Nájomná zmluva č,- 168na22
na hrobové miesto

64 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších
uzatvoreĺáv zmysle $ 663 a násl' zžkoĺač,. 40 l t9
o pohľebníctve v znení neskorších pľedpisov
predpisov a $ 2I anásl. zékoĺač.131/2010 Z. z.

čl. I.

ZMLWNE STRANY
Pľenajímatel': Mesto Šal'a

1.

Nám. Sv. Tľojice 7,927 15 Šaľa
Sídlo:
Zastiryeĺý: Mgľ. Jozef Belický, primátoľ mesta
Bankové spojenie: Slovenská spoľiteľňa, a's'
SK82 0900 0000 0051 2430 6282

IBAN:
BIC:
tČo:

GIBASKBX

Nájomca:

Monika Piľosková

00 306 185

(ďatej len,, pr enaj ímateľ")

2.

Naľodený/á:
Rodné číslo:
Trvale bytom

:

Tel.
e-mail:
(ďalej len,,nájomca")
strany" )
(obidvaja účastnícizmluvy v ďalšoĺn texte spoĺočneaj ako,, ztnluvné
čl. il.

ÚvooľÉUsTANovENIA
1

KN paľcela éís|o362511'ostatná
Prenajímateľje výlučným vlastníkom pozemkov registľa C
o qýmeľe 1'974 Íŕ,paľcela
plocha o qýmere 8351 m2, paľcela ĺĺsloKzslq' ostattá plocha
vedené katastľálnym odboľom
registľa C KN číslo362716, ostatná plocha o qýmeľe I% Íŕ
1 a pozemkuĺegistra E
ôm"'"or'" uľadu Šaľapre obec a katastľalne územie Šal'a na LV č.
odboľom okresného
KN paľcela číslo64, omápôda o.qimeľe 684Íŕ,vedenýkatastľálnym
(ďa\q spoločne aj ako
a katastrálne územie Šaľana Lv č. 7266

ú'"d' Šďa pre obec

2

,,nehnuteľnosti").
ktoľý je pohľebiskom podľa
Ňa ýchto nehnuteľnostiach sa nachádza cintorín mesta Šaľa
pľedpisov'
zékona 13|l2O10 Z. z. o pohľebníctve v znení neskoľších

PREDME'Ii,'ä"" NÁJMU
t

prijíma do nájmu za podmienok
Pľenajímateľ pľenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca
hľobové miesto: na paľcele č:
dohodnuých v tejto nájomnej zmluve (ďalej len,,zmluvď')
V 4 ľad : 18 hĺobovémiesto č.: (ďalej aj ako ,,hrobové miesto")'

ó

Nájomná zmluva na hĺobovémiesto
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čl.IV.

SLUŽBYsPoJENÉSNÁJMoMHRoBovÉĺĺoMIESTA
vzťahu
sú spojené sluŽby, ktoľépočas trvania nájomného
omcovi:

S pľenájom hľobového miesta

1

pľenaj ímateľ poskýuj e náj

i.r odvoz odpadu z pohľebiska okľem stavebného odpadu'
I.2 iďržbapozemkov a stavieb na pohĺebisku, na ktorom sa hľobovémiesto nacháďza
1.3

1.4

(okĺem hľobového miesta),
s pľevádzkou pohľebiska'
úhľadyinvestičných a neinvestičných nákladov spojených
miesto špecifikované v č1'
preváázkovanie pohrebiska, na ktoľom sa nach ádzahrobové
v zneni
v súlade so zákonom č. 1'31l2OlO Z. z' o pohľebníctve

III. tejto zmluvy,
neskorších predpisov.

čl. v.

DoBA NÁJMU

1.
2.
3.

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

Z' z' o pohľebníctve v zneni
doby (10 ľokov odo dňa pochovania), ak zákon é. l3ll2ol0
neskorších pľedpisov neustanowje inak'
Neoddeliteľnou'pľílohou tejto zmluvy je doklad o úhĺadenájomného'
UŽívanie hľobového miesta zača|o dŕ,o; 7 '3'2022'
čl. vI.

