
Nájomná zmluva č' 488/2020

na hľobové miesto

násl. zákon a é. 40l|964 Zb' obÓiansky zákonník v znení neskoľších

neskorších pľedpisovv zneiluzatvoľená v zmysle $ 663 a
č. 13 1/2010 Z.z. o pohľebníctve

pisov a $ 2I aĺásL zákoĺa

čl. I.

ZMLUVNE STRANY

Prenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: NÁ Sv' Trojice 7 
'927 

15 Šaľa

žurtw.rry' Mgr' Jozef Bďický' primátoľ mesta

g*k;"e 
'pojenie: 

Slovenská spoľiteľňa' a's'

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX

IČo: 00 306 185

(ďalej len,, prenaj ímateľ " )

2. Nájomca:
Naľodený/á:
Rodné číslo :

Trvale býom
Tel.
e-mail:

Helena Kelemenová

čl. II.

UVODNE USTANOVENIA

1

pľed

1

r:':i';:;:ťriľ;ľ;)luvy v ďalšom texte spoločne aj ako ,,zľnluvné strany")

,)

J

Pľenajímatel,jevýlučnýmvlastníkompozemku^ľegistľaCKNpaľcelačíslo1586/1'
zastavaĺáplocha anádvorie ovýmeľe 

"'oo 
m2'paľoela ľegistra C KN číslo 1586/8'

zastavanáplocha u náJuori" o výmeľe B; rrŕu p*..lu ľegistĺa C KN číslo 1586/6' ostatná

p'ocha o výmeľe 7 m2 vedené katastrán * oäuo'om. okľesného úľadu Šaľa' pľe obec

a katastrálne územie Šaľa, na liste vlastni-cía č. 1 (ďalej aj ako ,,nehnuteľnosti")'

Na tejto nehnuteľnosti sa nachád"u .inäin *.u" šaľa ktoý je pohĺebiskom podľa zákoĺa

131/2010 Z.z. opot r.unĺ.,ve v znení neskoľšíchpr.apĺrou.'ľrenajímateľ 
je pľevádzkovateľ

pohľebiska.

ľfuobové miesto na paľcele 13 , rad: 1.0, hľobové miesto Ó" 36131 (ďa'ej aj ako 'fuobové

miesto,.) doteraz ,žĺrulpôvodný na1omca - Helena Róczovó (ďalej aj ako "pôvodný

nájomcď.) ĺazauĺaďeNájomnej "*'""ŕ. 
1035/06 ":jľ 

22'9'2o}6'pričom ĺiĺjomĺéza

úívanie hľobovéhňiestabolouhĺadené 
na dobu do 22J'2029

Z dôvodu, Že pôvodný nájomca 'o*"i^u 
rri3o*.u vĺužil_ pľednostné pľávo na uzatvorente

novej nájomnej "J;, * n ouone.i.;; súlade s $ 21 ods' 4 zŕlkoĺaÓ' |31ĺ2010 Z'z'

o pohĺebníctve v zĺeĺí neskoľších nr.Jnrro" sa zmluvné strany výslovne dohodli na

uzatvoľení tejto nájomnej zmluvy (ďalej len "zmluvď')'
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1 Pľenajímateľ pľenecháva nájomcovi do nájmu a nájomcaprijíma do ĺŕliyĺu.za podmienok

dohodnutých v tejto zml,ru" hľobo'é ^;r,; 
* paĺcele !3' rad: 10' hľobové miesto č'

3631

čl. III.

PREDMET A UčEL NÁJMU

čl. v.
DoBANÁJMU

čl. vI.
NÁJoMNE

1

čl. Iv'

sLUŽBY SPoJENÉ s ľÁĺúôM HRoBovEHo MIESTA

Spľenájomhľobovéhomiestasú'spojenésluŽby,ktorépočastľvanianájomnéhovzťahu
pĺenajímďeľ poskýuje nájomcovt: 

.

