Nájomná zmluva č. 7 512022
na hľobové miesto
uzatvorená v zmysle $ 663 a nĺísl.zélkoĺač,.4011964 Zb. občiansky zakonník v znení neskoľších
pľedpisov a $ 21 a násl. zékonač.I3ll20l0 Z. z. o pohľebníctve v znení neskorších predpisov

čl. I.

ZMLtIy|ĺÉsľn q.rĺy

1. Pľenajímatel': Mesto Šal'a
Nám. Sv. Trojice 7,927 15 Šďa
Sídlo:
ZastÚpeĺý: Mgľ. Jozef Belický, pľimátor mesta
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa' a.s.
SK82 0900 0Q00 00512430 6282

IBAN:
BIC:
lČo:

GIBASKBX

00 306 l85
(ďalej len,, prenajímateľ'')

2. Nájomca:

Iveta Dômenyová

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

IryODNE USTANOVENIA

1.

2.

Pľenajímateľje výlučným vlastníkom pozemku ľegistľa C KN paľcela číslo1586/1,
zastavaĺé plochy anádvoľia ov;imeľe 33244 m2, paľcela registľa c KN číslo1586/8,
zastavanáplocha a nádvoľie o qýmeľe l34 fiŕ a paľcela ľegistra C KN číslo1586/6, ostatná
plocha o'ĺlŕmere 7 rĺŕvedené katastľálnym odborom okľesného uľadu Šďa' pre obec
a katastľálne územie Šaľa,na liste vlastďctva č. 1 (ďalej aj ako ,,nehnute1'nostio').
Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintorín mesta Šaľaktoľý je pohľebiskom podl'a zékona
l3Il20I0 Z. z. o pohľebníctve v zĺenineskoľšíchpľedpisov. Pľenajímateľje pľevádzkovatel'
pohľebiska.
čl. uI.

PREDMET A ÚčEL ľÁĺnĺu
1

/t
/

Prenajímateľpľenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca pľijímado nájmu za podmienok
dohodnutých v tejto nájomnej zmluve (ďalej len,,zmluvď'): urnovú schĺanku v kolumbáriu,
číslournovej schránky: A/3 (ďalej aj ako ,,uľnová schľankď').
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čl.Iv.

sLUŽBY SPoJENÉ s ľÁľnĺoMHRoBovEHo MIESTA
I

S pľenájom

umovej schľanky sú spojené služby, ktoré počas trvania nájomného vďahu

prenaj ímatel' poskytuj e náj omcovi

1.1

l.2

1.3

I.4

:

odvoz odpadu zpohľebiska okľem stavebného odpadu,
tĺdržbapozemkov a stavieb na pohľebisku, na ktorom sa urnová schrĺĺnkanachádza
(okĺem umovej schľánky),
úhľadyinvestičných a neinvestičných nĺĺkladovspojených s pľevádzkou pohľebiska,
prevádzkovanie pohľebiska, na ktoľom sa nachádza urnová schľanka špecifikovaná
v čl. il. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č,, l3ll20l0 Z. z. o pohĺebníctve v znení
neskorších predpisov.
čl. v.

DoBA

1.
2.
3.

ľÁĺnĺu

Táto zmluva sa vzatváta na dobu neurčitúv súlade so zákonom
Z. z. o pohĺebníctvev platnom znení.
Neoddelitel'nou pľílohou tejto zmluvy je doklad o úhľade nájomného.
Uživanie urnovej schľĺínkyzaéalo dŤn:25.t.2022

č. l31/20I0

čt. vI.

ľÁĺovĺľÉ

1.
2.
3.
4.
5.

