Nájomná zmluva č.5012022
na hľobové miesto
Ĺlzatvoľená v zmysle $ 663 a násl. zékoĺač.4011964 Zb. obéiarlsky zakonník v znení neskoľších
predpisov a $ 21 a násl. zékoĺač. I3I/201'0 Z.z. o pohľebnícwev zneni neskoľšíchpredpisov

čl. I.

ZMLTIYNE STRANY

I

Pľenajímatel': Mesto

Sídlo:
Zastllpeĺý:

Šal'a
Nám. Sv. Trojice 7,927 15 Šaľa
Mgĺ. Jozef Belický, primátoľ mesta

Bankové spojenie: Slovenská spoľiteľňa, a.s.
SK82 0900 0000 00512430 6282

IBAN:
BIC:
tčo:

GIBASKBX

2, Nájomca:

Jozef Petľo

00 306 185
(ďalej len,, prenajímateľ ")

Narodený/á:
Rodné číslo:
Trvale bytom:
Tel.
e-mail:
(ďalej len,,nójomca")
(obidvaja účastnícizmluvy v ďalšom texte spoločne aj ako ,,zmluvné strany")
čl. il.

WoDNÉ USTANoYEII-IA
1

2.

Pľenajímateľje rnýlučným vlastníkom pozemku ľegistra C KN paľcela číslo1586/l,
zastavaná plocha anádvorie ovýmere 33244 m2,paľcela ľegistra C KN číslo1586/8,
zastavaĺáplocha a nádvorie o uýmeľe I34 mz a paľcela registľa C KN číslo1586/6, ostatná
plocha o výmeľe 7 m2 vedené katastľálnym odboľom okľesného uradu Šaľa,pľe obec
a katastľálne územie Šaľa,na liste vlastníctva č. 1 (ďďej aj ako ,,nehnute1'nostioo).
Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintoľínmesta Šaľaktoľý je pohľebiskom podľa zékoĺa
l3tl20t0 Z. z. o pohľebníctve v znení neskoľšíchpľedpisov. Pľenajímateľje prevádzkovatel'
pohľebiska.

)
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Hľobové miesto na parcele 9rrad:7, hĺobovémiesto č. t2r13 (ďalej aj ako ,,hľobové
Mória Petrovó (ďalej aj ako ,,pôvodný
miesto") doteruz užívalpôvodný nájomca
nájomcď') na zéklade Nájomnej zmluvy č.80l2OOg zo 28.l.2009 pričorn ĺájomné za
užívaniehĺobovéhomiesta bolo uhĺadenéna dobu do L0.12.2022.
Z dôvodu, Že pôvodný nájomca zomľel a nájomca vpžil prednostné pľávo na uzatvoľenie
novej nájomnej zmluvy na hĺobovémiesto v súlade s $ 21 ods. 4 zékonaé.13tl20l0 Z.z.
o pohĺebníctve v zneĺíneskoľšíchpredpisov sa zmluvné stľany výslovne dohodli na
uzatvoľení tejto nájornnej zmluvy (ďalej len,,zmluvď').
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čI. uI.

PREDMEľ.L učnr, ľÁĺľĺu
1

Prenajímateľ pľenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca prijíma do nájmu za podmienok
dohodnutých v tejto zmluve hľobovémiesto na paľcele 9, rad: 7, hľobové miesto é. 12rl3.

čl.Iv.
SLUŽBY sPoJENÉ, s NÁJMoM HRoBovnľĺoMIEsTA
1

hĺobovéhomiesta sú spojené služby, ktoré počas trvania nájomného vzťahu
prenaj ímateľposkytuj e nájomcovi:
l.1 odvoz odpadu z pohĺebiska okrem stavebného odpadu,
I.2 i&žba pozemkov astavieb na pohľebisku, na ktorom sa hľobovémiesto nachádza
S pľenájom

1.3

l.4

(okrem hľobového miesta),
úhľadyinvestičných a neinvestičných nĺákladov spojených s prevádzkou pohľebiska,
pľevádzkovanie pohĺebiska, na ktoľom sa nachádzahrobové miesto špecifikované v čl.

III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č. l3ll20l0 Z. z. o pohľebníctve v znení
neskorších pľedpisov.
čl. v.

DoBA
I

2.

ľÁĺnĺu

Táto zmluvasauzatváta na dobu neurčitúa nesmie sa vypovedať skôr, ako po uplynutí tlecej

doby (10 ľokov odo dňa pochovania), ak zákon č. l3ll20t0 Z. z. o pohľebníctve v znení
neskoľšíchpredpisov neustanovuj e inak.
Neoddelitel'nou pľílohou tejto zmluvy je doklad o úhľade nájomného.
čl. vI.

