Nájomná zmluva č.7812022
na hľobové miesto

v znení neskoľších
uzatvoľená v zmysle $ 663 anasl. zĺĺkonaó.4011964 Zb. občiansky zákonník
pľedpisov
pľedpisov a $ 21 a násl. zékoĺač.l3Il20I0 Z.z. o pohrebníctve v zneni neskoľších
čl. L

ZMLWNE STRANY
Prenajímatel': Mesto Šaľa

1

Sídlo:
Zasb,lpeĺý

Näm. Sv. Trojice 7,927 15 Šaľa
Mgľ. Jozef Belický, primátor mesta
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK82 0900 0000 00512430 6282

IBAN:
BIC:
IČo:

GIBASKBX

Nájomca:

Helena Horuáthová

00 306 185

(ďalej len,, prenajímateľ ")

2.

Naľodený/á:
Rodné číslo:
Trvale bytom

:

Tel.
e-mail:
(ďalej len ,,nájomca")
(obidvaja účastnícizmluvy v ďalšom texte spoločne aj ako ,,zĺnluvnéstrany")
čl. il.

Úvooľľ USTANovENIA
1

2

J

4.

Prenajímateľ je ýlučným vlastníkom pozemku registľa C KN paľcela číslo1586/1'
zutavaná plocha a nádvorie o qýmeľe 33244 m2, paľcela ľegistľaC KN číslo1586/8'
zutavanáplocha a nádvorie o výmeľe 134 Íŕa paľcela ľegistra c KN číslo1586/6, ostatná
plocha o výmere 7 m2 vedené katastľálnym odborom okľesného uľadu Šďq pľe obec
a katastrálne územie Šaľa,na liste vlastníctva č. 1 (ďalej aj ako ,,nehnute1'nostio').
Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintoľínmesta Šaľaktoý je pohĺebiskom podľa zékona
je
l3Il2OlO Z. z. o pohĺebníctvev znení neskoĺšíchpľedpisov. Pľenajímateľ prevádzkovatel'
pohĺebiska
ÍIĺobovémiesto na parcele Nc 11' rad:l, hľobovémiesto č.516 (ďďej aj ako ,,brobové
miesto.,) doteraz vžíva|pôvodný nájomca _ Gabriel Horváth (ďďej aj ako ,,pôvodný
za
nájomcď.) na zél<7ade Nájomnej zmluvy é.63312006 zo 17.7.2006 pľičomĺáljomné
užívaniehĺobovéhomiesta bolo uhĺadenéna dobu do t3.2.2022.
Z dôvodu, že pôvodný nájomca zomľel a nájomca využil pľednosÚré právo na uzatvoľenie
Z.z.
novej nájomnej zmluvy na hľobové miesto v súlade s $ 21 ods. 4 zékoĺaé.t3ll20l0
dohodli na
o pohĺebníctve v zneĺíneskorších predpisov sa zmlrivné stľany výslovne
uzatvoľení tejto nájomnej zmluvy (ďalej len,,zmluvď').
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čl. ilI.

PREDMEľ ĺ ÚčBl ľÁĺľĺu
prijíma do nájmu za podmienok
Pľenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca
: 1, hľobové miesto č'
dohodnuých v tejto zmluve hľobové miesto na paľcele Nc 11, ľad

1

5'6.
čl. Iv.

SLUŽBY sPoJENÉs NÁJMoM HRoBovÉrro MIESTA
počas trvania nájomného vzt'ahu
S pľenájom hľobového miesta sú spojené služby, ktoré

I

prenajímateľ poskytuj e nájomcovi:
1.1 odvoz odpadu z pohrebiska okľem stavebného odpadu,
nachádza
údržbapozemkova stavieb na pohĺebiskuo na ktorom sa hĺobovémiesto

t.2
1.3

t.4

(okľem hĺobovéhomiesta),
pohrebiska,
úhĺadyinvestičných a neinvestičných nĺĺkladovspojených s prevádzkou
v čl'
pľevádzkovanie pohľebiska, naktorom sanachádzahĺobové miesto špeciťrkované
zmluvy, v súlade so zákonom č. t3tlz}lO Z' z' o pohľebníctve v zneĺi

III. tejto

neskoľšíchpredpisov.
čl. v.

DoBA
1

,)

ľÁĺľĺu

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

pohľebníctve v
doby (10 rokov odo dňa pochovania), ak zákon č. I3Ll2Ol0 Z. z. o
neskoľšíchpľedpisov neustanovuje inak.
Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je doklad o úhľade nájomného.

zneĺí

čl. vI.

