
Nájomná zmluva č. 55312020

na hrobové miesto
uzatvoľená v zmysle $ 663 a nasl. zál<oĺaé.4011964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších

predpisov a $ 21 a násl. zákona č. 131/2010 Z.z. o pohľebníctve v znení neskorších pľedpisov

čl. I.
ZMLIIVNE STRAI{Y

1. Pľenajímatel': Mesto Šal'a
Sídlo: Nám: Sv. Tľojice 7,92715 Šaľa
Zastupený: Mgr. Jozef Belický, primátoľ mesta

Bankové spojenie: Slovenská spoľiteľňa, a.s.

IBAI.{: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
IČo: 00 306 185

(ďalej len,, prenaj ímate ľ " )

2. Nájomca: Bc.Ingrid Vystavelová
Naľodený/á:
Rodné číslo :
Tľvale bytom :

Tel.

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

čl. il.
Úvooľn USTANovEt\tIA

Prenajímateľ je výlučným vlastníkom pozemku registľa C KN paľcela číslo 1586/1,

zastavaná plocha a nádvoľie o qimere 33244 m2, paĺcela ľegistra C KN číslo 1586/8,

zastavanáplocha a nádvoľie o qýmeľe 1,34 Íŕ a paľcela registra C KN číslo 1586/6, ostatná

plocha o rnýmere 7 m2 vedené katastrálnym odboľom okresného uradu Šaľa, pre obec

a katastriílne územie Šďa, na liste vlastníctva č. 1 (ďalej aj ako ,,nehnutelonosti'o).

Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintoľín mesta Šaľa ktoý je pohrebiskom podl'a zéĺkona

I3It20l0 Z.z. o pohĺebníctve v znení neskoľších pľedpisov. Pľenajímateľ je pľevádzkovateľ

pohĺebiska.

čl. nI.
PREDMEľ ĺ Účnl ľÁmĺu

Prenajímatel' prenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca pľijíma do nájmu za podmienok

dohodnutych v tejto nájomnej zmluve (ďalej 1en ,,zmluvď'): hľobové miesto na paľcele

13, rad : 1 hľobové miesto č. 9'10 (ďďej aj ako,,hľobové miesto").
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čI.Iv.
sLUŽBY sPoJENÉ s NÁJMoM HRoBovÉrĺo n{IEsTA

S pľenájom hľobového miesta sú spojené služby, ktoré počas trvania nájomného vzťahu
prenajímatel' poskýuj e náj omcovi:
1.1 odvoz odpadu z pohľebiska okľem stavebného odpadu,
I.2 údrŽba pozemkov astavieb na pohľebisku, na ktorom sa hĺobové miesto nachádza

(okĺem hrobového miesta),
1.3 úhľady investičných a neinvestičných nrĺkladov spojených s prevádzkou pohĺebiska,
1.4 prevádzkovanie pohĺebiska, na ktorom sa nachádza hľobové miesto špecifikované v čl.

III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č. l3ll2010 Z. z. o pohľebníctve v znení
neskoľších predpisov.

čl. v.
DoBA ľÁnĺu

1 . Táto zmluv a savzatvélra na dobu neurčitu a nesmie sa vypovedať skôr, ako po uplynutí tlecej
doby (10 rokov odo dňa pochovania), ak zákon č. 13ll20l0 Z. z. o pohľebníctve v zneni
neskoľších predpisov neustanovuje inak.

2. Neoddelitel'nou prílohou tejto zmluvy je doklad o úhľade nájomného.
3. Užívaníe hľobového miesta zača|o: 19.10,2020.

čl. vI.
ľÁĺoľĺľÉ

1. Výškanájomného éiní29r87 EUR (slovom: dvadsat'devät'euľ osemdesiatsedem cent) na
dobu 10 rokov a je uľčená podl'a ust. $ 12 Všeobecne záväzneho naľiadenia mesta Šaľa č.
512020 Prevádzkoqý poriadok pohľebísk mesta Šaľa v platnom znení (ďalej aj ako ,,VZN č.