ľÁĺonĺľn
1

2.
a
J

4

Nájomné vo výške 29187 EUR (slovom dvadsaťdevät'eur osemdesiatsedem cent) bolo
zo strany nového nájomcu uhĺadenéna dobu do 10,12.2022,
Nájomca beľie na vedomie a výslovne súhlasís tým, že ýška nájomného na ďalšie obdobie
nájmu bude uľčenápodľa aktuálne platného cenníka pľenajímateľa.
Nájomca je povinný pred uplynutím predplateného obdobia uhĺadiť nájomné na ďalšie
obdobie. V prípade ak nájomca ani po písomnom upozoľnení neuhradí nájomné na ďalšie
obdobie, má prenajímatel'právo vypovedať túto nájomnú zmluvu postupom podľa čl. VuI.
tejto Zmluvy.
Pľi úmľtínájomcu hrobového miesta má prednostné právo navzatvotenie novej nájomnej
zmluvy na hľobovémiesto osoba b|ízka, ak je blízkych osôb viac, tábLizka osoba, ktorá
doručíprenajímateľovi písomnúžiadosťako prvá, pľeukaže svoj status blízkej osoby k
zomľelému nájomcovi ľodným listom alebo čestným vyhlásením s úradne osvedčeným
podpisom vyhlasujúc tento vzťah k zomľelému nájomcovi a ktoľej prenajímateľ písomne
ako pľvej potvrdí využitie pľednostného práva. Pľednostné pľávo na uzatvorenie nájomnej
zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného ľoka od úmľtia nájomcu hľobového miesta.
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čl. vII.

PRÁvA A PovINosTI ZMLUv|nŕcH sTRÁN

1.

Pľenajímatel'je povinný:

1.1

l.2
1.3

prevádzkovať pohĺebisko sprenajatým hľobovým miestom vsúlade splatnými
právnymi predpismi o pohľebníctve a prevádzkoqým poriadkom pohľebiska,
počas trvania tejto zmluvy zabezpečiť pľístupnájomcovi k pľenajatému hľobovému
miestu,
zdrŽať sa akýchkolŤek zásahov do hrobového miesta, okĺem pľípadu, ak je potľebné
zabezpečiťbezpečnépľevádzkovanie pohľebiska. o pľipľavovanom zásahuje povinný
vopľed písomne informovať nájomcu. o už uskutočnenom zásahu
hľobového
miesta, je pľevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne infoľmovať nájomcu,

do

l.4
2.

vopred písomne upozomiť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť
mesiacov pľedo dňom, keď sa má hľobové miesto zrušiť.

Nájomcaje povinný:

2.I

2.2
2.3

dodľžiavaťustanovenia pľevádzkového poriadku,
uživď hľobovémiesto v súlade s platn;ými právnymi predpismi o pohĺebníctve
aprevádzkovým poriadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou,
na vlastné nríklady zabezpečovaťpoľiadok, údľžbua starostlivosť o prenajaté hľobové

jeho bezpľostľednéokolie azabezpečiť,aby príslušenstvo k hľobu neohrozilo
bezpečnosťnávštevníkov pohľebiska,
miesto

2.4
2.5

3.
4.
5.
6.

2.6

a

oznamovať pľevádzkovateľovi pohľebiska všetky zÍneny údajov potľebnéna vedenie
evidencie hľobových miest, v prípade fyzickej osoby najmä zÍnenu mena a adresy
trvalého pobytu, v pľípade právnickej osoby najmä änenu obchodného mena a sídla,
vykonávať akékoltek stavebné úpľavyna hľobovom mieste a úpľavyokolo hľobového
miesta iba s pľedchádzajircim súhlasom správcu cintorína,

udržiavať poriadok na pohľebisku.
pľenajímateľ
Ak
zistí nedostatky v starostlivosti o hľobové miesto, vyzve nájomcu, aby ich
primeľanej
v
dobe odstľánil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstrĺáni v písomne určenej
lehote, prenajímateľ tak môže urobiť siĺm na n{ĺklady nájomcu.
Nájomca beľie na vedomie, že nedodľžiavaním pľevádzkového poľiadku pohĺebiska sa môže
dopustiť priestupku podl'a ust. $ 32 zékona l3ll20l0 Z. z opohľebnícfue v platnom znení.