Výška nájomného činí500'00 EUR (slovom: pät'sto eur) na dobu 30 ľokov aje uľčená
podl'a ust. $ 12 Všeobecne záväzného naľiadenia mesta Šaľač. 5l2O2O Pľevádzkový
poriadok pohľebísk mesta Šaľav zneni neskorších zmien (ďalej aj ako ,,VZN č,. 5l2O20")
a bolo uhľadené dŤn25.1.2022rla dobu do25.1.2052.
Nájomné je splatné vopľed na celých 30 rokov pri podpise tejto zmluvy.
Nájomca beľie na vedomie a výslovne súhlasís tým, Že výška nájomného na ďalšie obdobie
nájmu bude určená podľa aktuálne platného cenníka pľenajímateľa.
Nájomca je povinný pľed uplynutím pľedplatenéhoobdobia uhľadiťnájomné na ďalšie
obdobie. V prípade ak nájomca ani po písomnom upozoľnení neuhľadínájomné na ďalšie
obdobie, máptenajímateľ pľávo vypovedať tuto nájomnú zmluvu postupom podľa čl. VIII.
tejto Zmluvy.
Pri úmľtínájomcu umovej schľánky má prednostné pľávo na uzatvorenie novej nájomnej
zmluvy na uľnovej schľánky osoba blízka, ak je blízkych osôb viac,táblizka osoba, ktorá
doručíprenajímatel'ovi písomnúžiadosťako prvá, pľeukaže svoj status blízkej osoby k
zomrelému nájomcovi rodným listom alebo čestným vyhlasením s úradne osvedčeným
podpisom vyhlasujúc tento vďah k zomľelému nájomcovi a ktoľej prenajímateľ písomne
ako pľvej potvľdí využitie prednostného práva. Prednostné právo nauzatlĺorenie nájomnej
zmluvy moŽno uplatniť najneskôľ do jedného roka od úmľtia nájomcu uľnovej schĺanky.
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pnÁvĺ A

1.

2.

3.
4.
5.
6.

PovINoSTI ZMLUvl\Ýcrĺ

sľnÁľ

Pľenajímateľje povinný:

1.1

ptevádzkovať pohľebisko s prenajatou umovou schĺánkou v súlade s platnými
pľávnymi predpismi o pohĺebníctvea prevádzkoqým poľiadkom pohrebiska,
I.2 počas trvania tejto zmluvy zabezpeišiť pľístup nájomcovi k urnovej schĺánke,
l.3 zdtžať sa akýchkolŤek zásahov do uľnovej schľĺĺnky,okľem prípadu, ak je potrebné
zabezpečiťbezpečnéprevádzkovanie pohľebiska. o pľipľavovanom zásahuje povinný
vopľed písomne informovať nájomcu. o uŽ uskutočnenom zásahu do uľnovej
schľánky, je pľevádzkovatel'povinný bezodkladne písomne infoľmovať nájomcu,
l.4 vopľed písomne upozoľniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť
mesiacov predo dňom, keď sa má umová schľánka vypľatať.
Nájomcaje povinný:
2.I dodržiavaťustanoveniaprevádzkového poriadku,
2.2 uživaťuľnovúschľánku v súlade s platnými právnymi predpismi o pohľebníctve
aprevádzkovým poľiadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou,
2.3 na vlastné nríklady zabezpečovať poriadok ' údržbua staľostlivosť o urnovú schľánku
azabezpečiť,aby umová schľanka neohľozila bezpečnosť návštevníkov pohĺebiska,
2.4 oznamovať prevádzkovateľovi pohĺebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie
evidencie hĺobových miest, v pľípade fpickej osoby najmä änenu mena a adresy
trvalého pobytu, v prípade právnickej osoby najmä zÍnenu obchodného mena a sídla,
2.5 zdržaťsa vykonávania akýchkoľvek stavebných úprav uľnovej schľanky ajej okolia.
Úprava čelnej dosky uľnovej schránky (vrátane montáŽe písmen) môže bý vykonaná
iba s predchádzajícim súhlasom správcu cintorína,
2.6 udrŽiavať poriadok na pohľebisku,
2.7 rozsvecovať sviečky len na mieste na to vyhľadenom.
Ak prenajímateľ zistí nedostatky v starostlivosti o uľnovú schľánku, vyzve nájomcu, aby ich
v pľimeranej dobe odstľánil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstrríni v písomne uľčenej
lehote, prenajímateľ tak môže uľobiťsĺímna naklady nájomcu.
Nájomca berie na vedomie, že nedodtžiavaním prevádzkového poriadku pohĺebiska sa môže
dopustiť priestupku podľa ust. $ 32 zékonal3ll20l0 Z. zo pohľebníctve v platnom znení.
Každá zmena pľevádzkového poriadku bude oznamovaná nájomcovi hľobového miesta
uveľejnením oznámenia o zmene prevádzkového poriadku pohľebiska na uľadnej tabuli
spolu so zveľejnením nového pľevádzkového poľiadku pohĺebiska. Zmen a prev ádzkového
poriadku pohĺebiska podlieha schváleniu Mestským zastupitel'stvom v Šaľ.
Podnájom uľnového miestaje zakazaĺý.

vŕľovľĎľÁĺonĺľEJ
zMLtIvY
I

čl. vII.

