Nájomná zľnluva č. 21812022
na hľobové miesto

uzatvorená v zmysle $ 663 a násl. zákonač,. 4011964 Zb. občiansky zakonník v zneĺúneskoľších
pľedpisova$21a násl. zákonač.l31l2OIO Z.z. o pohľebníctve v zĺeni neskoľšíchpredpisov
čl. I.

ZMLWNÉSTRAI\Y
1

Pľenajímatel': Mesto

Šal'a
Nám. Sv. Trojice 7,927 15 Šaľa
Sídlo:
Zastupeĺý: Mgr. Jozef Belický, primátor mesta
Bankové spojenie: Slovenská spoľiteľňa, a.s.
SK82 0900 0000 00512430 6282
IBAIT{:

BIC:
lČo:

GIBASKBX
00 306 185

(ďalej len,, prenaj ímateľ")
2.

Nájomca:

Juľaj Rehák

Naĺodený/á:
Rodné číslo:

bytom

orechováZ}Sl|7,927 01 Šaľa
Tľvale
Tel.
e-mail:
(ďalej len,,nójomca")
(obidvaja účastnícizmluvy v ďalšoľn texte spoločne aj ako ,,zmluvné strany")
čl. IL

TIVODNE USTANOVEMA
1

2

3

4

Pľenajímateľje výlučným vlastníkom pozemku ľegistra C KN paĺcela číslo1586/1,
zastavaná plocha a nádvorie o výmeľe 33244 m2, paľcela registľa c KN číslo1586/8'
zastavanáplocha a nádvorie o výmere I34 fi? a paľcela registra C K}ĺ číslo1586/6, ostatná
plocha o výmeľe 7 m2 vedené katastľálnym odborom okľesného úradu Šďa' pľe obec
a katastrálne územie Šaľa,na liste vlastníctva č. 1 (ďalej aj ako ,,nehnuteľnosti").
Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintoľínmesta Šaľaktory je pohľebiskom podľa zŕkoĺa
L3Il20Io Z. z. o pohľebnícwe v znení neskoľšíchpľedpisov. Prenajímateľ je prevádzkovateľ
pohrebiska.
Hľobovémiesto napaľcele 9rrud:6, hĺobovémiesto é.3r4 (ďalej aj ako ,,hrobové miestoo')
doteraz vžíva|pôvodný nájomca _ Ladislav Rehák (ďalej aj ako ,,pôvodný nájomcď') na
záHade Nájomnej zmluvy č.641'12006 zo di:ľ- 23.6.2006 pľičomnájomné za uŽívaĺie
hĺobovéhomiesta bolo uhľadenéna dobu do 5.1.2018.
Z úôv,o,Ju, žc pôvodný nójomca zomĺcl o nĺijomca r5nržil prednostné pľárĺo na llzatvnľenie
novej nájomnej zmluvy na hĺobovémiesto v súlade s $ 21 ods. 4 zékoĺač. t3Il20I0 Z.z.

pohĺebníctve v zneĺi neskoľšíchpredpisov sa zmluvné strany qýslovne dohodli na
uzatvoľení tejto nájomnej zmluvy (ďalej len,,zmluvď').
o
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čl. ilI.

PRBDMET A ÚčEL
I

ľÁĺľru

Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca pľijímado nájmu za podmienok
dohodnutých v tejto zmluve hľobové miesto na paľcele 9, rad.6 hľobové miesto č. 3'4.

čl. Iv.

sLUŽBY sPoJENÉs NÁJMoM HRoBovÉHo MIEsTA
I

hĺobovéhomiesta sú spojené služby, ktoľépočas trvania nájomného vzťahu
pľenaj ímatel' poskyttrj e náj omcovi:
1.1 odvoz odpadu z pohľebiska okľem stavebného odpadu,
l.2 ,í&Žba pozemkov a stavieb na pohľebisku, na ktoľom sa hľobové miesto nachádza
S prenájom

1.3
I

.4

(okľem hľobového miesta),
úhľady investičných a neinvestičných nákladov spojených s prevádzkou pohľebiska,
prevádzkovanie pohĺebiska, na kÍorom sa nach ádzahrobové miesto špeciťrkovanév čl.

III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom é. l31'l20I0 Z. z. o pohĺebníctvev zneni
neskorších pľedpisov.
čl. v.

DoBA NÁJMU
I

Táto zmluvasauzatsláta na dobu neuľčitúa nesmie sa vypovedať skôr, ako po uplynutí tlecej
doby (10 rokov odo dňa pochovania) ak zékon č). 13112010 Z. z. o pohĺebníctve v zneni

'

)

neskorších predpisov neustanovuje inak.
Neoddelitel'nou prílohou tejto zmluvy je doklad o úhľade nájomného.
čl. vI.