ľÁĺonĺľÉ

1.
2.
3.
4.

dobu 10 ľokov aje určená
Výška nájomného činí20,00 EUR (slovom: dvadsat' eur) na
č. 512020 Pľevádzkový
podľa ust. $ 12 Všeobe cĺe zäväznéhonariadenia mesta Šaľa
a bolo uhľadené dňa
poľiadok pohľebísk mesta Šaľa(ďalej aj ako ,,vZN é. 5l2o21*)
7 .3.2022, na dobu do 7 .3.2032'
zmluvy (na celú tleciu dobu)'
Nájomné je splatné vopred na celých l0 rokov pri podpise tejto
nájomného na ďalšie obdobie
Nájomca berie na vedomie a výslovne súhlasís tým, že výška
pľenajímateľa'
nájmu bude uľčenápodľa aktuálne platného cenníka
uhĺadiťnájomné na ďalšie
Nájomca je povinný pľed uplynÚím pľedplateného obdobia
neuhradí nájomné na ďalšie
obdobie. V prípade, ak nájomca ani po písomnom upozomení
VIII'
pľávo vypovedať túto nájomnú zmluvu postupom podľa č1'
obdobie, má pľenajímateľ

5.

tejto

Zmluv'"*^"

pľednostné právo na uzatvoren' ie novej nájomnej
miesta má nľednostné
hĺobového ĺniesta
Pľi úmľtínájomcu h'^hnrréhn
viac, táb|ízka osoba, ktoľá
zmluvy na hľobové miesto osoba blizka, ak je blízkych osôb
svoj status blízkej osoby k
doručípľenajímateľovi písomnúŽiadosť ako pľvá, pľeukaže
s úradne osvedčen]ým
zomľelému nájomcovi ľodným listom alebo čestqým vyhlásením
prenajímateľ písomne
podpisom vyhiasujúc tento vďah k zomľelému nájomcovi a ktorej
právo ĺavzatllorenie nájomnej
ako prvej potvľdí využitie pľednostného práva. Pľednostné
nájomcu hĺobovéhomiesta'
zmluvy moŽno uplatniť najneskôľ do jedného roka od úmľtia
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čt. vIL

pnÁvĺ A PovINosTI ZMLWNÝcu sľnÁľ
Pľenaj ímateľ j e povinný:

1

1.1

I.2
1.3

l.4

2.

3.
4.
5.
6.

vsúlade splatnými
prevádzkovať pohľebisko spľenajatým hĺobovým miestom
pohľebiska,
pľávnymi predp1smi o pohľebníctve a pľevádzkovým poriadkom
prenajatému hĺobovému
počas trvania tejto zmiuvy zabezpečiťpľístupnájomcovi k
miestu,
pľípadu,ak je potľebné
zdtžaťsa akýchkolŤek zásahov do hrobového miesta, okĺem
zásahuje povinný
zabezpečiťbezpečnéprevádzkovanie pohľebiska. o pľipravovanom
do hĺobového
vopľed písomne infoľmovať nájomcu. o už uskutočnenom zásahu
infoľmovať nájomcu'
miesta, je prev ádzkovateľ povinný bezodkladne písomne
zmluvy, najmenej šesť
vopred písomne upozomiť nájomcu na vypovedanie nájomnej

mesiacovpľedodňom,keďsamáhĺobovémiestozrušiť.
Nájomcaje povinný:

2.I

do&žiavať ustanoveni a pr ev ádzkového poriadku'
2.2 uŽívať hĺobovémiesto v súlade s platnými právnymi predpismi o pohľebníctve
aprevádzkovýmpoľiadkompohľebiskaakoajtoutozmluvou,
2.3 na vlastné naklady zabezpečovať poľiadok, údržbua staľostlivosť o prenajaté hľobové
k hľobu neohrozilo
miesto a jeho bezpľostľednéokolie azabezpeéiť, aby pľíslušenstvo
bezpečnosť návštevníkov pohľebiska,
2.4 oznamovať pľevádzkovateľovi pohľebiska všetky 7f,IeÍLy údajov potľebnéna vedenie
mena a adľesy
evidencie hľoboých miest, v pľípade fyzickej osoby najmä nnenu
mena a sídla,
trvalého pobýu, v prípade pľávnickej osoby najmä %nenu obchodného
2.5 vykonĺváť akékoľvekstavebné úpľavynahľobovom mieste a úpľavy okolo hľobového
miesta iba s pľedchádzajícim súhlasom spľávcu cintoľína,
2.6 udtžiavaťporiadok na pohĺebisku'
nájomcu, aby ich
Ak prenajímateľ zistí nedostatky v starostlivosti o hĺobovémiesto, vyzve
v písomne uľčenej
v pľimeľanej dobe odstránil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstľani
lehote, prenajímateľ tak môže uľobiť sám na náklady nájomcu.
poľiadku pohľebiska sa môŽe
Nájomca beľie na vedomie, že ĺedoďtŽiavaním pľevádzkového
pohĺebníctve v platnom zneni'
dopustiť pľiestupku podľa ust. $ 32 zékonat31l20l0 Z. zo
miesta
KTŽdá zmena pľevádzkového poriadku bude oznamovaná nájomcovi hľobového
na uľadnej tabuli
uverejnením oznámenia o zmene pľevádzkového poriadku pohľebiska
Zm2ĺa pľevádzkového
spolu so zveľejnením nového pľevádzkového poľiadku pohľebiska.
poľiadku pohľebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľswom v Šali.
Podnájom hľobového miesta je zakazaný'
čl. VIII.