ľÁĺoľĺľÉ
1.
2.
3.
4.

nájomcu
Nájomné vo ýške 50 EUR (slovom pät'desiat euľ) bolo zo strany nového
uhĺadenéna dobu do 14.2.2032.
na ďalšie obdobie
Nájomca beľie na vedomie a ýslovne súhlasís tým, Že ýška nájomného
nájmu bude wčená podľa aktuálne platného cenníka prenajímateľa.
na ďalšie
Nájomca je povinný pred uplynutím pľedplateného obdobia uhľadiťnájomné
nájomné na ďalšie
obdobie. V pľípadeak nájomca ani po písomnom upozornení neuhľadí
podl'a čl' VIII'
má pľenajímateľ právo vypovedať túto nájomnú zmluvu postupom

obdobie,
tejto ZmluvY.
nájomnej
Pri úmľtínájomcu hĺobového miesta má pľednostné právo na uzatvoľenie novej
ktorá
zmluvy na hľobovémiesto osoba blizka, ak je blízkych osôb viac, táblízka osoba,
osoby k
doručípľenajímateľovi písomnúžiadosťako prvá, preukaže svoj stafus blízkej
osvedčeným
zomrelému nájomcovi rodným listom alebo čestn;ým vyhlásením s úľadne
podpisom vyhiasujúc tento vďah k zomľelému nájomcovi a ktorej pľenajímatel'písomne
nájomnej
ako prvej potvrdí vpžitie pľednostného práva. Prednostné právo na uzatvorenie
miesta'
zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného ľoka od úmľtia nájomcu hrobového
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čl. vII.

PRJĺvA A PovINosTI ZMLUvNÝcn

sľnÁľ

Pľenaj ímateľj e povinný:

1

vsúlade splatnými
prevádzkovať pohľebisko sprenajat;ým hľoboým miestom
pohrebiska'
právnymi pľedpismi o pohĺebníctvea prevádzkoým poľiadkom
hĺobovému
1,.2 počas trvania tejto zmluvy zabezpeéiťpľísfupnájomcovi k pľenajatému

1.1

1.3

miestu,
prípadu, ak je potrebné
zdržaťsa akýchkolŤek zásahov do hľobového miesta, okľem
zásahuje poviľurý
zabezpeéiťbezpečnéprevádzkovanie pohrebiska. o pripravovanom

vopredpísomneiďormovaťnájomcu.oúuskutočnenomzrísahudohĺobového

I.4

2.

3.
4.
5.
6.

infoľmovať nájomcu'
miesta, je pľevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne
zmluvy, najmenej šesť
vopľed písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej

mesiacov predo dňom, keď sa má hľobové miesto zľušiť.
Nájomcaje povinný:
dodržiavaťustanoveni a prevádzkového poriadku'
2.2 uživaťbľobovémiesto v súlade s platnými pľávnymi predpismi o pohľebnícwe
aptevádzkovým poriadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou,
2.3 na vlastné náklady zabezpeéovať poriadok, údržbua staĺostlivosť o prenajaté hĺobové
k hľobu neohľozilo
miesto a jeho bezpľostredné okolie azabezpeéiť, aby príslušenstvo
bezpečnosť návštevníkov pohĺebiska,
2.4 oznamovať prevádzkovateľovi pohĺebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie
mena a adresy
evidencie hroboých miest, v pľípade fyzickej osoby najmä änenu
mena a sídla,
trvalého pobytu, v prípade pľávnickej osoby najmä zĺnenu obchodného
2.5 vykonĺvaťakékoltek stavebné úpľavyna hľobovom mieste a úpravy okolo hľobového

2.l

miesta iba s pľedchádzajircim súhlasom správcu cintorína,
2.6 vdržiavať poľiadok na pohľebisku'
aby ich
Ak prenajímateľ zistí nedostatky v staľostlivosti o hľobové miesto, vyTve nájomcu,
v písomne uľčenej
v pľimeľanej dobe odstľánil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstľáni
lehote, pľenajímateľtak môŽe uľobiťsám na naklady nájomcu.

poľiadku pohĺebiska sa môŽe
Nájomca berie na vedomie, že ĺedoďtŽiavaním pľevádzkového
v platnom znení'
dopustiť pľiestupku podľa ust. $ 32 zákona l3ll20l0 Z. z opohrebníctve
miesta
Každá zmena pľevádzkového poľiadku bude oznamovaná nájomcovi hľobového
pohľebiska na uradnej tabuli
uverejnením oznilmenia o zmene prevádzkového poriadku
Zmena pľevádzJ<ového
spolu so zverejnením nového prevádzkového poriadku pohľebiska.
poľiadku pohľebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Sali.
Podnájom hľobového miesta je zakéuaný'

ZMLUvY
vŕľovĺĎľÁĺoľĺľEJ
I

2.

l1

čl. vilI.

