
Nájomná zmluva č.3212022

na hľobové miesto

uzatvoĺená v zmysle $ 663 a násl' zákona č. 40 l Ig 64 Zb. občiansky zakonník v znení neskorších

predpisov a $ 2I aĺásI. zékoĺač. 131/2010 Z'z' o pohĺebníctvev znení neskoľších pľedpisov

čl. L
ZMLWI\ľE STRANY

Prenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nám. Sv. Trojice 7,92715 Šaľa

ZastÚpeĺý: Mgr. Jozef Belický, primátor mesta

Bankové spoj enie : Slovenská spoľitel'ňa, a's'

IBAlrt: SK82 0900 0000 005t 2430 6282

BIC: GIBASKBX
lČo: 00 306 185

(ďalej len,, pr enaj íľnate ľ " )

Nájomca: Fedoľ Eršek
Naľodený/á:
Rodné číslo :
Tľvale bytom :

Te1.

e-mail:
(ďatej len,,nójomca")
(obidvaja účastníci zĺnluvy v ďalšotn texte spoločne aj ako ,,ztnluvné strany")

čl. IL
Úvooľľ UsTANovENIA

Pľenajímateľ je výlučným vlastníkom pozemku_ registľa C KN paľcela číslo 1586/1'

zastavaná plocha anádvoľie oqimere zlz+q m2,paľcela ľegistľa C K]'{ číslo 1586/8'

zastavaĺáplocha a nádvoľie o qýmere |34 fiŕ a parcela registra c KN čís1o 1586/6' ostatná

plocha o qýmeľe 7 m2 vedené katastľálny* oäbo.o* okľesného uľadu Šaľa, pre obec

a katastľálne územie Šaľa, na liste vlasbríctva č. 1 (ďalej aj ako ,,nehnute1'nosti")'

Na tejto nehnuteľnosti sa nachád za cintoríĺmesta Šaľa ktoý je pohĺebiskom podľa zékona

l3|l2o|0Z.z. opohľebníctve v znení neskoľšíchpľedpisov. Pľenajímateľ je pľevádzkovateľ

pohľebiska.

}Iľobové miesto na paľcele lrrud: L!, ľľobové miesto č' 14'15 (ďalej aj ako "hrobové

miesto.,) doteraz ažíva: pôvodný nájomca _ Mória Eľšeková (ďalej aj ako "pôvodný

náj omcď') ĺa zék1ade Nájomnej zmluvy č. 3 8 9/0 8 zo 20.8'2008 pľičom náj omné za vžív anle

tľobového miesta bolo uhĺadené na dobu do 7'3'2023'

Z dôvodu, že pôvodný nájomca zomľel a nájomca vpžil pľednostné právo na uzatvoľenie

novej nájomnej zmluvy na hĺobové miesto v súlade s $ 21 ods' 4 zŕl<oĺaé' 13112010 Z'z'

o pohĺebníctve v zĺetĺ neskorších pľedpisov sa zmluvné strany ýslovne dohodli na

uzatvoľení tejto nájomnej zmluvy (ďalej len,,zmluvď')'
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čl. m.
PREDMEľ ĺ učnr, ľÁĺnĺu

Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca pľijíma do nájmu za podmienok

dohodnutych vtejto zmluve hĺobové miesto ĺaparcele 7, ľad : 11, hĺobové miesto č'

14,15.

čl.Iv.
SLUŽBY sPoJENÉ s NÁJMoM HRoBovÉHo MIEsTA

S pľenájom hrobového miesta sú spojené služby, ktoré počas trvania nájomného vzťahu

prenaj ímateľ poskytuj e náj omcovi :

r.r odvoz odpadu z pohĺebiska okĺem stavebného odpadu,

l.2 í&žbapozemkov astavieb na pohľebisku, na ktorom sa hĺobové miesto ĺachádza

(okrem hĺobového miesta),

1.3 úhľady investičných a neinvestičných nákladov spojených s prevádzkou pohľebiska,

t.4 prevádzkovanie pohľebiska, naktorom sanachádzahrobové miesto špecifikované v č1'

III. tejto zmluvy, v súlade so ziíkonom č). 13ll2OIO Z. z. o pobľebníctve v zĺrcni

neskorších pľedpisov.