1.1 odvoz odpao"l poľ''"ui't<.u okľem stavebného odpadu'

|.2 íďrŽbapo"emkov a stavieb na pohľebisku, na ktoľoá sa hĺobové miesto ĺachéĺdza

13 lff# ffi'1ľr'$'.ľl';3';"rľ:ýrn nákladov 

=o]enycrr 

s pľevádzkou pohĺebiska'

t.4 pĺevádzkovanie iohĺebiska, naľtJĺom sanachádzutr,oĹoue miesto špecifikované v č1'

III. tejto zmluvy, v súlade ,o 
"áŕono* 

Ó. 131l20lO Z' z' o pohľebníctve v zĺeĺi

neskoľších pľedpisov'

1

')

Táto zm'uv asauzatvtĺra na dobu neuľčitú a nesmie sa vypovedať skôľ, ako po uplynutí tlecej

doby (10 ľokov "u" 
uo" n"chovania),..o ;uk"" č' 131/201ó Z' z' opohĺebníctve v znení

..'ŕ"'srct, predpisov neustanovuje inak'

Neoddeliteľrrou p.ĺioto.r-,"3,o "*tuuy 
je doklad o úhľade nájomného'

1

2

J

Nájomné vo výške 2gr81EUR (slovom: dvadsat'devät' euľ, osemdesiatsedem cent ) bolo

íäffi ilj*Tí*ĺ:Tffľ':iffi ľ'::fi :,,'ÍYii*rrájomnéhonaďalšieobdobie

nájmu bude uľčenu p"ara*úne platného cenníka pľenajímateľa'

Nájomca je povinný pred uplynutí", ;ä'*"err" "ua"uĺ" 
uhĺadiť nájomné na ďalšie

obdobie.Vpľípadeaknájomcaanipopísomno*.,po"o*.nĺneut,ĺadínájomnénaďalšie
obdobie, má prenajímateľ právo urpouJJuľ túto nájomnú zmluvu postupom podľa č1' vil'

tejto ZmluvY'
Pľi úmľtí nájomcu bĺobového miesta má prednostné pľávo na uzatvoĺenie novej nájomnej

zmluvy na hĺouové ,ni"uo osoba urĺ'tu,'J je blízkych o.ot uĺu., t'blízka osoba' ktoľá

doruóí prenajímateľovi písomnĺ ziaaoä uto p*a, p"utái' svoj status blízkej osoby k

zomľe'ému nájomcovi ľodným listom alebo čestn:ý.n urttĺr.ním s uľadne osvedčeným

podpisomwnr".":ĺ"."*'o,ut,kzomrelémunájomcoviaktoľejprenajímateľpísomne
akopľvejpotvľdívyužitiepľednostnéhop.ĺuu.Pľednostnépĺávonau1a|oľenienájomnej
zmluvy moŽno "nňŕ 

najneskôr o" i"á'Jn" ľoka od úmfii; nájomcu hĺobového miesta'

4.
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2.

čl. vil.

1

ľnÁvĺ A PovINoSTI ZMLUv|{Ýcn sľnÁľ

Pľenajímateľ j e povinný :

1.1pľevádzkovaťpohĺebiskosprenajatýmhľobovýmmiestomvsúladesplatnými
právnymi predpismi o pohĺebníctve a pľevádzkoqým poriadkom pohľebiska,

t.2 počas tľvania i.3to "-i 
ru y zabezpečii prístup nájomcovi k prenajatému hľobovému

l.3 ä;;#'." akýchkoľvek zásahov do hľobového miesta, okľem pľípadu, ak je potľebné

zabezpečiťbezpečnépľevádzkovaniepohľebiska.opľipľavovanomzásahujepovinný
vopredpĺ,o*n"informovaťnájomcu.ouŽuskutočnenomzásahudohrobového
miesta,jeprevädzkovateľpovinnýbezodkladnepísomneiďoľmovaťnájomcu'

t.4 vopľed písomne upozorniť najomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy' najmenej šesť

mesiacov pľedo dňom, keď sa má hĺobové miesto zrušiť'