čl. VIII.

A UKoNčENIE ľÁĺoľĺľÉ'ľro
vZŤAHU

Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak :
a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu uľnovej schĺánky,
b) sa pohľebisko zruší,

zavživanie uľnovej schĺĺínky.
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a b),
c) nájomca ani po upozomení nezaplatil nájomné

2.
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a

J

4

5

6.

musí so súhlasom nájomcu zabezpečiťniíhĺadnémiesto na uloŽenie urien so spopolnen]foni
ostatkami.
Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a b),
je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiťnájomcovi najmenej tľi mesiace predo dňom,
keď sa má uľnová schrĺánka zrušiť; ak mu nie je znétlaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu,
uveľejní tuto informáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a priezviska
nájomcu umovej schľrĺnky a číslaumovej schľanky.
Akprenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods. 1 písm. c), je povinný
výpoveď doručiťnájomcovi najneskôľ do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na ktorú bolo
nájomné zap|atené; ak mu nie je znétma adľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uveľejnítuto
infoľmáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a priezviska nájomcu
umovej schľánky a číslauľnovej schĺánky.
Ak prenajímateľ vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm.
c) a nájomca je znéĺmy,qýpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia
qýpovede. Prenajímateľ vyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstľĺínilz uľnovej
schĺĺínkyuloženéurny a písmo z č,elĺejdosky; ak ich v tejto lehote neodstriĺni, po uplynutí

qýpovednej lehoty ich prenajímateľ odstráni; po uplynutí výpovednej lehoty sa pľípadné
príslušenstvo uľnovej schľĺĺnkypovďuje za opustenú vec.
Nájomca môŽe písomne požiadať prenajímateľa o ukončenie nájomného vďahu písomnou
dohodou zmluvných stľán, spravidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné
uhĺadené.Yzot žiaďosti o ukončenie zmluvy tvorí prílohu č. 6 vZN č,.512020.
čl. Ix.

osoBITNÉ usľĺľovENIA

1.
2.
3.

Pľenajímateľnezodpovedázapoškodenie, ďebo odcudzenie drobného hmotného majetku.
Nájomca berie navedomie, že jeho vlastqý hnutelhý majetok si je povinný poistiť na
vlastné náklady. Prenajímateľnezodpovedázaprípadnú stratu, resp. zničenie majetku.
Nájomca berie na vedomie, že Prenajímatel'a jeho sprostredkovatelia spľacúvajúv zmysle

naľiadenia Európskeho paľlamentu a rudy (EU) 20161679 z 27. aptíIa 2016 o ochľane
fuzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o volhom pohybe takýchto údajov, ktoým
sa zrušuje smemica 95l46/Es (všeobecnénariadenie o ochľane údajov) osobné údaje
Nájomcu v ľozsahu stanovenom v tejto Zmluve za účelomplnenia zakonných povinností
Pľenajímateľa,ktoré vyplývajú zprevádzkovaniapohľebiskapodl'a zé.ŕ.onač.l31l20l0Z.z.
o pohrebníctve v znení neskoľšíchpredpisov, po dobu nevyhnutne potľebnú nazabezpečenie
práv apovinností vyplývajúcich zo zmluvného vďahuza|oženého nazák|ade tejto Zmluvy
a následne na účelyaľchivácie po dobu trvania aľchivačnejdoby v súlade so ziíkonom č.
395l2002Z.z. o archívoch a registraturach a o doplnení niektoých zákonov v platnom znení.
Spracúvanie osobných údajov Nájomcu je v súlade s čl. 6. ods. 1 písm. c) všeobecného
nariadenia o ochľane údajov potrebné na plnenie zakonných povinností Pľenajímateľapodľa
zál<ona č. l3l/20I0 Z.z. o pohľebníctve v zneĺi neskorších predpisov. Nájomca zéĺľoveil

vyhlasuje, že za účelomuzavľetia tejto Zmluvy pľi poskýnutí osobných údajov
Prenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich pľávach vyplývajúcich zo
spľacúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskýnúťv súvislosti so
zakonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších ľelevantných skutočnostiach
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obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky ochĺany súkľomiď', s ktoľéhoobsahom saNájomca
pred podpísanímtejto Zmluvy oboznámil. Nájomca beľie na vedomie že iďoľmácie o
spracovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Pľenajímateľa:www.sala.sk.

