Nájomná zmluva č.9tl2022
na hľobové miesto

663 anásl. zákonač.4011964 Zb. obéiansky zakonník v zneníneskoľších
pľedpisov a $ 21 a nasl. zákonač).13tl20l0 Z.z. o pohĺebníctve v zneĺíneskorších pľedpisov

Úzatvorcĺáv zmysle

$

čl. I.

ZMLU\n\ú STRA|IY
L

Pľenajímatel': Mesto

Šal'a
Nám. Sv. Tľojice 7,927 15 Šaľa
Sídlo:
Zastúpený: Mgľ. Jozef Belický, primátoľ mesta
Bankové spojenie: Slovenská spoľiteľň4 a.s.
sK82 0900 0000 00512430 6282
IBAIr{:

BIC:
tČo:

GIBASKBX

00 306 185
(ďalej len,, prenaj ímateľ")

z. Nájomca:

Karol Hučko

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

WoDNÉ USTANoVENIA
1

2.

Pľenajímatel' je výlučným vlastníkom pozemku ľegistľa C K}I paľcela číslo1586/1,
zutavaná plocha anádvorie ovýmere 33244 m2,paľcela ľegisfua C KN číslo1586/8'
zastavanáĺplocha a nádvoľie o výmeľe I34 ÍÍŕa parcela ľegisha C KN číslo1586/6, ostatná
p1ocha o rnýmeľe 7 rĺŕvedené katastrálnym odborom okresného uradu Šaľa,pre obec
a katastľálne územie Šaľa,na liste vlastníctva č. 1 (ďalej aj ako ,onehnuteľnosti'o).
Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintorín mesta Šaľaktoý je pohľebiskom podľa zákona
l3Il20I0Z.z. o pohĺebníctvev znení neskoľšíchpredpisov.Prenajímatel' je pľevádzkovateľ
pohľebiska.

J

FIĺobovémiesto na parcele l2rrad:8, hĺobovémiesto čllr2 (ďaIej aj ako ',hĺobovémiestoo')
doteruz uživa| pôvodny nájomca _ Eva Petrovó (ďalej aj ako ,,pôvodný nájomcď') na
zil<|ade Nájomnej zmluvy é.84112006 zo 6.7.2OO5 pľičomnájomné zauŽívante hĺobového
miesta bolo uhĺadené na dobu

4

l

:

do 8.7.2045.

Z dôvodu, že pôvodný nájomca zomĺel a nájomca využil prednostné pľávo na uzatvoľenie
novej nájomnej zmluvy na hĺobovémiesto v súlade s $ 2l ods. 4 zŕl<onač,. t3Il20I0 Z.z.
o pohĺebníctve v zneru neskoľšíchpľedpisov sa zmluvné stľany výslovne dohodli na
uzatvoľení tejto nájomnej zmluvy (ďalej len,,zmluvď').
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čl. m.

PREDMET A UčEL ľÁĺľĺu
1

Prenajímateľ pľenecháva nájomcovi do nájmu aĺájomca pľijímado nájmu za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve hľobové miesto na parcele |2, rad 8, hĺobovémiesto č. trz,

čl.Iv.
sLUŽBY SPoJENÉ s NÁJMoM HRoBovÉľĺoMIEsTÄ
1

sú spojené služby, ktoľépočas tľvania nájomného vzťahu
nájomcovi:

S prenájom hľobového miesta

prenajímatel' poskytuj e
odvoz odpadu z pohrebiska okľem stavebného odpadu,
tĺdrŽba pozemkov a stavieb na pohľebisku, na ktorom sa hrobové miesto ĺachádza

1.l
t.2
1.3

l.4

(okĺem hľobového miesta),
úhrady investičných a neinvestičných nĺĺkladovspojených s pľevádzkou pohľebiska,
prevádzkovanie pohľebiska, na ktorom sa nachádza hrobové miesto špecifikované v čl.
III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č. l3ll20l0 Z. z. o pohľebníctve v znení
neskoľšíchpľedpisov.
čl. v.

DOBA
I

2

ľÁĺnĺu

Táto zmluv a savzatvára na dobu neurčitúa nesmie sa vypovedať skôľ, ako po uplynutí tlecej

doby (10 ľokov odo dňa pochovania), ak zékon č. l3ll20t0 Z. z. o pohľebníctve v znení
neskoľšíchpľedpisov neustanovuj e inak.
Neoddelitelhou pľílohou tejto zmluvy je doklad o úhĺadenájomného.
čl. vI.