čl. v.
DoBA ľÁĺľĺu

Táto zmluv asalzatvára na dobu neurčitú a nesmie sa vypovedať skôľ, ako po uplynutí tlecej

doby (10 rokov odo dňa pochovania), ak zŕiľioĺ č. l3ll2o1l0 Z. z. o pohĺebníctve v zneni

neskoľších predpisov neustanovuj e inak.

Neoddeliteľnou pľílohou tejto zmluvy je doklad o úhĺade nájomného'

čl. vI.
ľÁĺoľĺľÉ

1. Nájomné vo výške 29,87 EUR (slovom dvadsat'devät'eur osemdesiatsedem cent) bolo

zostľanynovéhonájomcuuhĺadenénadobudo7.3.2023.
2, Nájomca berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že výška nájomného na ďalšie obdobie

nájmu bude určená podľa aktuálne platného cenníka pľenajímateľa.

3. Nájomca je povinný pred uplynutím predplateného obdobia ubĺadiť nájomné na ďalšie

obdobie. V prípade ak nájomca ani po písomnom upozoľnení neuhľadí nájomné na ďalšie

obdobie, má prenajímateľ pľávo vypovedať túto nájomnú zmluw postupom podl'a čl' Vn'
tejto ZmluvY.

4. Pľi úmľtí nájomcu hľobového miesta má prednostné právo na uzatvoľenie novej nájomnej

zmluvy na hľobové miesto osoba b\izka, ak je blízkych osôb viac, táblizka osoba, ktoľá

doručí prenajímateľovi písomnú žiadosť ako pľvá, preukaže svoj status blízkej osoby k

zomrelému nájomcovi rodným listom alebo čestn;ým vyhlásením s úradne osvedčeným

podpisom vyhiasujúc tento vďah k zomĺelému nájomcovi a ktoľej prenajímatel'písomne

ako pľvej potvľdí využitie pľednostného práva. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej

zmluvy moŽno uptatniť najneskôľ do jedného roka od úmľtia nájomcu hľobového miesta'
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čl. vII.
ľnÁvĺ A PovINosTI ZMLUu\Ýcrĺ sľnÁľ

Prenaj ímateľ je povinný:

1.1 pľevádzkovať pohľebisko sprenaja|ým hĺobovým miestom vsúlade splatnými

právnymi predp1smi o pohľebníctve a prevádzkoqým poriadkom pohrebiska,

1.2 poeas trvania tejto zmluvy zabezpeéiť pľístup nájomcovi k pľenajatému hĺobovému

miestu,

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

zabezpečiťbezpečné prevádzkovanie pohľebiska. o pľipravovanom zásahuje povinný

vopľed pĺsomne iďoľmovať nájomcu. o už uskutočnenom zásahu do hľobového

miesta, je pľevádzkovateľ povinný bezodk|adne písomne iďormovať nájomcu'

1.4 vopľed písomne upozoľniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť

mesiacovpredodňom,keďsamáhľobovémiestozrušiť.
Nájomcaje povinný:

2.l ďodržiavaťustanoveniaprevádzkového poriadku,

2.2 vŽívať hľobové miesto v súlade s platnými pľávnymi pľedpismi o pohĺebníctve

apĺevádzkovým poriadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou,

2.3 na vlastné nĺĺk1ady zabezpečovať poľiadok, údľžbu a staľostlivosť o pľenajaté hľobové

miesto a j eho bezprostredné okolie a zabezpeéiť , aby príslušenstvo k hĺobu neohľozilo

bezpečnosť návštevníkov pohĺebiska,

2.4 oznamovať prevádzkovateľovi pohľebiska všetky zmeÍLy údajov potrebné na vedenie

evidencie hľobových miest, v pľípade fyzickej osoby najmä änenu mena a adľesy

tľvalého pobytu, v prípade pľávnickej osoby najmä znenu obchodného mena a sídla,

2.5 vykonávať akékoľvek stavebné úpravy nahĺobovom mieste a úpravy okolo hľobového

miesta iba s predchádzajícim súhlasom správcu cintorína,

2.6 ldržiavať poriadok na pohľebisku.

Ak prenajím ateľ zistínedostatky v starostlivosti o hľobové miesto, wzve nájomcu, aby ich

v pľimeľanej dobe odstľánil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstľáni v písomne určenej

lehote, pľenajímateľ tak môŽe uľobiť sám na náklady nájomcu.

