
Nájomná zmluva č. 49012020

na hľobové miesto
uzatvorená v zmysle $ 663 a násl. zákona č. 4011964 Zb. obéiansky zakonník v znení neskoľších

pľedpisov a $ 21 a nás1. zäkoĺač. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších pľedpisov

1

čl. I.
ZMLUVI{E STRA}IY

Pľenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nám. Sv. Tľojice 7,927 15 Šaľa

Zastiryený: Mgr. Jozef Belický, primátor mesta

Bankové spoj enie: Slovenská spoľitel'ňa, a.s.

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
tČo: 00 306 185

(ďakj len,, prenaj ímat e l"' )

2. Nájomca: Jana Hovoľková
Narodený/á:

Rodné číslo :
Trvale bytom i

Tel.
e-mail:
(ďalej len,,nójomca")
(obidvaja účastníci zmluvy v ďalšom texte spoločne aj ako ,,zmluvné strany")

čl. il.
Úvonľr UsTANovEMA

Pľenajímatel' je výlučným vlastníkom pozemku ľegistľa C KN paľcela číslo 1586/1'

zutavaná plocha arrádvorie oqýmere 33244 m2',paľcela ľegistra C KN číslo 1586/8'

zastavanáplocha a nádvorie o qýmere 134 l# a paľcela registra C KN číslo 1586/6, ostatná

plocha o rnýmeľe 7 m2 vedené katastrálnym odborom okľesného uradu Šal'a, pľe obec

a katastľálne územie Šaľa, na liste vlastníctva č. 1 (ďalej aj ako ,,nehnuteľnosti")'

Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintorín mesta Šaľa ktoý je pohľebiskom podľa zákoĺa

t31lz1l1 Z. z. opohľebníctve v znení neskorších predpisov. Prenajímateľ je prevádzkovateľ

pohrebiska.

Hľobové miesto na paľcele Nc 6 , ľad: 1, hĺobové miesto č. 39,40 (ďalej aj ako ,,hľobové

miesto..) doteĺaz uzĺral pôvodný nájomca - Pavol Hovorlra (ďalej aj ako ,,pôvodný

náj omcď.) ĺa zél<|aďe Náj omnej zmluvy č,. 3 65 12006 zo dňla 12.6.2006, pľičom ĺäjomné za

užívanie hľobového nriesta bolo uhĺadené na dobu do \2.6,2029

Z dôvodu, že pôvodný rrájomca zomrel a nájomca vyuŽit prednostné pľávo na uzatvoľenie

novej nájomnej zmluvy na hĺobové miesto v súlade s $ 21 ods. 4 zékoĺač. I3Il20l0 Z'z'

o pohĺebníctve v znení neskorších predpisov sa zmluvné stľany výslovne dohodli na

uzatvorení tejto nájomnej zmluvy (ďďej len,,zmluvď')'
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I

čl. ilL
PREDMEľ ĺ učľr, ľÁĺuu

Pľenajímateľ pľeneclráva nájomcovi do nájmu a nájomca pľijíma do nájmu za podmienok

dohodnutých v tejto zmluve hľobové miesto na parcele Nc ó, rad : 1, hrobové miesto č.

39,40

čl. Iv.
SLUŽBY SPoJENE S NÁJMoM HRoBovEHo MIESTA

S prenájom hĺobového rrriesta sú spojené sluŽby, ktoľé počas tľvania nájomného vzťahu

prenaj ímateľ poskytu| e náj omcovi :

1.1 odvoz odpadu z pohĺebiska okrem stavebného odpadu,

I.2 ildĺžba pozemkov a stavieb na pohrebisku, na ktoľom sa hľobové miesto nachádza

(okĺem hĺobovélro miesta),

1.3 úhľady investičnýclr a neinvestičných nákladov spojených s pľevádzkou pohĺebiska,

l.4 pľevádzkovanie 1lolrľebiska, na ktorom sanachádza hľobové miesto špecifikované v čl.

III. tejto zmltlvy, v súlade so zákonom č. l3ll20l0 Z. z. o pohľebníctve v zneni

neskorších pľeclpi sov.