4

5

V pľípade, ak bude podl'a tejto zmluvy potrebné doručovaťdruhej zmluvnej strane
akúkoltek písomnosť,doručuje sa táto písomnosťna adresu zmluvnej stľany uvedenú v č1.
I. zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznétmená dľuhej zmluvnej strane' ktorá
písomnosť doručuje. V pľípade,ak sa písomnosť aj pri dodrŽaní dchto podmienok vráti
nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, Že účinkydoručenia nastávajú dňom vľátenia
zásielky zmluvnej stľane, ktoriĺ zásielku doručuj e. Zmluvné stľany sa qýslovne dohodli na
oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa závilzku medzí zmluvnými stľanami, ktoľé
vyplývajú ztejto zmluvy aj prostľedníctvom e - mailu ďalebo kÍátkej textovej správy
PľenajímateľaNájomca sa zaväzuji písomne si oznrámiť každnzÍnenu fýkajúcu sa ich
identifikačných údajov (názov, sídlo, číslaúčtova pod.) najneskôľ do 10 pľacovných dní
odo dňa, kedy táto zÍnena nastala. Takéto zffLeny sa nebudú považovať za zmeÍLy vyžadujúce
si uzavľetie dodatku k tejto zmluve.
čl. x.

zÁvnnľčľÉ
usľĺNovENIA
I

K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len na základevzájomnej dohody zmluvných stľĺĺnformou
očíslovanýchpísomných dodatkov, s qýnimkou zmien vyplývajúcich zo zmeny
prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoľésilzáväzĺépľe nájomcu dňom nadobudnutia ich
účinnostialebo zo zsrienvšeobecne platných právnych predpisov najmä zékonač.I3l/20t0
Z.z. o pohľebníctve v zneni neskorších predpisov.

2.

Práva

povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými
ustanoveniami VZN é. 5/2020 v platnom zneni, zákonom č,. l3l/20l0 Z. z. o pohĺebníctve
v zneni neskoľšíchpľedpisov a zákonom č. 40/1964 Z. z. obéiansky zákonník v platnom
a

zneni.
J

Touto zmluvou sa ľiadi tieŽ doba uživaniapredmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti
tejto zmluvy.

4

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvn;ými stľanami a účinnou
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Šaľa.Zmluvné stľany
súhlasia so zveľejnenímcelej zm|uvy,vľátane so zveľejneníma sprístupnením ich osobných
údajov v ľozsahu mena a pľiezviska. Povinnosť zmluvu zveľejniť vyplyva z ustanovenia $
5a zákona č. 2IIl2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám ao änene a doplnení
niektoých zákonov (zékono slobode informácií) v platnom znení.
Ak niektoré ustanovenia tejto Zm|uvy nie sú celkom alebo sčasti účinnéalebo neskôľ stľatia
účinnost',nie je tým dotknutá platnosť ostatn;ých ustanovení. Namiesto neúčinnýchus_
tanovení sapouŽije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu
a účelutejto Zmluvy, pokiaľ pn uzatvéraní tejto Zmhlvy zmluvné strany futo otazku bľali
do úvahy.
Táto zmluva je vypľacovaná v troch (3) vyhotoveniach, zl<toých nájomca obdržíjedno
(l) vyhotovenie a prenajímateľobdrŽí 2 vyhotovenia.

5

6.
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7

Zmluvné strany vyhlasujú' Že zmluvu si pľečítali,súhlasia s jej obsahom' poroanmeli mu,
vyhlasujú, že obsahuje slobodný, WčitYo jasny azronxníteľný pľejav ich vôle ana znak
súhlasu ju podpisujú.

V Šali,dňa

..?.!.,.(..(.q9?-

Za prenajímateľa

Za nójomcu:

-k

*
*

i-

. JozeÍ

r
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