Nájomcabeľie navedomie, žeĺedoďržiavaním pľevádzkového poriadku pohĺebiska sa môže

dopustiťpľiesfupkupodľaust. $ 32zékoĺal3ll20l}Z. zopohľebníctvevplatnom zĺeĺi'
KaŽdá zmer.a pr.roád"kouého poriadku bude oznamovaná nájomcovi hľobového miesta

uverejnením oználmeĺia o änene prevádzkového poriadku pohľebiska na uradnej tabuli

spolu so zveľejnením nového pľevádzkového poriadku pohrebiska. Zmena prevádzkového

poľiadku pohľebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šaľ'

Podnájom hĺobového miesta je zakazaý .
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čl. VIII.

rnŕpovľĎ ľÁĺoľĺľEJ ZvĺLavY A UKoNčENIE NÁJoMNEHo vZŤAHU

1. Pľenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak:

a) závažĺéokolnosti na pohľebisku znemoŽňujú trvanie nájmu hľobového miesta,

b) sa pohľebisko zruší,

c) nájomca ani po upozomení nezaplatilnájomné zaužívaĺiehľobového miesta'

2. Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) ab),
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musí so súhlasom nájomcu zabezpeóiť iné hľobové miesto a na vlastné nĺĺklady preložiť

l'udské ostatky vrátane príslušenstva hĺobu na nové hľobové miesto.

Ak prenajímatel' vypovie nájomnú zm|uvuzdôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b),

je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace pľedo dňom,

keď sa má hľobové miesto zrušiť; ak mu nie je známaadľesa nájomcu alebo sídlo nájorncu,

uverejní tuto informáciu na mieste obvyklom na pohĺebisku s uvedením mena a priezviska

nájomcu hĺobového miesta a čísla hľobového miesta'

Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods' 1 písm' c)' je povinný

výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na ktoru bolo

nájomné zap|atené;ak mu nie je zĺálmaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní túto

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

hĺobového miesta a čísla hĺobového miesta.

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

c) a nájom ca je znĺlmy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia

výpovede. Prenajímat eľ vyzvenájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstľánil z hľobového

miesta pľíslušenstvo hľobu; ak ho v tejto lehote neodstľáni, po uplynutí qýpovednej lehoty

ho prenajímateľ odstráni; po uplynutí výpovednej lehoty sa pľíslušenstvo hľobu považuje sa

opustenú vec.

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

pľenajímateľa o ukončenie nájomného vďahu písomnou dohodou zmluvných stľán'

spľavidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné uhĺadené' Vzor Žiadosti

o ukončenie zmluvy tvoľí prílohu č. 6 Všeobe cĺe záv'ázĺého nariadenia mesta Šaľa č. 512020

Pľevádzkový poľiadok pohĺebísk mesta Šaľa (ďalej aj ako ,,VZN č.512020")'

osoBITNu l;šL-ovENIA

Pľenajímateľ nezodpov edá zapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

na hľobovom mieste.

Nájomca berie navedomie, že jeho vlastný hnutel'ny majetok si je povinný poistiť na

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

Nájomca beľie na vedomie, že Pľenajímateľ a jeho spľostredkovatelia spľacúvajú v zmysle

naľiadenia Euľópskeho parlamentu a rady (EU) 20161679 z 27. apríIa 2016 o ochľane

szických osôb pri spľacúvaní osobných údajov a o volhom pohybe takýchto údajov, ktoým

sa zrušuje smeľnica g5l46lqs (všeobecné naľiadenie o ochľane údajov) osobné údaje

Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto Zmhlve za účelom plnenia zékonrlých povinností

Pľenajímateľa, ktoré vyplývajú zptevádzkovania pohľebiska podľa zÉkoĺaó. 1,3ll20l0 Z'z'

o pohľebníctve v znení neskoľších pľedpisov, po dobu nevyhnutne potrebnú nazabezpečenie

prálv apovinností vyplývajúcichzo zmluvného vďahuzaložeĺého ĺazál<Iade tejto Zmluvy

a následne na účely archivácie po dobu tľvania aľchivačnej doby v súlade so zákonom č'