Nájomcaje povinný:

2.i dodľžiavať .rrtarroueni a pľevádzkového poľiadku,

2.2 uživať hrobové miesto v súlade , ptátnymi právnymi pľedpismi o pohrebníctve

a prevádzkovým poľiadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou'

2.3 na vlastné naklady zabezpečovať poriadok, údľžbu a starostlivosť o pľenajaté hľobové

miesto a jeho bezpľostľedné okolie azabezpečiť' aby príslušenstvo k hľobu neohľozilo

bezpečnosť návštevníkov pohľebiska'

2.4 oznamovať pľevádzkovateľovi pohľebiska všetky zmeÍ|y údajov potľebné na vedenie

evidencie hľobových miest, v pľípade fyzickej osoby najmä zmenu mena a adľesy

trvaléhopobytu,vpľípadepravnickejosobynajmäzÍnenuobchodnéhomenaasídla,
2.5 vykonávať uĹekoľu"t stavebné ĺpľuuy nahľobovom mieste a úpravy oko1o hĺobového

miesta iba s pľedchádzajúcim súhlasom správcu cintorína'

2.6 udľžiavať poriadok na pohľebisku'

Akpľenajímateľzistínedostatkyvstaľostlivostiohĺobovémiesto,vyzvenájomcu,abyich
vpľimeranejdobeodstránil.Aknájomcatietonedostatkyneodstľánivpísomneurčenej
lehote, pľenajímateľ tak môže uľobiť sám na naklady nájomcu'

Nájomcabeľienavedomie,ŽeĺedodržiavanímpľevádzkovéhopoľiadkupohrebiskasamôŽe
dopustiť pľiestupku podľa ust. $ 32 zélkoĺa ĺ3:ll20ĺO Z' z opohľebníctve v platnom zĺeĺi'

Kažďa zmeĺaprevádzkového poriadku bude oznamovaná nájomcovi hľobového miesta

uverejnením oznámenia o zmene pľevádzkového poľiadku pohrebiska na uľadnej tabuli

spolu so zveľejnením nového pľevádzkového poriadku pohľebiska ' Zmeĺaprevádzkového

poriadku pohĺebiska podlieha_schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šat'

Podnájom hľobového miesta je zakáľ;aý'

čl. VIII.

vŕľovnĎ NÁJ.MNEJ ZMLU'Y; uňľčnNIE NÁJoMNÉH. vZŤAHU

Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie' ak:

a) zŕxaŽnéokolnosti na pohrebisku znemoŽňujú tľvanie nájmu hľobového miesta'

b) sa pohľebisko zruší,

c) nájomca ani po .r|o"o*.n iĺezap|aĺInájomné zauŽívaĺĺe hľobového miesta'

Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú ,^Irrvdôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'

2

3

4.

5

6.

1
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J

musí so súhlasom nájomcu zabezpeéiť iné hĺobové miesto a na vlastné naklady pľeložiť

ľudské ostatky urat*Ĺ pľíslušenstva hĺobu na nové hrobové miesto'

Akpľenajímateľvypovienájomnúzmluwzdôvodovuvedenýchvodseku1písm.a)ab)'
je povinný uypou.a;i'aj"*'., zmluvy doľučiť nájomcovi najmenej tľi mesiace predo dňom'

keď sa má hľobové miesto zrušiť; ut' *r1 ni" je zĺámaadĺesa nájomcu alebo sídlo nájomcu'

uveľejní túto informJ.iu nu mieste "b;;i; 
na pohrebisku s uvedením mena a priezviska

.raio*",, hľobového miesta a čísla hľobového miesta' 
), je povinný

Ak pľenajímu,"'uroouĹ najo*nĺ 1Tlu* 
z dôvodu uvedeného v ods' 1 písm' c

qýpoveď doručiť ná3omcoui najneskôĺ do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty' naktorubolo

nájomné zap|ateĺé,iakmu nie je znama adľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu' uveľejní tuto

infoľmáciu na mieste obvyklom na pohrebisku s uvedením mena a pľiezviska nájomcu

hĺobového miesta a čísla hľobového miesta'