čl. V.
DOBA NÁJMU

Táto zmluv asalzatváľa na dobu neuľčitú a nesmie sa vypovedať skôr' ako po uplynutí tlecej

doby (10 ľokov odo clria pochovania), ak zákoĺ č,, |3ll20l0 Z. z. o pohľebníctve v zĺení

neskorších predpisov treustanovuj e inak.

Neoddeliteľnou pľílohou tejto zmluvy je doklad o úhľade nájomného.

čl. VI.
NÁJoMNE

Nájomné vo výške 2gr87 EUR (slovom: dvadsat'devät' euľ, osemdesiatsedem cent ) bolo

zo sttany nového nájorrrcu uhľadené na dobu do 12.6.2029'

Nájomca beľie na vedorrrie a výslovne súhlasí s tým, že výška nájomného na ďalšie obdobie

nájmu bude určená pocll'a aktuálne platného cenníka prenajímateľa.

Nájomca je povinný pľed uplynutím predplateného obdobia uhľadiť nájomné na ďalšie

obdobie. V prípade ak rrájomca ani po písomnom upozornení neuhĺadí nájomné na ďalšie

obdobie, má pľenajírnateľ pľávo vypovedať túto nájomnú zmluvu postupom podl'a č1' Vm'

tejto Zmluvy.
Pri úmľtí nájomcu hľobového miesta má pľednostné právo nauzatvotenie novej nájomnej

zmluvy na hľobové Illiesto osoba b|izka, ak je blízkych osôb viac, táblízka osoba, ktorá

doručí pľenajímatel'ovi písomnú Žiadosť ako prvá, preukaŽe svoj status blízkej osoby k

zomľelému nájomcovi ľodným listom alebo čestn;fm vyhlásením s úradne osvedčeným

podpisom vyhlasujúc terrto vzťah k zomrelému nájomcovi a ktorej prenajímateľ písomne

ako prvej potvľdí vyuŽitie prednostného pľáva. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej

zmluvy moŽno uplatrlit' najneskôr do jedného ľoka od úmrtia nájomcu hľobového miesta.
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čl. vn.
PRÁvA A PovINoSTI ZMLtIvNÝcIr sľnÁľ

1. Pľenajímateľ je povinrrý:

l.l prevádzkovať pohľebisko spľenajat;ým hľobovým miestom vsúlade splatnými

pľávnymi predpisnri o pohľebníctve a pľevádzkoqim poriadkom pohľebiska,

t.2 počas tľvania te.jto zmluvy zabezpečiť prístup nájomcovi k prenajatému hľobovému

miestu,
l.3 zdrŽať sa akýchkol'vek zásahov do hĺobového miesta, okľem prípadu, ak je potrebné

zabezpečiť bezpečné prevádzkovanie pohľebiska. o pľipravovanom zásahu je povinný

vopred písonlne infoľmovať nájomcu. o uŽ uskutočnenom zásahu do hrobového

miesta, je prer'áclzkovateľ povinný bezodkladne písomne infoľmovať nájomcu,

I.4 vopľed písomne Lrpozoľniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť

mesiacov pľeclo clňom, keď sa má hľobové miesto zrušiť.

2. Nájomca je povinný:

2.I dodľŽiavať ustanovenia pľevádzkového poriadku,

2.2 uživať hrobové nriesto v súlade s platnými pľávnymi predpismi o pohľebníctve

aprevádzko\'ým trroľiadkom pohrebiska ako aj touto zmluvou,

2.3 na vlastné nálĺlady zabezpečovať poriadok, údrŽbu a staľostlivosť o prenajaté hľobové

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

bezpečnosť n tivštevníkov pohrebiska,

2.4 oznamovať prevádzkovateľovi pohľebiska všetky zmeny údajov potľebné na vedenie

evidencie lrľĺlbovýclr miest, v pľípade fyzickej osoby najmä zÍnenu mena a adľesy

tľvalého pob1,tu, v pľípade pľávnickej osoby najmä zmenu obchodného mena a sídla,

2.5 vykonávať al<ékoľvek stavebné úpľavy nahĺobovom mieste a úpravy okolo hĺobového

miesta iba s pľedchádzajúcim súhlasom spľávcu cintoľína,

2.6 udržiavať poľiadok na pohľebisku.