512020") a bolo uhĺadené dňa 5.3.2012, na dobu do 10,1.2022.
2. Nájomné je splatné vopred na celých 10 rokov pri podpise tejto zmluvy (na celú tleciu dobu).
3. Nájomca berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že ýška nájomného na ďalšie obdobie

nájmu bude určená podl'a aktuálne platného cenníka pľenajímateľa.
4. Nájomca je povinný pred uplynutím predplateného obdobia uhľadiť nájomné na ďalšie

obdobie. V prípade ak nájomca ani po písomnom upozoľnení neuhradí nájomné na ďalšie
obdobie, má pľenajímatel'právo vypovedať túto nájomnú zmluvu postupom podl'a čl. VIII.
tejto Zmluvy.

5. Pľi úmľtí nájomcu hľobového miesta má pľednostné právo nauzaťĺorenie novej nájomnej
zmluvy na hrobové miesto osoba b|izka, ak je blízkych osôb viac, táblizka osoba, ktorá
doručí pľenajímatel'ovi písomnú Žiadosť ako pľvá, preukáže svoj status blízkej osoby k
zomĺelému nájomcovi ľodným listom alebo čestným vyhláseďm s úľadne osvedčeným
podpisom vyhlasujúc tento vďah k zomrelému nájomcovi a ktoľej prenajímateľ písomne
ako prvej potvrdí využitie prednostného práva. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej
zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmľtia nájomcu hľobového miesta.
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čt. vII.
pnÁva A PovINosTI ZMLUvNÝcľĺ sľnÁľ

1. Prenajímateľ je povinný:
1.1 pľevádzkovať pohľebisko spľenajat;ým hroboqým miestom vsúlade splatnými

právnymi predpismi o pohrebníctve a prevádzkoqfm poľiadkom pohĺebiska,
I.2 počas trvania tejto zmluvy zabezpečiť prístup nájomcovi k prenajatému hľobovému

miestu,
l.3 zdržať sa akýchkol'vek zásahov do hľobového miesta, okrem prípadu, ak je potľebné

zabezpečiť bezpečné prevádzkovanie pohľebiska. o pľipravovanom zásahuje povinný
vopred písomne informovať nájomcu. o už uskutočnenom zásahu do hĺobového
miesta, je prev ádzkovateľ povinný bezodkladne písomne informovať náj omcu,

l.4 vopred písomne upozoľniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť
mesiacov predo dňom, keď sa má hĺobové miesto zrušiť.

2. Nájomcaje povinný:
2.1 doďržiavať ustanoveni a ptevádzkového poriadku,
2.2 užívať hľobové miesto v súlade s platnými právnymi pľedpismi o pohrebníctve

aprevádzkovým poriadkom pohĺebiska ako aj touto zmluvou,
2.3 na vlastné nĺíklady zabezpečovať poľiadok, údrŽbu a staľostlivosť o prenajaté hľobové

miesto a jeho bezpľostredné okolie azabezpečiť, aby príslušenstvo k hľobu neohľozilo
bezpečnosť návštevníkov pohľebiska,

2.4 oznamovať prevádzkovateľovi pohĺebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie
evidencie hľobových miest, v prípade fpickej osoby najmä zmenu mena a adresy
trvalého pobytu, v pľípade právnickej osoby najmä zĺnenu obchodného,mena a sídla,

2.5 vykonávať akékol'vek stavebné úpľavy na hrobovom mieste a úpľavy okolo hrobového
miesta iba s predchádzajtrcim súhlasom správcu cintorína,

2.6 udržiavať poľiadok na pohľebisku.
3. Ak pľenajímateľ zistí nedostatky v staľostlivosti o hľobové miesto, vyzvenájomcu, aby ich

v pľimeranej dobe odstľanil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstľráni v písomne uľčenej
lehote, pľenajímateľ tak môže urobiť sám na nríklady nájomcu.

4. Nájomca berie na vedomie, že ĺedodržiavaním pľevádzkového poriadku pohrebiska sa môže
dopustiť pľiestupku podľa ust. $ 32 zákona l3tl2OIO Z. z o pohĺebníctve v platnom znení.5. K ŽdáL zrÍrcna pľevádzkového poriadku bude oznamovaná nájomcovi hĺobového miesta
uverejnením oznámenia o zmene pľevádzkového poriadku pohľebiska na úľadnej tabuli
spolu so zveľejnením nového prevádzkového poľiadku pohľebiska . Zmenapľevádzkového
poľiadku pohľebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šali.