ľÁĺoľĺľÉ
1.
2.
3.
4.

Nájomné vo výške 29,87 EUR (slovom dvadsat'devät'euľ osemdesiatsedem cent) bolo
zo strany nového nájomcu uhľadenéna dobu do 5.1.2028.
Nájomca berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že výška nájomného na ďalšie obdobie
nájmu bude uľčenápodľa aktuálne platného cenníka prenajímateľa.
Nájomca je povinný pred uplynutím predplateného obdobia uhĺadiťnájomné na ďalšie
obdobie. V pľípadeak nájomca ani po písomnom upozomení neuhľadínájomné na ďalšie
obdobie, má prenajímateľ právo vypovedať túto nájomnú zmluvu postupom podľa čl. VIII.
tejto Zmluvy.

Pri úmľtínájomcu hľobovéhomiesta má pľednostné právo ĺauzafuotenie novej nájomnej
zmluvy na hĺobovémiesto osoba bLízka, ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá
doručíprenajímateľovi písomnúŽiadosť ako prvá, preukaže svoj status blízkej osoby k
zomľelému nájomcovi rodn;ým listom alebo čestn'ým vyhlásením s úľadneosvedčeným
podpisom vyhlasujúc tento vzťah k zomľelému nájomcovi a ktoľej prenajímateľ písomne
ako prvej potvrdí vnžitie prednostného práva. Prednostné právo na uzatvoľenie nájomnej
zmluvy možno uplatniť najneskôľ do jedného ľoka od úmľtia nájomcu hľobovéhomiesta.
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čl. vII.

PRÁvA A PovINosTI ZMLUvNÝcrr sľnÁľ

1.

Pľenajímateľje povirĺrý:

1.1

l.2
1.3

pľevádzkovať pohľebisko s prenajat;ým hľobovým miestom v súlade s platnými
pľávnymi pľedpismi o pohĺebníctvea prevádzkoqým poľiadkom pohľebiska,
počas trvania tejto zmluvy zabezpeiiť pľístupnájomcovi k pľenajatému hľobovému
miestu,
zdržaťsa akýchkol'vek zásahov do hĺobovéhomiesta, okľem pľípadu,ak je potrebné
zabezpečiť bezpečnépľevádzkovanie pohľebiska. o pripravovanom zásahuje povinný
hľobového
vopľed písomne iďoľmovať nájomcu. o uŽ uskutočnenom zásahu
miesta, je ptev ádzkovateľ povinný bezodkladne písomne infoľmovať náj omcu,

do

t.4

2.

3.
4.
5.
6.

vopľed písomne upozoľniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť
mesiacov predo dňom, keď sa má hĺobovémiesto zrušiť.
Nájomcaje povinný:
dodľŽiavať ustanovenia ptevádzkového poľiadku,
2.2 vžívaťhĺobovémiesto v súlade s platnými pľávnymi pľedpismi o pohľebníctve

z]

apteváďzkovým poľiadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou,
2.3 na vlastné naklady zabezpeéovať poriadok, údľžbua staľostlivosť o pľenajaté hľobové
miesto a j eho bezprostredné okolie a zabezpečiť, aby pľíslušenstvok hľobu neohľozilo
bezpečnosť návštevníkov pohľebiska,
2.4 oznamovať pľevádzkovateľovi pohľebiska všetky 7f,Tlerly údajov potrebné na vedenie
evidencie hľobových miest, v pľípade fyzickej osoby najmä zmenu mena a adľesy
trvalého pobýu, v pľípade právnickej osoby najmä zmenu obchodného mena a sídla,
2.5 vykonávať akékoľvek stavebné úpravy nahĺobovom mieste a úpľavy okolo hĺobového
miesta iba s predchádzajúcim súhlasom správcu cintoľína,
2.6 udrŽiavať poriadok na pohľebisku.
Ak prenajímateľ zistí nedostatky v staľostlivosti o hĺobovémiesto, vyzve nájomcu, aby ich
v primeranej dobe odstľánil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstrĺáni v písomne uľčenej
lehote, prenajímateľ tak môŽe uľobiť sám na naklady nájomcu.
Náj omca berie na vedomie, že ĺeďodtŽiavaním prevádzkového poriadku pohĺebiska sa môže
dopustiť pľiestupku podľa ust. $ 32 zékoĺaĺ31l20l0 Z. z opohĺebníctve v platnom zneni.
KaŽdá zĺrrrena pľevádzkového poľiadku bude oznamovaná nájomcovi hĺobovéhomiesta
uveľejnením oznétmenia o zmene prevádzkového poriadku pohľebiska na uradnej tabuli
spolu so zverejnením nového pľevádzkového poriadku pohľebiska. Zmen a ptev ádzkového
poriadku pohĺebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šali.
Podnájom hľobového miestaje zakiuaný.

vŕpovnĎ NÁJoMNEJ ZMLUv'r
1

2

vlil.