3. Ak pľenajímateľ zistí nedostatky v starostlivosti o hrobové miesto, vyzve nájomcu, aby ich

v primeľanej dobe odstľánil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstľáni v písomne určenej

lehote, prenajímatcl'tak môže uľobiť sám na náklady nájomcu.

4. Nájomcaberie na r'cdomie, že nedodržiavanímprevádzkového poriadkupohľebiskasamôŽe

dopustiť pľiestupktl podľa tlst' $ 32 zákonal3ll20t0 Z. zo pohrebníctve v platnom zĺeĺi.
5. Každá zmena prer,ĺidzkového poľiadku bude oznamovaná nájomcovi hľobového miesta

uverejnením oznátllenia o Zmene pľevádzkového poľiadku pohľebiska na uľadnej tabuli

spolu so zverejnellíln novélro pľevádzkového poľiadku pohľebiska. Zmena prevádzkového

poriadku pohrebislĺa podlieha schváleniu Mestským zasfupiteľstvom v Šali.

6. Podnájom hľobovť'llo miesta je zakázaný.

čl. vilI.
vŕľovnĎ ľÁ.Iĺ)MNEJ Zr.rĺLUvY A UKoNČENIE ľÁĺoľľľEHo vZŤAHU

Pľenajímateľ nájonnú zmluvu vypovie, ak:

a) závaŽné okolnosti na pohľebisku znemožňujú trvanie nájmu hľobového miesta,

b) sa pohľebisko zl'ttší,

c) nájomca ani po tl1;ozornení nezaplatilnájomné zavžívanie hľobového miesta.

Ak prenajímateľ v-r'povie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku l písm. a) a b)'
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musí so súhlasonl rrájomcu zabezpeéiť iné hľobové miesto a na vlastné naklady preložiť

ľudské ostatky vľátane pľíslušenstva hrobu na nové hĺobové miesto'

Ak pľenajímateľ vy;lovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'

je povinný výpovecl'nájomlrej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tľi mesiace predo dňom'

keď sa má hrobové miesto zľušiť; ak mu nie je znétmaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu,

uveľejní túto infor'rrláciu na nrieste obvyklom na pohrebisku s uvedením mena a pľiezviska

nájomcu hĺobovéhĺt miesta a čísla hrobového miesta'

Ak pľenajímateľ vypovie ná.iomnir zmluvu z dôvodu uvedeného v ods' 1 písm' c)' je povinný

qýpoveď doľučit'nájomcovi rrajrreskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty' na ktoru bolo

nájomné zaplatené..ak mu nie je známaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uveľejní tuto

informáciu na nlicste obvyklorn na pohrebisku s uvedením mena a priezviska nájomcu

hľobového miesta ĺt čísla hľobového miesta'

Ak pľenajímatel' r,ypoveclĺrl nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm'

c) a nájom 
"u 1, ,,ri^y, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia

qipovede. Pľenajínrateľ vyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstránil z hľobového

miesta pľíslušerist'o hĺobu; ak ho v tejto lehote neodstľáni, po uplynutí výpovednej lehoty

ho pľenajímatel' ocl:;tľáni; po tlplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu povaŽuje sa

opustenú vec.

Po uplynutí tlecej cloby (10 ľokov odo dňa pochovania) môže nájomca písomne požiadať

prenajímateľa o rrkončenie nájomného vzťahll písomnou dohodou zmluvných strán'

spľavidla ku poslc-dnému dliu doby, na ktoru bolo nájomné.{adené.' Vzor žiadosti

o ukončeni. znlltt'r,tvorí pľĺlohtr č. 6 Všeobecne zŕtv'ázĺéhonariadeniamesta Šaľa č' 512020

Prevádzkový poľia,-lok pohľebísk mesta Šaľa (ďalej aj ako,,VZN č'' 512020*)'

6.