A UKoNčENIE NÁJoMNÉHo vZŤAHU

Pľenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak:
miesta'
a) záxažnéokolnosti na pohľebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového
b) sa pohľebisko zruší,
miesta'
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné zauživanie hľobového
písm. a) a b)'
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1
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a na vlastné náklady preložiť
musí so súhlasom nájomcu zabezpeéiťiné hĺobové miesto
miesto'
ľudskéostatky vľátane príslušenstva hĺobu na nové hľobové
b)'
v odseku 1 písm' a)
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvlĺzdôvodov uvedených
mesiace predo dňom,
je povinný výpoved;nájomnej zmluvy doručiťnájomcovi najmenej tľi
je zĺétmaadľesanájomcu alebo sídlo nájomcu,
keď sa má hĺobovémiesto zrušiť; ak mu nie
s uvedením mena a priezviska
uveľejní tuto iďoľmáciu na mieste obvyklom na pohĺebisku
nájomcu hĺobovéhomiesta a číslahĺobovéhomiesta'
v ods' 1 písm' c)' je povinný
Ak pľenajímateľvypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného
mesiacov po uplynutí lehoty, na ktoru bolo
ýpoveď doručiťnájomcovi najneskôr do dvoch
sídlo nájomcu, uveľejní túto
nájomné zap?ateĺe;ak mu nie je znártaadľesa nájomcu alebo
mena a priezviska nájomcu
informáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením

a

J

4

hľobového miesta a číslahľobového miesta'
1 písm'
Ak prenajímateľ vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku
jedného ľoka odo dňa doručenia
c) a nájom ca je zĺálmy' qýpovedná lehota uplynie do
lehoty odstranil z hľobového
rrypoveáe. Prenajímat eľ vyzvenájomcu, aby najneskôr do tejto
po uplynutí výpovednej lehoty
miesta pľíslušenstvohľobu; ak ho v tejto lehote neodstľáni,
pľíslušenstvohĺobu povaŽuje sa
ho prenajímateľ odstráni; po uplynutí výpovednej lehoty sa

5

opustenú vec.
6.

písomne požiaďať
Po uplynutí tlecej doby (10 ľokov odo dňa pochovania) môŽe nájomca
zmluvných strán'
pľenajímateľa o ukončenie nájomného vďahll písomnou dohodou
uhradené' Vzoľ žiadosti
spľavidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné
naľiadenia mesta Šaľač' 512020
o ukončenie zmluvy tvorí pľílohuč. 6 Všeobe cĺe zŕxäzného
é.512020*)'
Prevádzkový poriadok pohľebískmesta Šaľa(ďalej aj ako ,,VZN

o s oBITNEci;
1

2
J

Jĺo* on"*ro

majetku uloženého
Pľenajímateľ nezodpovedázapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného
na hľobovom mieste.
je povinný poistiť na
Nájomca beľie navedomie, že jeho vlastný hnuteľný majetok si
zničenie majetku'
vlastné naklady. Pľenajímateľnezodpovedázapľípadnú stľatu, resp'
spľacúvajúv zmysle
Nájomca beľie na vedomie, že Pľenajímateľa jeho spľostľedkovatelia
apťlla 2016 o ochľane
naľiadenia Európskeho paľlamentu a rady (EU) 20161679 z 27'
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktoľým
ffzických osôb pľi spľacúvaníosobných
(všeobecné nariadenie o ochĺane údajov) osobné údaje

sa zrušuje smeľnica 95l46lqs
plnenia zakonných povinností
Nájomcu v ľozsahu stanovenom v tejto Zmhlve za účelom
podl'a zákoĺač|t31'l20l0 Z'z'
Pľenajímateľa,ktoľévyptývajú zprevádzkovania pohľebiska
potľebnú nazabezpečeĺie
o pohľebníctv ev zneníneskoľšíchpredpisov, po dobu nevyhnutne
zinade tej to Zmluvy
pt ilv apovinností vyplývaj úc ich zo zmluvného v ď ahu založeĺéhoĺa
v súlade so zákonom č'
a následne na úeelý aľchivácie po dobu tľvania aľchivačnejdoby
zákonov v platnom znení'
39512002 Z.z. oaľchívoch a registľaturach a o doplnení niektoých
písm' c) všeobecného
Spracúvanie osobných údajov Nájomcu je v súlade s č1. 6' ods' 1
Pľenajímateľa podľa
naľiadenia o ochľane údajov potrebné na plnenie zákonných povinností
predpisov. Nájomca zároveň
zékona č. L3ll2o10 Z.z. o pohľebníctve v zneĺi neskorších
údajov
vyhlasuje, že za účelomuzavľetia tejto Zm\uvy pľi poskytnutí osobných
zo
Pľenajímateľovibo1 dostatočne infoľmovaný o svojich pľávach vyplývajúcich
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údaje poskýnúťv súvislosti so
spracúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné
ľelevantqých skutočnostiach
zakonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších
s ktoľéhoobsahom saNájomca
obsiahnufých v dokumente ,,Podmienky ochĺany súkľomiď',
na vedomie že informácie o
pľed podpísanímtejto Zmluvy oboznámil. Nájomca berie
sídle Pľenajímateľa:www'sala'sk'
spľacovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom
potrebné doručovaťdruhej zmluvnej strane