A UKoNčENIE NÁJoMNEHo vZŤAHU

Pľenajímatel' nájomnú zmluvu vypovie, ak:
a) zátvažnéokolnosti na pohĺebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta,
b) sa pohľebisko zruší,
c) nájomca ani po upozornonínezaplatilnájomné zaúivanie hľobového miesta.
Ak prenajímateľvypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a b)'
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,

čl.

3/6

3.

4.

5.

6.

musí so súhlasom nájomcu zabezpeóiť iné hĺobovémiesto a na vlastné naklady preložiť
l'udské ostatky vrátane pľíslušenstva hĺobu na nové hrobové miesto.
b),
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zm\uvuzdôvodov uvedených v odseku 1 písm. a)
je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiťnájomcovi najmenej tri mesiace predo dňom,
keď sa má hĺobovémiesto zrušiť; ak mu nie je znélmaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu,
uveľejní tuto infoľmáciu na mieste obvyklom na pohĺebisku s uvedením mena a pľiezviska
nájomcu hľobového miesta a číslahľobového miesta.
Ak pľenajímateľvypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods. 1 písm. c), je povinný
výpoveď doručiťnájomcovi najneskôľ do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na ktoru bolo
nájomné zaplateĺé;ak mu nie je znátma adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uveľejní tuto
informáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a priezviska nájomcu
hĺobovéhomiesta a číslahľobového miesta.
Ak prenajímateľ vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm.
c) a nájomca je znémy, qýpovedná lehota uplynie do jedného ľoka odo dňa doručenia
ýpovede. Prenajímateľ vyzvenájomcu, aby najneskôľ do tejto lehoty odstrĺĺnilz hľobového
miesta príslušenstvohľobu; ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty
ho prenajímateľ odstľáni; po uplynutí qýpovednej lehoty sa príslušenstvohľobu povaŽuje sa

a

opustenú vec.

Po uplynutí tlecej doby (10 rokov odo dňa pochovania) môže nájomca písomne požiadať
prenajímateľao ukončenie nájomného vďahv písomnou dohodou zmluvných stľán,
spľavidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné uhľadené. Vzoľ žiadosti
o ukončenie zmluvy tvorí prílohu č. 6 Všeobe cĺe záväzsléhonaľiadenia mesta Šaľač. 512020
Pľevádzkoý poriadok pohľebískmesta Šaľa(ďalej aj ako ,,VZN č,.512020").

čl.Ix.

OSOBITNE USTANOVENIA
I

)
J

I

Pľenajímateľnezodpovedázapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloŽeného
na hĺobovom mieste.
Nájomca beľie navedomie, Že jeho vlastný hnutelhý majetok si je povinný poistiť na
vlastné naklady. Prenajímateľ nezodpovedázapľípadnú stľafu, resp. zničenie majetku.
Nájomca beľie na vedomie, že Pľenajímateľa jeho sprostľedkovatelia spľacúvajúv zmysle
naľiadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 20161679 z 27. aptíIa 2016 o ochĺane
ffzických osôb pľi spracúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov, ktoým
sa zrušuje smemica 95l46lBs (všeobecné naľiadenie o ochľane údajov) osobné údaje
Nájomcu v ľozsahu stanovenom v tejto Zmluve za účelomplnenia zákonných povinností
Pľenajímateľa,ktoré vyplývajú zptevádzkovania pohľebiska podľa zákonač. l3ll20I0 Z.z.
o pohĺebníctvev znení neskoľšíchpľedpisov, po dobu nevyhnutne potrebnú nazabezpečenie
ptáv apovinností vyplývajúcichzo zmluvného vďahuzaloženého ĺazéMadetejto Zmluvy
a následne na účelyarchivácie po dobu trvania aľchivačnejdoby v súlade so zákonom č.
39512002 Z.z. o aľchívocha ľegistľatuľacha o doplnení niektoých zákonov v platnom zĺeni.
Spľacúvanie osobných údajov Nájomcu je v súlade s čl. 6. ods. 1 písm. c) všeobecného
nariadenia o ochrane údajov potrebné na plnenie zakonných povinností Pľenajímateľapodľa
zákona č. I3Ll2Ol0 Z.z. o pohĺebníctve v zneĺíneskoľšíchpredpisov. Nájomca zároveÍl
vyhlasuje, že za účelomuzavretia tejto Zmlwy pri poskytnutí osobných údajov
Prenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich právach vyplývajúcich zo
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4.