čl. Ix.
oSoI}tTNÉ usľĺľovENIA

l. Pľenajímatgľ ng7'ĺlt!po vedĹl za 1toškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

na hrobovom micstc.

2. Nájomca beľie rta Vedomie, Že jeho vlastný hnuteľný majetok si je povinný poistiť na

vlastné náklacly. Pľenajínratel' rlczodpovedázapľípadnú stľatu, ľesp' zničenie majetku'

3. Nájomca beľie lrĺt vedomie' Že Pľerrajímateľ a jeho sprostľedkovatelia spľacúvajú v zmysle

naľiadenia Euľó1'sl<elro paľlanlclltu a rady (EU) 20161679 z27. aptíla2016 o ochľane

ffzických osôb pI.i s1lracúvarrí osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov, ktoľým

sa zrušuje snlcľllicĺt 95l46l1s (všeobecné naľiadenie o ochľane údajov) osobné údaje

Nájomcu v ľozsĺtlltt stanovenotn v tejto Zmluve za účelom plnenia zákonrých povinností

Pľenajímateľa' l<lĺlľé vyplýr,a.iú r' prevžĺdzkovania pobrebiska podľa zikoĺač:' l3tl20l0 Z'z'

o pohĺebníctve l, z.lrettí nesl<oľšícll pľedpisov, po dobu nevyhnutne potrebnú nazabezpeóenie

ptäv apovinností r,vplývajúcich zo zmluvného vďahuzaIožeĺéhoĺazék|adetejto Zmluvy

a následne na ťlč't,lv aľchivírcie po dobu trvania archivačnej doby v súlade so zákonom č'

3g5lzx02Z.z. oilr.cliír,och a ľegistľatúľach a o doplnení niektoých zákonov v platnom zĺení

Spľacúvanie osollrlýclr ťrcla.iov Ná.iomcu je v súlade s č1' 6' ods' 1 písm' c) všeobecného

nariadenia o ocllt.lttle údajol, potr'ellné na plnenie zakonných povinností Pľenajímatel'a podľa

zékonač. L31l?Í)|0 Z.z. o 1lollr'cbníctve v zĺeni neskorších predpisov. Nájomca záĺoveň'

vyhlasuje, Že '/I| účelonl rtz.ar,ľetia tejto ZmLuvy pľi poskytnutí osobných údajov

Prenajímateľovi l.'ol dostatočrle infoľmovaný o svojich právach vyplývajúcich Zo
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spľacťlvania jehtl osobných ťrcla.jov, o povinnosti osobné údaje poskýnúť v súvislosti so

zakonnými alellĺl zmluvlrýrrli poŽiadavkami, ako aj o ďalších relevantných skutočnostiach

obsiahnuých v tlolĺumente ,'I)otltllienky ochľany súkľomiď', s ktoľého obsahom saNájomca

pľed podpísanítll tejto ZnllLrr'.v oboznámil. Nájomca berie na vedomie že informácie o

spľacovávaní osĺlb11ýgh úclajov sú dostupné na webovom sídle Prenajímateľa: www.sala.sk.

V pľípade' ak bLlcle pocll'a tt'jtĺr zmluvy potľebné doručovať druhej zmluvnej strane

akúkol'vek písclllllrtlsť, doľtrč:rrjc sa táto písomnosť na adľesu zmluvnej strany uvedenú v čl.

I. zmluvy, dol<ilil"lrie je 7.lllcllil adľesy písomne oznáĺnená druhej zmluvnej stľane, ktoľá

písomnost'dol'rIi.trje. Vpr'ípnĺle. al< sa písomnosť aj pri dodľŽaní dchto podmienok vľáti

nedoľtrčená, l'll:|rrvné stI'ĺlt'l)' slidohod|i, Žeúčinky doručenia nastávajú dňom vľátenia

zásielky zmltlvll'.'i strane, lĺtĺll'li zásielku doručuje. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na

opráVl1ení doľtlc'ĺlvať písolllllĺlsti týkajúce sa zäväzku medzi zmluvnými stranami, ktoľé

vyplývajú z te.it,l zrllluv1, ĺri |'lr'ĺlstľedníctvom e - mailu ďalebo kľátkej textovej správy.