39512002 Z.z, oaľchívoch a registľatuľach a o doplnení niektoľých zákonov v platnom zneni'

Spracúvanie osobných údajov Nájomcu je v súlade s č1. 6. ods' 1 písm' c) všeobecného

naľiadenia o ochľane údajov potrebné na plnenie zakonných povinností Pľenajímateľa podľa

zékona č. I3ll2ol1 Z.z. o pohĺebníctve v zneĺí neskorších pľedpisov. Nájomca záľovei

vyhlasuje, Že za účelom uzavľetia tejto Zmluvy pri poskytnutí osobných údajov

Pľenajímateľovi bol dostďočne infoľmovaný o svojich pľávach vyplývajúcich zo
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spracúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskýnúť v súvislosti so

zakonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších relevantn;ich skutočnostiach

obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky ochľany súkľomiď" s ktorého obsahom saNájomca

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

spľacovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Pľenajímateľa: www'sala'sk'

V prípade, ak bude podl'a tejto zmluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej stľane

akukolŤek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adľesu zmluvnej stľany uvedenú v č1'

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmeÍLa adresy písomne ozĺétmeĺá dľúej zm|uvnej strane' ktorá

písomnosť doručuje. V pľípade, ak sa písomnosť aj pri dodrŽaní tychto podmienok vráti

nedoručená, zm1uvné .i*y sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú dňom vľátenia

zásielky zmluvnej stľane, ktorá zásielku doručuje. Zmluvné strany sa ýslovne dohodli na

oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzku medzi zmluvn;imi stranami' ktoré

vyplývajú ztejtozmluvy aj pľostredníctvom e _ mailu ala\ebo kÍátkej textovej správy'

ľr.*3ĺ*utel', aNájomca sa zaväzujú písomne si oznámiť kúdn zmenu týkajúcu sa ich

identifikačných údajov (ĺžuov, sídlo, čísla účtov a pod') najneskôr do l0 pľacovných dní

odo dňa, kedy táto zmeÍLanastala. Takéto ZÍnerly sa nebudú považovať zazmeny vyžadujúce

si uzavretie dodatku k tejto zmluve.

čl. x.
zÁvnnľčNÉ UsTANoVENIA

K zmene tejto zmluvy môŽe dôjsť len na záÝJadevzájomnej dohody zmluvných stľán foľmou

očíslovaných písomných dodatkov, s výnimkou zmien vyplývajúcich zo zÍy3^efly

pľevádzkového poriadku pohĺebiska, ktoľé s:úzáväznépre nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zmien všeobecne platných pľávnych pľedpisov najmä zékorĺač" l3ll20l0

Z.z. o pohľebníctv e v znení neskorších pľedpisov'

Práva a povinnosti zmluvných stľán touto zmluvou neupľavené sa riadia pľíslušnými

ustanoveniami VZN é. 5l2O2O v platnom zsleĺi,zákonom ó.I3Il20l0 Z' z' o pohľebníctve

v zneĺineskoľších pľedpisov a zákonom č. 4oltg64 Z. z. obč:iansky zakonník v platnom

zĺeĺi.
Touto zmluvou sa ľiadi tieŽ doba užívaniapľedmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

tejto zmluvy
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou

dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na webovom sídle mesta Šaľa. Zmluvné strany

súhlasia so zveľejnením celej zmluvy, vrátane so zveľejnením a spľístupnením ich osobných

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

5a zákona č,. 2ttl2o0} Z. z. o slobodnom pľístupe k infoľmáciám ao zlnene a doplnení

niektoých zákonov (zakon o slobode infoľmácií) v platnom zneĺi.

Ak niekÍoré ustanovenia tejto Zm\wy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôľ stratia

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

tanovení sapoužije úprava, ktoľá, pokiaľ je to právne moŽné, sa čo najviac pľibližuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pti uzatvŕĺraní tejto Zmluvy zmluvné stľany túto otázku brali

do úvahy.
Táto zmluva je vypľacovaná v tľoch (3) vyhotoveniach povahy originálu, z ktorých

nájomca obďtžijedno (1) vyhotovenie a pľenajímateľ obdrží 2 vyhotovenia'
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7 Zmluvĺé stľany vyhlasujú, že zmllvv si pľečítali, súhlasia s jej obsahom' poroztrmeli mu,

vyhlasujú, že obsahuje slobodný, uľčitý, jasny azĺozlxnitel'n;ý prejav ich vôle ana zr:ľrk

súhlasu ju podpisujú.

V Šali, dň^..fr ;.!...LILL

Za nójomcu: Za prenajímateľa:

JozeÍ
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