5.

spracúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskytnúť v súvislosti so
zakonnými ďebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších ľelevantn;ých skutočnostiach
obsiahnutých v dokumente,,Podmienky ochĺany súkromiď', s ktoľéhoobsahom sa Náj omca
pľed podpísanímtejto Zmluvy oboznámil. Nájomca beľie na vedomie Že infoľmácie o
spracovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Prenajímatel'a: www.sala.sk.
V pľípade, ak bude podľa tejto zmluvy potľebnédoručovaťdruhej zmluvnej strane

akúkoľvekpísomnosť, doručuje sa táto písomnosťna adľesu zmluvnej stľany uvedenú v č1.
I. zmluvy, dokiaľ nie je 7'lTtefla adľesy písomne oznétmená dľuhej zmluvnej stľane, ktorá
písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pľi dodľŽaní týchto podmienok vráti
nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, že účinkydoručenia nastávajú dňom vrátenia
zásielky zmluvnej strane, ktotá zásielku doručuj e. ZmIuvne stľany sa výslovne dohodli na
opľávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzku medzi zmluvn;ými stranami, ktoré
vyplývajú ztejto zmluvy aj pľostredníctvom e _ mailu ďalebo kÍátkej textovej spľávy.
PľenajímateľaNájomca sa zaväzujÍl písomne si oznámiť kaŽdú zmenu tykajúcu sa ich
identiťrkačných údajov (nézov, sídlo, číslaúčtova pod.) najneskôr do 10 pracovných dní
odo dňa, kedytáto zmerLanastala. Takéto z.rrreny sanebudúpovažovať zazmerLy vyŽadujúce
si uzavretie dodatku k tejto zmluve.

čl. x.

zÁvnnnčľÉusľĺNovENIA

1.

K zmene tejto zmluvy môžedôjsť len nazák|adevzáĺjomnej dohody zmluvných stľán foľmou
očíslovanýchpísomných dodatkov, s ýnimkou zmien vyplývajúcich zo zÍneny
pľevádzkového poriadku pohrebiska, kÍorésĹtzáväznépľe nájomcu dňom nadobudnutia ich
účinnostialebo zo zsrieĺvšeobecneplatných pľávnych predpisov najmä záĺ<onač. t3l/2010

2.
3.
4.

5.

Z.z. o pohĺebníctvev znení neskoľšíchpredpisov.
Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupľavené sa riadia pľíslušnými
ustanoveniami VZN č. 5l2O2O v platnom znení, zákonom é. 13ll20l0 Z. z. o pohľebníctve
v zneĺi neskorších predpisov a zákonom č,. 4011964 Z. z. obéiansky zákonník v platnom
znení.
Touto zmluvou sa riadi tieŽ doba uživaniapľedmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti
tejto zmluvy.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu opľávnenými zástupcami obidvoch
zmluvných stľán a účinnosťdňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ust. $ 47a
zál<ona č). 4011964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ust. $
5a zákoĺa č. 21,ll2OO0 Z. z. o slobodnom prístupe k infoľmáciám a o zÍnene a doplnení
niektoľých zákonov (zakon o slobode infoľmácií) v platnom zĺeni.ZmIuvné stľany súhlasia
so zveľejnenímcelej zmluvy, vráúane so zveľejnením a spľístupnením ich osobných údajov
v rozsahu mena a priezviska.
Ak niektoľé ustanovenia tejto Zm\uvy nie sú celkom alebo sčasti účinnéalebo neskôľ stľatia
účinnosť,nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinnýchustanclvení sa použije úprava, ktoľá, pokiaľ je to pľávne možné,sa čo najviac pľibližujezmyslu
a účelutejto Zmluvy,

6.

do úvahy.

pokiaľ pri uzatlĺáraní tejto Zmluvy zmluvné stľany tuto otazku brali

je

vypracovaná v tľoch (3) vyhotoveniach povahy oľiginálu, zktoých
nájomca obdržíjedno (1) vyhotovenie a pľenajímateľobdrži 2 vyhotovenia.

Táto zmluva
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i muo
pľečítali,súhlasia s jej obsďrom' poÍoznrm
Znbavĺéstany vyhlasujú, že zmluw si
azĺozlĺrúel'nýpľejav ich vôle aĺaznak
vyhlasujú, že obsďruj" rtouoarry, určitý,lasĺý

7

súhlasu ju podpisujú.

V Šaľ,aĺa...t!,!,..2,0.pJ......

Za prenajírnateľa:

Zanójomcu:
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