Za nójomcu:

I

ĺ?
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