ZMLUvY
výpovnĎ ľÁĺonĺľEJ
I

A UKoNčENIE NÁJomľÉHovZŤAHU

Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak :
miesta'
a) závažnéokolnosti na pohľebisku znemožňujú trvanie nájmu hľobového
b) sapohľebisko zruši,

miesta'
c) nájomca ani po upozoľnení ĺezaplati|nájomné zavžívaĺiehľobového

1

I

Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku
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1 písm' a) a b)'

3t6

vlastné naklady preloŽiť
musí so súhlasom nájomcu zabezpeéiť iné hľobovémiesto a na
ľudskéostatky vrátane pľíslušenstvahĺobu na nové hľobové miesto.
l písm' a) a b),
Ak pľenajímateľvypoúe nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku
predo dňom,
je povinný výpoved;nájomnej zmluvy doručiťnájomcovi najmenej tri mesiace
alebo sídlo nájomcu,
keď sa má hrobové miesto zrušiť; ak mu nie je známaadľesa nájomcu
mena a pľiezviska
uveľejní tuto informáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením
nájomcu hĺobovéhomiesta a číslahľobového miesta'
písm' c)' je povirĺrý
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods' 1
lehoty, na ktoru bolo
výpoveď doručiťnajomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí
uverejní túto
nájomné zap?ateĺé;akmu nie je zĺélmaadľesanájomcu alebo sídlo nájomcu,
priezviska nájomcu
infoľmáciu na mieste obvyklom na pohĺebisku s uvedením mena a
hĺobového miesta a číslahĺobovéhomiesta.
písm' c) a
Ak pľenajímateľvypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku l
doručenia výpovede.
nájomca je zĺétmy,výpovedná lehota uplynie do jedného ľoka odo dňa
miesta
Prenajímatel'vyzve rrá1o-..r, aby najneskôľ do tejto lehoty odstľánil z hĺobového
lehoty ho
pľíslušenstvohľobu; ak ho v tejto lehote neodstľáni, po uplynutí výpovednej
považuje sa
pľenajímateľ odstrarri; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu

J

4

5

opustenú vec.
6

písomne požíadať
Po uplynutí tlecej doby (10 ľokov odo dňa pochovania) môže nájomca
strán'
prenajímateľa o ukončenie nájomného vďahu písomnou dohodou zmluvných
,pr*iotu ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné uhľadené' Vzoľ žiadosti
o ukončenie zmluvy tvoľípľílohu č. 6 VZN č,.512020'

čl.Ix.
osoBITNÉ USTANoYENIA

1.
2.
3.

uloženého
Pľenajímateľ nezodpovedétzapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku
nahĺobovom mieste.
Nájomca beľie na vedomie, Že jeho vlastqý hnutel'ný majetok si je povinný poistiť na
majetku'
vlastné náklady. Pľenajímateľnezodpovedázaprípadnú stratu, ľesp. zničenie
v zmysle
Nájomca berie na vedomie, že Pľenajímatel'a jeho sprostľedkovatelia spľacúvajú
2016 o ochľane
nariadenia Euľópskeho paľlamentu a ľady (EU) 20161679 z 27. apĺla
vol'nom pohybe takýchto údajov, ktoým
ffzických osôb pľi spracúvaní osobných údajov a o
smeľnica 95l46lEs (všeobecnénaľiadenie o ochľane údajov) osobné údaje

sa zrušuje
povinností
Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto Zmluve za účelomplnenia zakonných
Z'z'
Pľenajímateľa,ktoľévyplývajú zprevádzkovania pohľebiska podl'a zákonač.1'3112010

z-neĺíneskoršíchpredpisov, po dobu nevyhnutne potrebnú ĺazabezpečeĺie
práv apovinností vyplývajúcich zo zmluvného vďahu založeĺéhoĺazákJade tejto Zmluvy
so zákonom č'
a nás1edne na účelyaľchivácie po dobu trvania aľchivačnejdoby v súlade
Z.z. oarchívoch a ľegistraturach a o doplnení niektoých zákonov v platnom zĺeni.

o pohrebníctv

ev

39512002

všeobecného
Spracúvanie osobných údajov Nájomcu je v súlade s č1. 6. ods. 1 písm. c)
podl'a
naľiadenia o ochľane údajov potľebné na plnenie zakonných povinností Pľenajímateľa
zákonač. 1'31l2)l0 Z.z. o pohĺebníctve v zneni neskoľšíchpredpisov. Nájomca zfuoveťl
vyhlasuje, že za účelomuzavretia tejto Zm\uvy pri poslqrtnutí osobných údajov
bol dostatočne infoľmovaný o svojich právach vyplývajúcich zo