Pľenajímateľ ĺr |.]lilomca slr zlrväzujú písomne si ozrĺámiť každ'Ú Zmenu ťýkajúcu sa ich

identifikačných l'lĺ|ĺrjov (nĺiz'or'. sídlo, čísla účtov a pod.) najneskôr do 10 pľacovných dní

odo clňa, kedy tlil,) 7-mena tlasĺlrla. Takéto zmeny sanebudúpovažovať zazmeny vyžadujúce

si uzar,ľetie cloĺ]lttlitl k te.jttl zlllluve.

čl. x.
z.' i r, ĺlnnčNn USTANovENIA

l. K znrclle tejto zllr lrrvy nrôŽt: ĺli,|sť len nazák|adevzájomnej dohody zmluvných strán foľmou

očíslovarrýclr 1lí.ltltnných ĺl,ldatkov, s výnimkou zmien vyplývajúcich zo zmeny

prevádzkovélro 1li,l'iadklr 1lĺllll'ľbiska, ktoľé sizáväznepre nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebĺl ztl ;r'lnien 1'i,-'1llleoĺo platných pľávnych predpisov najmä zákoĺač. l3ll20l0
Z.z. o pohľebllíctr c v znellí ne skorších predpisov.

2. Pľáva Apovilltl,l:,li zmltrvll(,l'h stľán touto zmluvou neupľavené sa riadia príslušnými

ustanovenianli V,'N č. 5/]()_]il v platnom znení, zĺĺkonom č. l3ll20l0 Z. z. o pohĺebníctve

v znení lreskoI'šít':l pľec1pisĺ,r' a zĺákonom č,. 4011964 Z. z. obéiansky zákonník v platnom

zneĺi.
3. Touto 7nlluvotl sa r'iadi ticž. tiĺ']la lživaniapredmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

tejto znrltlvy.

4. Táto zlllltrva ltlrĺ|,,llúda llillIrl,,sť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stľanami aúčinnou

dňom nasledrl.]ĺlt'i ll po clrli ii'] zveľejnenianawebovom sídle mesta Šaľa. Zmluvné strany

súhlasia so zvcI'tl jilcttím cclt'i zlnluvy, vrátane so zveľejnením a sprístupnením ich osobných

údajov l, ľozsallrt lllcna ĺl 1ll'i,'zviska. Povinnosť zmluvu zveľejniť vyplyva z ustanovenia $

5a zál<ona č. 2ll/2000 '1'.'l.. o slobodnom prístupe kinfoľmácián aozmene adoplnení

niektoĺ'vch zákt'tl' r, (zál<tlil ,, :,lobode informácií) v platnom znení.

5. Ak nielitoľé uStllll,lyeniA t,.']1,, )/.mluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôľ strďia

účinnost'' nie.iľ lÝllr clotiirlLrlli platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných us-

tanovetlí sa por rŽi],.: ŕtpravil. l.' l,lt'á, pokial' je to právne možné, sa čo najviac pľibliŽuje zmyslu

a účelu tc|to Zltll1;1'1z, pi)liill' ;lľi uzatvéĺrani tejto Zmlwy zmluvné stľany túto otázku bľali

do úr'llllr'.

6. Táto zrlrlLlva je \/y|)l'ill''()\'l|llá vtľoch (3) vyhotoveniach povahy originálu, zktoľých

nájomcil obclľŽí l,.'.|rltl ( l) r. il tovenie a prenajímatel'obdľží 2 vyhotovenia.
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I Zmlwĺéstrany vyhlazujú, že zmluvu si pľečítali, sďrlasia s jej obsahom' poľ:zumeli mu'

vyhlasujú, že obsahuj" ,tomalry, urči!ý, jasný a zroanrĺiteľný prejav ich vôle ana znak

súhlasu ju podpisujú.

V Šali, dňa. t3 /0 ,aLo

Zanójomcu
Za prenajítnateľa:

/,

V

J
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