6. Podnájom hrobového miestaje zakázaný.

čI. VIII.
rnŕpovnĎ ľÁĺoľĺľEJ ZnĺĺLavY A UKoNčENIE NÁJoMNEHo vZŤAHU

Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak:
a) závažné okolnosti napohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hľobového miesta,
b) sa pohľebisko zruší,
c) náj omca ani po upozoľnen i nezaplati! náj omné za užív anie hľobového miesta.
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a b),2.
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musí so súhlasom nájomcu zabezpečíť iné hľobové miesto a na vlastné nĺáklady preložiť
ľudské ostatky vľátane príslušenstva hľobu na nové hľobové miesto.
Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zmluvuzdôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a b),
je povinný qýpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace pľedo dňom,
keď sa má hľobové miesto zrušiť; ak mu nie je známaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu,
uverejní túto infoľmáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a pľiezviska
nájomcu hľobového miesta a čísla hrobového miesta.
Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods. 1 písm. c), je povinný
výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na ktoru bolo
nájomné zaplatene; ak mu nie je znátmaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní futo
infoľmáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a pľiezviska nájomcu
hľobového miesta a čísla hľobového miesta.
Ak prenajímateľ vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm.
c) a nájomca je známy, qýpovedná lehota uplynie do jedného ľoka odo dňa doručenia
ýpovede. Pľenajímateľ vyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstrĺínil z hľobového
miesta príslušenstvo hľobu; ak ho v tejto lehote neodstľáni, po uplynutí výpovednej lehoty
ho prenajímatel'odstráni; po uplynutí výpovednej lehoty sa pľíslušenstvo hľobu povďuje sa
opustenú vec.
Po uplynutí tlecej doby (10 rokov odo dňa pochovania) môže nájomca písomne požiadať
prenajímateľa o ukončenie nájomného vzťahu písomnou dohodou zmluvných stľán,
spravidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné uhľadené. Yzot žiadosti
o ukončenie zmluvy tvorí prílohu č. 6 VZN č.5/2020.

čl.Ix.
osoBITNÉ USTANoVENIA

1. Prenajímateľ nezodpovedá za poškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloŽeného
na hĺobovom mieste.

2. Nájomca berie na vedomie, Že jeho vlastný hnutefuý majetok si je povinný poistiť na
vlastné náklady. Prenajímatel'nezodpovedázaprípadnú stľatu, resp. zničenie majetku.

3. Nájomca beľie na vedomie, že Prenajímateľ a jeho spľostľedkovatelia spracúvajú v zmysle
naľiadenia Euľópskeho parlamentu a rady (EU) 20161679 z 27. aptíla 2016 o ochľane
szických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o volhom pohybe takýchto údajov, ktoým
sa zrušuje smeľnica 95l46/Es (všeobecné nariadenie o ochľane údajov) osobné údaje
Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto Zm|uve za účelom plnenia zákoltrlých povinností
Prenajímateľa, ktoré vyplývajú zprevádzkovaniapohĺebiskapodl'a zákonač.l3ll2}lO Z.z.
o pohľebníctve v znení neskorších pľedpisov, po dobu nevyhnutne potrebnú nazabezpečenie
ptáx a povinností vyplyvaj úc ich zo zmluvného v ď ahu založeného na zéklade tej to Zmluvy
a následne na účely aľchivácie po dobu trvania aľchivačnej doby v súlade so zákonom č.
39512002 Z.z. o archívoch a registraturach a o doplnení niektoých zákonov v platnom znení.
Spracúvanie osobných údajov Nájomcu je v súlade s čl. 6. ods. 1 písm. c) všeobecného
naľiadenia o ochľane údajov potrebné na plnenie zĺĺkonných povinností Prenajímatel'a podľa
zél<ona č. I3ll20l0 Z.z. o pohľebníctve v zĺení neskoľších predpisov. Nájomca záľoveil
vyhlasuje, že za účelom vzavretia tejto Zmhlvy pri poskytnutí osobných údajov
Pľenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich pľávach vyplývajúcich zo
spracúvaniajeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskytnúť v súvislosti so
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zakonnými alebo zmlumými požiadavkami, ako aj o ďalších relevantných skutočnostiach
obsiahnuqých v dokumente ,,Podmienky ochľany súkľomiď', s ktoľého obsahom saNájomca
pred podpísaním tejto Zmluvy oboznĺímil. Nájomca berie na vedomie že informácie o
spľacovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Prenajímateľa: www.sala.sk.