ľÁĺoľľľn
I

2
J

Nájomné vo qýške 29,87 EUR (slovom dvadsat'devät'euľ osemdesiatsedem cent) bolo
zo stľany nového nájomcu uhľadené na dobu do 8.7.2045.
Nájomca berie na vedomie a výslovne súhlasís tým, že výška nájomného na ďalšie obdobie
nájmu bude uľčenápodľa aktuálne platného cenníka prenajímateľa.
Nájomca je povinný pred uplynutím pľedplatenéhoobdobia uhľadiťnájomné na ďalšie
obdobie. V prípade ak nájomca ani po písomnom upozoľnení neuhľadí nájomné na ďalšie
obdobie, má prenajímateľ pľávo vypovedať túto nájomnú zmluvu postupom podl'a čl. VuI.
tejto Zmluvy.

4

Pľi úmľtínájomcu hĺobového miesta má prednostné právo nalzaťvorenie novej nájomnej
zmluvy na hĺobovémiesto osoba b|izka, ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktoľá
doručíprenajímateľovi písomnúŽiadosť ako prvá, pľeukaže svoj status blízkej osoby k
zomĺelémunájomcovi rodným listom alebo čestným vyhlásením s uradne osvedčen;ým
podpisom vyhlasujúc tento vďah k zomľelému nájomcovi a ktorej pľenajímatel'písomne
ako prvej potvrdí vyuŽitie pľednostného pľáva. Prednostné pľávo ĺauzatvotenie nájomnej
zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hľobového miesta.
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čl. vII.

PRÁvA A PovINosTI ZMLUvNÝcrĺ sľn (ľ
I

Pľenajímateľje povinný:

1.1

I.2

l.3

prevádzkovať pohľebisko spľenaja|im hĺobovým miestom vsúlade splatnými
právnymi pľedpismi o pohľebníctve a pľevádzkovým poriadkom pohľebiska,
počas trvania tejto zmluvy zabezpečiť pľístupnájomcovi k pľenajatému hľobovému
miestu,
zdržaťsa akýchkol'vek zásahov do hrobového miesta, okľem pľípadu,ak je potrebné
zabezpečiťbezpečnépľevádzkovanie pobrebiska. o pripľavovanom zásahuje povinný
hľobového
vopľed písomne iďoľmovať nájomcu. o uŽ uskutočnenom zásahu
miesta, je preváďzkovateľ povinný bezodkladne písomne infoľmovať nájomcu,

do

t.4
2

Nájomcaje povinný:
2.t dofužiavať ustanoveniapľevádzkového poriadku,
2.2 vžívaťhľobovémiesto v súlade s platnými právnymi pľedpismi o pohrebníctve
apreváďzkovým poriadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou,
2.3 na vlastné naklady zabezpeéovať poriadok, údľŽbu a staľostlivosť o pľenajaté hĺobové
miesto a jeho bezprostľedné okolie azabezpečiť,aby pľíslušenstvo k hľobu neohľozilo

2.4
2.5
J

vopred písomne upozoľniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť
mesiacov pľedo dňom, keď sa má hĺobovémiesto zrušiť.

bezpečnosť návštevníkov pohľebiska,
oznamovať pľevádzkovatel'ovi pohľebiska všetky 7lrleny údajov potľebnéna vedenie
evidencie hľobových miest, v pľípade fyzickej osoby najmä änenu mena a adresy
tľvalého pobýu, v prípade právnickej osoby najmä zĺnenu obchodného mena a sídla,
vykonávať akékol'vek stavebné úpľavyna hľobovom mieste a úpravy okolo hľobového

miesta iba s predchádzajircím súhlasom spľávcu cintorína,
2.6 udtžiavať poriadok na pohrebisku.
Ak prenajímateľ zisti nedostatky v starostlivosti o hĺobovémiesto, vyzYe nájomcu, aby ich
v pľimeranej dobe odstľanil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstľáni v písomne uľčenej
lehote, pľenajímateľtak môže uľobiť sám na nĺĺkladynájomcu.

4
5

6

Nájomca berie na vedomie, že nedodľŽiavaním pľevádzkového poľiadku pohľebiska sa môŽe
dopustiť priestupku podl'a ust. $ 32 zéĺľional3ll20I0 Z. z o pohľebníctvev platrom z-neni.
Každá ZÍrlena prevádzkového poľiadku bude oznamovaná nájomcovi hĺobovéhomiesta
uveľejnením oznámenia o zÍnene pľevádzkového poľiadku pohľebiska na uľadnej tabuli
spolu so zverejnením nového pľevádzkového poriadku pohľebiska. Zmena ptevádzkového

poľiadku pohľebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šaľ.
Podnájom hĺobovéhomiesta je zakazarĺý.
čl. VIII.

rnŕľovľĎNÁJoMNEJ ZIĺLIJvY A UKoNčENIE NÁJoMNEHo vZŤAHU
1

Pľenajímateľnájomnú zmluvu vypovie, ak:
a) závažnéokolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta,
b) sa pohľebisko zruší,
c) nájomca ani po upozoľneníĺezaplati|nájomnézavžívaniehĺobovéhomiesta.