Každá zmena prevádzkového poriadku bude oznamovaná nájomcovi hľobového miesta
uverejnením oznámenia o zmene pľevádzkového poriadku pohľebiska na uľadnej tabuli

spolu so zverejnením nového prevádzkového poriadku pohľebiska. Zmena pľevádzkového
poriadku pohľebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šaľ.
Podnájom hľobového miesta je zakénaný.

vŕľovnĎ NÁJoMNEJ ZMLU\rr
I

čl. VIII.

A UKoNčENIE ľÁĺonĺľEHo
vZŤAHU

Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak:
a) závažĺéokolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hľobového miesta,
b) sa pohrebisko zruši,
c) nájomca ani po upozoľnenínezaplatilnájomnézavžívariehĺobovéhomiesta.

2

Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku
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písm. a) a b),
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4

5

6

musí so súhlasom nájomcu zabezpečiťiné hrobové miesto a na vlastné nráklady preložiť
ľudskéostatky vrátarĺe príslušenstva hľobu na nové hľobové miesto.
Ak pľenajímateľvypovie nájomnú zm|vvvzdôvodov uvedených v odseku 1 písm. a)
b),
je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiťnájomcovi najmenej tľi mesiace predo dňom,
keď sa má hľobové miesto zrušiť; ak mu nie je z'náma adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu,
uverejní tuto infoľmáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a pľiezviska
nájomcu hľobového miesta a číslahľobového miesta.
Ak pľenajímateľvypovie nájomnú zmluw z dôvodu uvedeného v ods. l písm. c), je povinný
qýpoveď doručiťnájomcovi najneskôľ do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na ktoľúbolo
nájomné zaplatené; ak mu nie je zĺáma adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uveľejní futo
infoľmáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a pľiezviska nájomcu
hĺobového miesta a číslahľobového miesta.
Ak pľenajímateľvypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm.
c) a nájomca je zĺámy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia
výpovede. Pľenajímateľ vyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstľánil z bľobového
miesta príslušenstvo hĺobu; ak ho v tejto lehote neodstľáni, po uplynutí výpovednej lehoty
ho pľenajímateľodstráni; po uplynutí výpovednej lehoty sa pľíslušensfuo hľobu považuje sa
opustenú vec.
Po uplynutí tlecej doby (l0 rokov odo dňa pochovania) môže nájomca písomne požiadať
pľenajímatel'a o ukončenie nájomného vzťahu písomnou dohodou zmluvných strán,
spľavidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné uhľadené. Yzot žiadosti
o ukončenie zmluvy tvorí pľílohuč. 6 Všeobe cĺe záväzného naľiadenia mesta Šaľač. 5/2020
Prevádzkoqý poľiadok pohĺebísk mesta Šaľa(ďalej aj ako ,,VZN č.5l2O20").

a

čl. Ix.
osoBITNÉ usľ,q,ľovENIA
I

2
J

Prenajímatel' nezodpovedá za poškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého
na hĺobovom mieste.
Nájomca beľie na vedomie, že jeho vlastn''ý hnuteľný majetok si je povinný poistiť na
vlastné nrĺklady. Prenajímateľnezodpovedázaprípadnú stľatu, resp. zničenie majetku.
Nájomca beľie na vedomie, Že Pľenajímatel'a jeho spľostľedkovatelia spracúvajú v zmysle

nariadenia Európskeho paľlamenfu a rady (EU) 20161679 z 27. aptila 2016 o ochrane
fuzických osôb pľi spracúvaní osobných údajov a o volhom pohybe takýchto údajov, ktorým
sa zrušuje smernica 95l46lBs (všeobecnénariadenie o ochľane údajov) osobné údaje
Nájomcu v ľozsahu stanovenom v tejto Zmluve za účelomplnenia zál<onrtých povinností
Prenajímateľa, ktoľévyplývajú zprevádzkovania pohľebiska podľa zékona č. l3ll20l0 Z.z.
o pohĺebníctvev znení neskoľšíchpľedpisov, po dobu nevyhnutne potrebnú nazabezpečerue
práv a povinností vyplývajúcichzo zmluvného vďahuzaloženého nazál<lade tejto Zmluvy
a následne na účelyaĺchivácie po dobu trvania archivačnej doby v súlade so zákonom č.
39512002 Z.z. o archívoch a ľegistraturach a o doplnení niektoľých zákonov v platnom znení.
Spracúvanie osobných údajov Nájomcu je v súlade s čl. 6. ods. 1 písm. c) všeobecného
naľiadenia o ochľane údajov potľebné na plnenie zakonných povinností Prenajímateľa podľa
zékona č,. l3Il20l0 Z.z. o pohľebníctve v zneni neskorších predpisov. Nájomca zároveťt