Pľenajímateľovi
v súvislosti so
spracúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskytnúť
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relevantn]ých skutočnostiach
zakonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších
s ktorého obsahom saNájomca
obsiahnufých v dokumente ,,Podmienky ochľany súkĺomiď"
Že iďormácie o
pľed podpísaním tejto Zmluvy obomámil. Nájomca berie na vedomie
Pľenajímateloa: www'sala'sk'
spracovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle
zmluvnej skane
V pľípade,ak bude podľa tejto zmluvy potľebné doručovať drúej
stľany uvedenú v č1'
akúkolŤek písomnost', doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej
zmluvnej strane' ktoľá
I. zmluvy, dokiaľ nie je zmetta adresy písomne oznámeĺéĺdľuhej
podmienok 111áti
písomnosťdoručuje. V pľípade,ak sa písomnosť aj pri dodľŽaní ýchto
nastavajú dňom vrátenia
nedoručená, zmluvné ,t*y sa dohodli, že účinkydoručenia
sa výslovne dohodli na
zásielky zmluvnej stľane, ktorá zásielku doručuje. Zmluvné stľany
stľanami, ktoré
opľávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväz|ol medzí zmluvnými
_
kľátkej textovej správy'
,.ypry",ouiĺ ztejtozmluvy aj prostľedníctvom e mailu alaIebo
týkajúcu sa ich
Prenajímateľ aNájomca sa zav'dzují písomne si oznámiť každnzÍnenu
do l0 pracovných dní
identifikačných údajov (ĺánov, sídlo, číslaúčtova pod.) najneskôr
povaŽovať zazmerLy vyžadujúce
odo dňa, kedy táto zmenanastala. Takéto zÍTleny sa nebudú
si uzavretie dodatku k tejto zmluve.

4

5

čl. x.

zÁvnnnčNp UsTANovENIA
1

2

ĺa zéklade vzájomnej

dohody zmluvných strán
zo zĺneny
foľmou očíslovanýchpísomných dodatkov, s výnimkou zmíeĺvyplývajúcich
nadobudnutia ich
pľevádzkového poriadku pohľebiska, ktoré súzáväznépľenájomcu dňom
zékonač'l3l/2010
účinnostialebo zo zmieĺvšeobecne platnýchprávnychpľedpisov najmä

K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len

Z.z. o pohĺebníctv e v zneni neskorších pľedpisov'
príslušnými
Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupľavené sa ľiadia
Z. z' o pohľebníctve
ustanoveniami VZN č. 5l202O v platnom z'není,zĺákonom č.l3ll20t0
platnom
v znení neskorších predpisov a zákonom č. 4011964 Z. z, obéiansky zakonník v
zneni.

a
J

účinnosti
Touto zmluvou sa riadi tiež doba užívaniapľedmetu nájmu do doby nadobudnutia
tejto zmluvy

4

5

a účinnou
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stľanami
Šaľa.Zmluvné strany
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta
ich osobných
súhlasia so zverejnením celej zmluvy, vľátane so zverejnením a spľístupnením
z ustanovenia
údajov v ľozsahu mena a pľiezviska. Povinnosť zmluvu zveľejniť vyplýva
pľísfupek infoľmáciám a o änene a doplnení
$ 5a zakon a č. 27tl2o00 Z. z. o slobodnom
niektoých zákonov (zakon o slobode informácií) v platnom zneĺi.
neskôr stľatia
Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinnéalebo
neúčinnýchus_
účinnosť,nie je tým dotknuta platnosť ostatqých ustanovení. Namiesto
pľibliŽuje zmyslu
tanovení sapouŽije úpľava,kÍoľá, pokiaľ je to právne možné,sa čo najviac
stľany tuto otĺázku bľďi
a účelutejto Zm1uvy, pokial' pri lzatváľ;aní tejto Zmblvy zmluvné

do úvahy.
6

Táto zmluva je vypracovaná v troch (3) vyhotoveniacho
(1) vyhotovenie a pľenajímateľobdľží2 vyhotovenia'

Nájomná zmlruvana hĺobovémiesto

zktoýchnájomca obďtži jedno

sl6

7

mu'
s jej obsahom: po::aĺne'i
že zmluw si prečítali,sulrlasia
vyh'asujú,
Zĺn|uvĺéstrany
ana znak
i,",o".'n.;.t"ľng pľejav ich vô1e
*eity,:*''y
,ríoĺrry,
obsďruj.
vyhlasujú, ze
súhlasu ju podpizujú'

V Šali,aĺu...Í,Š.,-!>9.?r?/....

Zanójomcu:

Za prenajímateľa:

J
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