2

/

4

Ak pľenajímateľvypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku

Nájom''ázmluvana hľobové miesto

1

písm. a) a b),
316

)

4

5

musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hĺobovémiesto a na vlastné nĺáklady preložiť
ľudskéostatky vrátarĺe pľíslušenstvahĺobu na nové hrobové miesto.
b),
Ak pľenajímateľvypovie nájomnú zmluvuzdôvodov uvedených v odseku 1 písm. a)
pľedo
mesiace
dňom,
je povinný qýpoveď nájomnej zmluvy doručiťnájomcovi najmenej tľi
keď sa má hĺobovémiesto zrušiť; ak mu nie je znétmaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu,
uverejní tuto infoľmáciu na mieste obvyklom na pohĺebisku s uvedením mena a priezviska

a

nájomcu hĺobovéhomiesta a číslahľobového miesta.
Ak pľenajímateľvypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods. 1 písm. c), je povinný
výpoveď doručiťnájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na ktorú bolo
nájomné zap|ateĺe; ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní tuto

infoľmáciu na mieste obvyklom na pohĺebisku s uvedením mena a pľiezviska nájomcu
hľobového miesta a číslahĺobovéhomiesta.
Ak pľenajímateľ vy'povedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm.
c) a nájomca je známly, qýpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia
qýpovede. Pľenajímateľvyzvenájomcu, aby najneskôľ do tejto lehoty odstľánilz hľobového
miesta pľíslušenstvohľobu; ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty
ho prenajímateľ odstľáni; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvohľobu považuje sa
opustenú vec.

6

Po uplynutí tlecej doby (10 ľokov odo dňa pochovania) môže nájomca písomne požiadať
prenajímatel'a o ukončenie nájomného vďahu písomnou dohodou zmluvných strán,
spravidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné uhľadené. Yzor Žiadosti
o ukončenie zmluvy tvorí pľílohuč. 6 Všeobe cne záväzného naľiadenia mesta Šaľač. 5/2020
Prevádzkový poriadok pohľebískmesta Šaľa(ďalej aj ako ,,VZI{ č,.512020*).
čl. Ix.

OSOBITNE USTANOVENIA

1.
2.
3.

11

Pľenajímateľnezodpovedázapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého
na hľobovom mieste.
Nájomca beľie na vedomie, že jeho vlastný hnuteľný majetok si je povinný poistiť na
vlastné náklady. Prenajímateľnezodpovedázapľípadnú stratu, ľesp. zničenie majetku.
Nájomca berie na vedomie, že Pľenajímateľa jeho sprostľedkovatelia spracúvajú v zmysle
nariadenia Európskeho paľlamentu a rudy (EU) 20161679 z 27. apnla 2016 o ochľane
ýzickýchosôb pľi spracúvaní osobných údajov a o volhom pohybe takýchto údajov, ktoľým
sa zrušuje smeľnica 95/46lBs (všeobecné nariadenie o ochľane údajov) osobné údaje
Nájomcu v ľozsahu stanovenom v tejto ZmIuve za účelomplnenia zákonných povinností
Prenajímateľa, ktoľévyplývajú zptevádzkovania pohľebiskapodľa zžkonač.l3ll2010 Z.z.
o pohľebníctve v znení neskorších pľedpisov, po dobu nevyhnutne potľebnú nazabezpeéerue
prétv apovinností vyplývajúcich zo zmluvného vďahuzaloženého nazéklade tejto Zmluvy
a následne na účelyaľchivácie po dobu trvania archivačnej doby v súlade so zákonom č.
39512002 Z.z. o aľchívocha registľaturach a o doplnení niektoých zákonov v platnom zneni.
Spľacúvanieosobných údajov Nájomcu je v súlade s čl. 6. ods. l písm. c) všeobecného
naľiadenia o ochrane údajov potrebné na plnenie zakonných povinností Pľenajímateľa podľa
zákonač,. l3ll20l0 Z.z. o pohĺebníctve v znení neskorších pľedpisov. Nájomca zéroveťl
vyhlasuje, Že za účelomuzavretia tejto Zm\uvy pri poslqrtnutí osobných údajov
Pľenajímateľovibol dostatočne informovaný o svojich pľávach vyplývajúcich zo
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4.

spľacúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskýnúťv súvislosti so
zríkonnými alebo zmluvnými poŽiadavkami, ako aj o ďalších ľelevantďch skutočnostiach
obsiahnuých v dokumente ,,Podmienky ochĺany súkľomiď', s ktorého obsahom saNájomca
pľed podpísanímtejto Zmluvy oboznámil. Nájomca berie na vedomie Že iďoľmácie o
spľacovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Prenajímateľa: www.sala.sk.
V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovaťdruhej zmluvnej strane
ahikoľvek písomnosť,doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v čl.
I. zmluvy, dokiaľ nie je zmena adľesy písomne ozĺámená dľuhej zmluvnej stľane, ktoľá

písomnosť doručuje. Vprípade, ak sa písomnosť aj pri doďržaní tychto podmienok vľáti
nedoručená, zmluvné stľany sa dohodli, že účinkydoručenia nastávajú dňom vrátenia
zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje. Zmluvné stľany sa výslovne dohodli na
oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa zátväzku medzi zmluvnými stľanami, ktoľé
vyplývajú ztejto zmluvy aj pľostredníctvom e - mailu ďa\ebo kĺátkej textovej správy.
Prenajímateľ aNájomca sa zaväzují písomne si oznámiť kaŽdí änenu týkajúcu sa ich
identifikačných údajov (ĺánov, sídlo, číslaúčtova pod.) najneskôr do 10 pľacovných dní
odo dňa, kedytáto zmenanastala. Takéto aÍfleny sanebudúpovažovať zazf,TLeny vyžadujúce

5

si uzavretie dodatku k tejto zmluve.

čl. x.

zÁvnnrčľÉusľĺľovENIA
1

.

2.
3.
4.

5.

6.

K zmene tejto zmluvy môže dôj sť len na zákJadevzájomnej dohody zmluvných stľán foľmou
očíslovanýchpísomných dodatkov, s ýnimkou zmien vyplývajúcich zo 7lTLerLy
prevádzkového poriadku pohĺebiska, ktoľésilzávazné pľe nájomcu dňom nadobudnutia ich
účinnostialebo zo zmienvšeobecne platných pľávnych predpisov najmä zákonač. l31/20I0
Z.z, o pohľebníctvev znení neskorších pľedpisov.
Prétva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia pľíslušnými
ustanoveniami VZN é, 5l2O2O v platnom zsleni, zákonom č. l3ll20l0 Z. z. o pohĺebníctve
v z.ĺeni neskorších predpisov a zákonom č. 4011964 Z. z. obóiansky zakonník v platnom
znení.
Touto zmluvou sa riadi tiež doba uŽívania pľedmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti
tejto zmluvy
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Šal'a.Zmluvné strany
súhlasia so zveľejnenímcelej zmluvy, vľátane so zveľejneníma spľísfupnením ich osobných
údajov v ľozsahu mena a priezviska. Povinnosť zmluvu zverejniť vyplyva z ustanovenia $
5a zékona č. 2tll2}O0 Z. z. o slobodnom pľístupe k iďoľmáciám a o änene a doplnení

niektoých zákonov (zákono slobode infoľmácií) v platnom zneni.
Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom ďebo sčasti účinnéalebo neskôľ stľatia
účinnosť,nie je tým dotknutá platnosť ostatn;ých ustanovení. Namiesto neúčinnýchus_
tanovení sa použije úprava, ktoľá, pokiaľ je to pľávne možné,sa čo najviac pľibližuje zmyslu
a účelutejto Zmluvy, pokiaľ pri lzatvfuani tejto Zmluvy zmluvné strany tuto otázku bľali
do úvahy.

je

vypracovaná v tľoch (3) vyhotoveniach povahy originálu, z ktoých
nájomca obdľžíjedno (1) vyhotovenie a pľenajímateľobdtží2 vyhotovenia.

Táto zmluva
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že zm'ovĺ.si
Zmlvvĺéstľanyvyhlasujú,
vyhlasujú, ze ousaľr1f,"-rrouoar'y,
súhlasu ju podpisujú'

po::zumeli mu'
prečítali,súhlasia s jej obsahom:
znak
uor*ĺt"íngprejav ich vôle ana

*eiĺy,"Ň

V Šali,dĺa-!l,.L,..Lg}.k. " "'

Za prenajímateľa:

Za nójoĺncu:

i

c--'

I
1

I'
.).

Í

*

JozeÍ
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