Akpľenajímateľvypovedalnajom1ĺz,,,tuuuzdôvoduuvedenéhovodseku1písm.
c) a nájom 

"u 
i" ,:Ái^y, vypovldná iJ;" uplynie do jedného roka odo dňa doručenia

výpovede. Pľenajímat "í 
,yrr"rrĺ3o**'uuy ná3nest'oľ do tejto lehoty odstľáni1 z hĺobového

miesta príslušenstvo hľobu; ak ho u t.ío ráľrote neo-dstľani, po uplynutí výpovednej lehoty

ho pľenajímateľ odstráni; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hĺobu považuje sa

opustenú vec.

Pouplynutítlecejdoby(10rokovododňapochovania)môženájomcapísomnepoŽiadať
pľenajímateľaoukončenienájomnéhovzťahupísomnoudohodouzmluvnýchstrán,
spľavidlat<uposlednémudňudoby,naktorubolonájomnéuhradené.Vzoľžiadosti
o ukončenie zmluvy tvorí pľílohu č. 6 Všeobe cĺezŕlväzĺéhonaľiadeniamesta Šaľa Ó' 512020

PľevádzkovýporiadokpohĺebískmgstaŠaľa(ďalejajako''vZNč,.5lz0z0").

4.

5

6

čl.Ix.
OSOBITNE USTANOVENIA

2. ffi]:l'.iläľ'iľl;."mie' Že jeho v'astný hnuteľný majetok si je povinný poistiť na

vlastné náklady. Pľenajímat.ľ n""oJpo veda" zaprípadnú stľatu, resp. zničenie majetku'

3.Nájomcaberienavedomie,žePľenajímateľajeho-spľostredkovateliaspĺacúvajúvzmysle
nľiadenia Euľopskeho ourru."n**ä-';a' Guj zóro ft79 z 27' aprí|a 20'6 o ochĺane

fyzickýchosôbprispľacuvaníosobnýchúdajovaovoľnompohybetakýchtoúdajov,ktoľým
sa zľušuje sm".rri"u g5l46ĺEs ĺusáou""nj naľiadenie o o"t"*' údajov) osobné údaje

NájomcuvrozsahustanovenomvtejtoZmluveza'účelomplneniazakonnýchpovinností
Pľenajímateľa, ktoľé vyp'ývajú ,or"ruaroovania pohľebiska podľa zékoĺač:' 13'120.'0 Z'z'

o pohLĺebníc t ", ,n"nín"rt o,sĺ"tipr"dpisov' ľo do!1nevyh"utne Potrebnú ĺazabezpeóen\e

ptŕĺv apovinností vyplývajúciďr zä 
"-juuného 

vďahu zi|oŽeĺého ĺazák|adetejto Zmluvy

a následne na účely aľchivácie po Jou., tľvania aľchivačnej doby v súlade so zákonom č'

395l2OO2Z.z. oaľchívoch aregistľatúľach a o doplnení niektorých zákonov v platnom zĺeĺí'

Spľacúvanie osobných údajov 
'j;j;;." 

je v sulade s čl. 6. ods. 1 písm. c) všeobecného

nariadenia o ochĺane údajov potrebné na iln""ie 'uľo*y"t' 
povinností Pľenajímateľa podľa

zákoĺa č,. t31l2'|0 Z.z.o pohľebníctve v znení neskoľších predpisov. Nájomca ztĺtoveÍl

vyhlasuje,Žezaúčelomuzavretiatejtozmruvypriposkytnutíosobnýchúdajov
Pĺenajímateľovi bol dostatočne informovaný o 

"svojich pľávach vypýajúcich zo

1 Pľenajímateľ nezodpov edá za poškodenie' alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

416
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4.

spľacúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskytnúť v súvislosti so

zakonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších relevantných skutočnostiach

obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky ochľany súkromiď', s ktorého obsahom saNájomca

pľed podpísaním tejto Zmluvy oboznámil. Nájomca beľie na vedomie že infoľmácie o

spľacovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Prenajímatel'a: www.sala.sk.