4. V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať dľúej zmluvnej strane
akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v čl.
I. zmluvy, dokial' nie je zmena adresy písomne oznélmeĺá druhej zmluvnej stľane, ktoľá
písomnosť doručuje. V pľípade, ak sa písomnosť aj pri dodľžaní ýchto podmienok vráti
nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, Že účinky doručenia nastávajú dňom vrátenia
zásielky zmluvnej stľane, ktorá zásielku doručuje. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na
opľávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzLgJ medzi zmluvn;ými stranami, ktoľé
vyplyvajú ztejto zmluvy aj pľostredníctvom e _ mailu alalebo kľátkej textovej spľávy.

5. Prenajímateľ aNájomca sa zaväzujú písomne si oznrĺmiť každú zmenu týkajúcu sa ich
identifikačných údajov (nánov, sídlo, čísla účtov a pod.) najneskôr do 10 pracovných dní
ododňa,kedytáto zmenanastala.Takéto zmeny sanebudúpovažovať zazmenyvyŽadujúce
si uzavretie dodatku k tejto zmluve.

čl. x.
zÁvnnnčNÉ UsTANoVENIA

K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len na základevzájomnej dohody zmluvných strán foľmou
očíslovaných písomných dodatkov, s qýnimkou zmien vyplývajúcich zo zmeny
prevádzkového poľiadku pohľebiska, ktoľé silzáväzĺépre nájomcu dňom nadobudnutia ich
účinnosti alebo zo zlnienvšeobecne platných pľávnych predpisov najmä zálkonač,. l3Il2OIO
Z.z. o pohĺebníctv e v znení neskorších predpisov.
Ptáva a povinnosti zmluvných stľrán touto zmluvou neupravené sa nadia pľíslušn;ými
ustanoveniami VZN č. 5/2020 v platnom zneni, ziákonom č. I3ll2o10 Z. z. o pohĺebnícfue
v zneni neskorších pľedpisov a ziĺkonom č. 4011964 Z. z. obč:iansky zákonník v platnom
zneni.
Touto zmluvou sa riadi tieŽ doba užívaníapredmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti
tejto zmluvy.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stľanami a účinnou
dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na webovom sídle mesta Šaľa. Zmluvné stľany
súhlasia so zverejnením celej zmluvy, vľátane so zverejnením a sprístupnením ich osobných
údajov v ľozsahu mena a pľiezviska. Povinnosť zmluvu zveľejniť vyplýva z ustanovenia $
5a zékona č. 2lll2000 Z. z. o slobodnom pľístupe k infoľmáciám ao zmene a doplnení
niektoých zékonov (zákon o slobode infoľmácií) v platnom znení.
Ak niektoľé ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôľ stratia
účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatqich ustanovení. Namiesto neúčinných us-
tanovení sa použije úprava, ktoľá, pokial' je to pľávne možné,sa čo najviac pľibližuje zmyslu
a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pn uza1látaní tejto Zmluvy zmluvné strany tuto otrízku brali
do úvahy.
Táto zmluva je vypľacovaná v troch (3) vyhotoveniach povahy oľiginálu, zktoých
nájomca obdrŽí jedno (1) vyhotovenie a pľenajímateľ obdrží2 vyhotovenia.
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Nájomná zmluva na hľobové miesto st6



\

7 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si pľečítali, súhlasia s jej obsahom' poľoanmeli muo

vyhlasujú, že obsahuje slobodnýo učitY, jasný azrozlrritelhý pľejav ich vôle ana z-nak

súhlasu ju podpisujú.

V Šali, dňa. ĺ3.n 20Zô

Za nójomcu: Za prenajímateľa:

'i)

*

*

* I
a /

..........:516..o.

JozeÍ
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