V pľípade,ak bude podľá tejto zmluvy

4.

zmluvnej stľany uvedenú v č1'
akúkoľvekpísomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adľesu
dľuhej zmluvnej stľane' ktorá
I. zm|uvy, dokiaľ nie je zmena adľesy písomne oznámená
podmienok vľáti
písomnosťdoručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodľžaníýchto
nastávajú dňom vľátenia
nedoručená, zmluvné ,t urry sa dohodli, Že účinkydoručenia
stľany sa výslovne dohodli na
zásíe|ky zmluvnej stľane, ktotá zásielku doručuje. Zmluvné
zmluvnými stľanami' ktoľé
opľávnení doručovaťpísomnosti týkajúce sa záväzktt medzi
kÍátkej textovej správy'
vyplývajú ztejtozmluvy aj pľostredníctvom e - mailu ďalebo
kaŽdínnenu týkajúcu sa ich
Prenajímateľ aNájomca sa zaväzujtl písomne si oznámiť
najneskôľ do 10 pracovných dní
identifikačných údajov (názov, sídlo, číslaúčtova pod.)
zazmeÍ]ly vyžadujúce
odo dňa, kedytáto zmetanastala. Takéto zÍneny sanebudúpovaŽovať

5

si uzavretie dodatku k tejto zmluve.

čl. x.

zÁvnnnČNÉUSTANovENIA
K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len na zékladevzájomnej dohody zmluvných
očíslovanýchpísomn.ých dodatkov, s qýnimkou zmien vyplývajúcich

stľán

1

2

3.

4.

5

7f,TLerly

dňom nadobudnutia ich
prevádzkávého poľiadŕu pohľebiska, ktoré súzávänlépľenájomcu
pľedpisov najmä zál<oĺač,1'3ll20l0
účinnostialebo zo zmien všeobecne platných pľávnych
Z.z. opohľebníctvev znení neskoľšíchpľedpisov'
neupľavené sa riadia pľíslušnými
Prétva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou
é.l3ll20l0 Z' z' o pohľebníctve
ustanoveniami VZN č.5l202o v platnom zneĺí,zákonom
v plďnom
v zneni neskoršíchpredpisov a zĺíkonom č. 4011964 Z. z. obč:iansky zakonník

znení.
do doby nadobudnutia účinnosti
Touto zmluvou sa ľiadi tieŽ doba uživaniapľedmetunájmu
tejto zmluvy.
stľanami a účinnou
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými
mesta Šaľa'Zmluvné strany
dňom nasledujúcim po áni jej zverejnenia na webovom sídle
a spľístupnenímich osobných
súhlasia so zveľejnením celej zmluvy, vrátane so zverejnením
vyplyva z ustanovenia $
údajov v rozsahu mena a priezviska. Povinnosť zmluvu zveľejniť
a doplnení
5a zékona č,. 2ttl2l00 Z. z. o slobodnom prístupe k iďormáciám a o ^nene
niektoých zákonov (zakon o slobode informácií) v platnom zneni'
alebo neskôr stľatia
Ak nielĺ:toľéustanovenia tejto Zm\wy nie sú celkom alebo sčasti účinné
Namiesto neúčinnýchusúčinnosť,nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
čo najviac približuje zmyslu
tanovení sa použije úpľava,ktoľá, pokiaľ je to pľávne možné,sa
zmluvné stľany tuto otázku brali
a účelutejto Zmluvy, pokiaľ pľi uzatváraní tejto Zm\uvy
do úvahy.

6.

zo

foľmou

je

z ktoých
vypľacovaná v troch (3) vyhotoveniach povahy originálu,
2 vyhotovenia'
nájomca obdľžíjedno (1) vyhotovenie a pľenajímateľ obdľŽí

Táto zmluva

Nájomná zmluva na hľobové miesto

sl6

7

jej obsaho1po::zumeli mu'
pľečítali,súhlasia s
zmluvu.si
že
znak
prejav ich vôle ana
Zmluvĺéstľanyvyhlasujú,
uľeitý:^'"ý;;o^*it"t'rry
vyhlasujú, z"
"urrŕň-"riáu"dný,
súhlasu ju podpizujú'

OLL

V Šaľ,dÍ,a...('''?

Za prenajímateľa:

Zanájomcu:

*

*

)t

*

!i

*

JozeÍ

616

miesto
Nájomná zmluva nahľobové