V pľípade, ak bude podľa tejto zmluvy potľebné doručovať druhej zmluvnej strane

akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adľesu zmluvnej strany uvedenú v čl.

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmeÍLa adresy písomne oznámená druhej zmluvnej strane, ktoľá

písomnosť doručuje. V pľípade, ak sa písomnosť aj pri dodľŽaní týchto podmienok vľáti

nedoručená, zmluvné stľany sa dohodli, Že účinky doľučenia nastávajú dňom wá.ŕeĺia

zásielky zmluvnej strane, ktoľá zásielku doručuje. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na

oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa závazku medzi zmluvnými stľanami, ktoré

vyplývajú ztejto zmluvy aj prostredníctvom e _ mailu alalebo kľátkej textovej spľávy.

Prenajímateľ a Nájomca sa zaväzujil písomne si oznámiť každí Zmenu týkajúcu sa ich

identifikačných údajov (názov, sídlo, čísla účtov a pod.) najneskôr do 10 pracovných dní

odo dňa, kedy táto zÍnenanastala. Takéto zmeny sa nebudú považovať Zazmeny vyŽadujúce

si uzavretie dodatku k tejto zmluve.

čl. x.
zÁvnnnčNÉ USTANovENIA

1. K zmene tejto zmluvy môŽe dôjsť len nazák|adevzájomnej dohody zmluvných stľiín foľmou

očíslovaných písomných dodatkov, s výnimkou zmien vyplývajúcich zo zmeÍLy

prevádzkového poľiadku pohľebiska, ktoľé súzáväzné pľe nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zmien všeobecne platných právnych pľedpisov najmä zákonač. t3ll20l0
Z.z. o pohrebníctve v znení neskoľších predpisov.

2. Pľáva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými

ustanoveniami VZN č,. 512020 v platnom zneni, zákonom č). I3ll20I0 Z. z. o pohľebníctve

v zneni neskorších pľedpisov a zákonom č. 4011964 Z. z. obóiansky zákonník v platnom

zneĺi.
3. Touto zmluvou sa riadi tieŽ doba uŽivaniapredmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

tejto zmluvy.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stľanami a účinnou

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Šaľa. Zmluvné stľany

súhlasia so zverejnením celej zm\uvy,vľátane so zveľejnením a spľístupnením ich osobných

údajov v ľozsahu mena a priezviska. Povinnosť zmluvu zveľejniť vyplýva z ustanovenia $

5a zékona č. 2II1200O Z. z. o slobodnom pľístupe k informáciám ao zmene a doplnení

niekto4ých zákoĺov (zákono slobode informácií) v platnom zneĺi.
5. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmlwy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stľatia

účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných us-

tanovení sa pouŽije úprava' ktoľá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac pľibliŽuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokial' pri uzatváraní tejto Zm|uvy zmluvné strany túto otázku brali

do úvahy.

6. Táto zmluva je vypracovaná v troch (3) vyhotoveniach povahy originálu, zktoých
nájomca obdrŽí jedno (1) vyhotovenie a prenajímateľ obdrŽí 2 vyhotovenia.

5
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7 Zĺn]1uvĺé stľany vyhlasujú, že zmluvu si prečítali, súhlasia s jej obsďlom' poľozrrmeli muo

vyhlasujú, že obsďruje slobodný, WčitYo jasný az-rozvmitelhý pľejav ich vôle aĺa znak

súhlasu ju podpisujú.

v Šďi, dňa.. 9 "ĺ0 AoL o

Za nójomcu: Za pľenajímatelb:

t"

JozeÍ

ĺ)
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