vyhlasuje, že za účelomuzavretia tejto Zm\ĺvy pri poskytnutí osobných údajov
Prenajímateľovi bol dostatočne iďoľmovaný o svojich právach vyplývajúcich zo
Nájomná zmluva na hľobové miesto
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spracúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskýnúťv súvislosti so
zakonnými alebo zmluvnými poŽiadavkami, ako aj o ďalších ľelevantných skutočnosfiach
obsiahnudch v dokumente ,,Podmienky ochľany súkľomiď', s ktorého obsahom saNájomca
pred podpísanímtejto Zmluvy oboznámil. Nájomca berie na vedomie Že informácie o
spracovávaní osobných údajov sú dosfupné na webovom sídle Prenajímateľa: www.sala.sk.

4

5

V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať dľuhej zmluvnej stľane
akúkolŤek písomnosť,doručuje sa táto písomnosť na adľesu zmluvnej strany uvedenú v čl.
I. zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznétmená druhej zmluvnej strane, ktorá
písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodrŽaní týchto podmienok vráti
nedoručená, zmluvné stľany sa dohodli, že účinkydoručenia nastávajú dňom vrátenia
zĺĺsielkyzmluvnej stľane, l<totá zásielku doručuj e. Zmhxné stľany sa výslovne dohodli na
oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzku medzi zmluvnými stľanami, ktoré
vyplývajú ztejto zmluvy aj prostredníctvom e _ mailu ala|ebo kĺátkej textovej spľávy.
PľenajímateľaNájomca sa zavinuji písomne si oznámiť každnzÍnenu týkajúcu sa ich
identiÍikačnýchúdajov (nénov' sídlo, číslaúčtova pod.) najneskôr do 10 pľacovných dní
odo dňa, kedy táto zmenanastala. Takéto Zffrcny sa nebudú považovať zaznneny vyŽadujúce
si uzavretie dodatku k tejto zmluve.
čl. x.

zÁvnnpčľÉusľĺNovENIA

l.

K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len na zék|adevzájomnej dohody zmluvných strán formou
očíslovanýchpísomných dodatkov, s qýnimkou zmien vyplývajúcich zo zmeny
pľevádzkového poľiadku pohľebiska, ktoľésizáväzne pre nájomcu dňom nadobudnutia ich
účinnostialebo zo zmíenvšeobecneplatných pľávnych predpisov najmä zákonač. l3l/20l0

2.
3.
4.

5.

6.

Z.z. o pohrebníctvev zneni neskorších pľedpisov.
Pľáva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými
ustanoveniami VZN č. 512020 v platnom znení, zákonom č. I3ll20l0 Z. z, o pohľebníctve
v zneni neskorších pľedpisov a zákonom č. 4011964 Z. z. obč:iansky zĺákonníkv platnom
zneni.
Touto zmluvou sa ľiadi tieždobauživaniapredmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti
tejto zmluvy.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stľanami a účinnou
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Šaľa.Zmluvné strany
súhlasia so zveľejnenímcelej zmluvy, vľátane so zveľejnením a spľístupnením ich osobných
údajov v ľozsahu mena a priezviska. Povinnosť zmluvu zverejniť vyplyva z ustanovenia $
5a zákona č. 2lll2000 Z. z. o slobodnom pľístupe k infoľmáciám ao zÍnene a doplnení
niektoých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom zneĺí,
Ak niektoľéustanovenia tejto Zmlvvy nie sú celkom alebo sčasti účinnéalebo neskôr stratia
účinnosť,nie je dm dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinnýchus_
tanovení sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne moŽné, sa čo najviac pľibližuje zmyslu
a účelutejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatvaraní tejto Zmlwy zmluvné strany tuto otĺízkubrali
do úvahy.
Táto zmluva
vypľacovaná v tľoch (3) vyhotoveniach povahy originálu, z ktoých
nájomca obdržíjedno (1) vyhotovenie a prenajímateľ obdrží2 vyhotovenia.

je

Nájomná zmluva na hľobové miesto

sl6

7

jej obsahom' porozumeli mu,
Zmluvné strany vyhlasujú, Že zmblvusi pľečítali,súhlasia s
uľčitý,jasný azsozlxrlitel'n;ý pľejav ich vôle ana 216fu
vyhlasujú, Že obsahuj"
'touoa''y,
súhlasu ju podpisujú.

V Šali,dĺa.....(.!.

Za nájoľncu:

l. z gL"-

Za prenajímateľa:

. JozeÍ
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