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Nájomná zmluva č'. 5s7 ĺ2020
na hľobové miesto

uzatvoľená v zmysle $ 663 a násl. zákona Ó. 40/1964 Zb. občiansky zákonnikv zneni neskoľších
predpisov a $ 21 a násl. zál<onač. I3I|20I0 Z. z. o pohľebníctve v znení neskoľších pľedpisov

čl. I.
ZMLIIVNÉ sľnaľy

Pľenajímatel': Mesto Sal'a
Sídlo: Nám. Sv. Trojice 7,927 15 Šaľa
Zastiryený: Mgĺ. Jozef Belický, pľimátoľ mesta

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282
BIC: GIBASKBX
IČo: 00 306 185

(ďalej len,, prenaj ímate ľ " )

Nájomca: EmíIia Ráczová
Naľodený/á:
Rodné číslo :
Trvale bytom :

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

čl. il.
Úvooľn UsTANovENIA

1 . Pľenajímateľ je výlučným vlastníkom pozemkov ľegistra C KN paľcela čislo 362511, ostatná

plocha o qýmeľe 835l m2, paľcela číslo 362514, ostatná plocha o výmeľe 1974 mz,paľcela

registra C KN čislo 3627/6, ostatná plocha o výmere 1% Íŕ vedené katastrálnym odboľom

okĺesného úradu Šaľa pľe obec a katastrálne i:r:emie Šaľa na LV č. 1 a pozemku ľegistra E
KN paĺcela číslo 64, oľná pôda o qýmere 684 fiŕ,vedený katastľálnym odboľom okresného

uľadu Šaľa pre obec a katastľálne územie Šaľa na LV č. 7266 (ďalej spoločne aj ako

,,nehnutel'nosti").
2. Na !ýchto nehnutel'nostiach sa nachádza cintoľín mesta Šaľa ktoqý je pohľebiskom podľa

zikona t31l20l0 Z. z. o pohľebníctve v zrĺeni neskorších pľedpisov.

3. ľIľobové miesto na paľcele Y 4, rad: 4, hľobové miesto č,. 7r8 (ďalej aj ako ,,hĺobové
miesto") doteruzuživa|pôvodnýnájomca-Iadislav Rócz (ďalej aj ako,,pôvodnýnájomcď')

na zák|ade Nájomnej zmluvy č. I92l09 zo dÍ:ľ-24.3.2009, pričom nájomné zaužívanie
hľobového miesta bolo uhľadené na dobu do 219.2030

4. Z dôvodu, že pôvodný nájomca zomľel a nájomca využil prednostné pľávo na uzatvoľenie

novej nájomnej zmluvy na hľobové miesto v súlade s $ 21 ods. 4 zákona č,. l31l20l0 Z.z.

o pohľebníctve v zneni neskorších predpisov sa zmluvné stľany rnýslovne dohodli na

uzatvorení tejto nájomnej zmluvy (ďalej len,,zmluvď').

)
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čl. uI.
PREDMEľ .q. Účnr, ľÁĺľru

Pľenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca pľijíma do nájmu za podmienok
dohodnutých v tejto zmluve hľobové miesto na paľcele V 4, ľad :4, hĺobové miesto č. 7'8.

čl.Iv.
sLUŽBY sPoJEl[E s NÁJMoM HRoBovÉHo MIESTA

S prenájom hľobového miesta sú spojené služby, ktoľé počas tľvania nájomného vzťahu
pľenaj ímateľ poskytuj e náj omcovi :

1.1 odvoz odpadu z pohľebiska okĺem stavebného odpadu,
1.2 tÁržba pozemkov astavieb na pobĺebisku, na ktoľom sa hľobové miesto nachäďza

(okĺem hľobového miesta),
1.3 úhľady investičných aneinvestičnýchnákladov spojených s prevádzkoupohľebiska,
l.4 pľevádzkovanie pohľebiska, na ktorom sa nachádza hľobové miesto špecifikované v čl.

III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č. Í3Il2010 Z. z. o pohľebnícfue v zneni
neskorších pľedpisov.

čl. v.
DoBA NÁJMU

Táto zmluva sauzatvárana dobu neurčitu a nesmie sa vypovedať skôr, ako po uplynutí tlecej
doby (10 ľokov odo dňa pochovania), ak zákon č. I3ll20l0 Z. z. o pohĺebníctve v znení
neskoľších predpisov neustanovuje inak.
Neoddelitel'nou pľílohou tejto zmluvy je doklad o úhľade nájomného.

čl. vI.
NÁĺonĺľn

1. Nájomné vo qýške 50 EUR (slovom: pät'desiat euľ ) bolo zo strany predchádzajúceho
nájomcu úľadené na dobu do 21.9.2030.

2. Nájomca beľie na vedomie a qýslovne súhlasí s tým, že ýška nájomného na ďalšie obdobie
nájmu bude určená podľa aktuálne platného cenníka prenajímateľa.

3. Nájomca je povinný pľed uplynutím predplateného obdobia uhľadiť nájomné na ďalšie
obdobie. V prípade, ak nájomca ani po písomnom upozoľnení neuhradí nájomné na ďalšie
obdobie, má prenajímateľ právo vypovedď túto nájomnú zmluvu postupom podl'a č1. VIII.
tejto Zmluvy.

4. Pri úmľtí nájomcu hľobového miesta má prednostné právo na lzatllorenie novej nájomnej
zmluvy na hľobové miesto osoba blizka, ak je blízkych osôb viac, tá b|izka osoba, ktorá
doručí pľenajímatel'ovi písomnú žiadosť ako prvá, preukaže svoj status blízkej osoby k
zomľelému nájomcovi rodným listom alebo čestným vyhlásením s úľadne osvedčeným
podpisom vyhlasujúc tento vzt'ah k zomrelému nájomcovi a ktorej prenajímateľ písomne
ako prvej potvľdí vyuŽitie prednostného práva. Prednostné pľávo na uzatvoľenie nájomnej
zmluvy možno uplatniť najneskôľ do jedného ľoka od úmrtia nájomcu hľobového miesta.
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pnÁv.q. A PovINosTI ZMLUvl[ÝcH sľnÁľ
1. Prenajímateľ je povinný:

1.1 pľevádzkovať pohľebisko s prenajatým hĺobovým miestom v súlade s platnými
právnymi predpismi o pohĺebníctve a pľevádzkoqým poľiadkom pohľebiska,

l.2 počas tľvania tejto zmluvy zabezpečiť prístup nájomcovi k prenajatému hľobovému
miestu,

l.3 zfužať sa akýchkol'vek zásahov do hľobového miesta, okĺem prípadu, ak je potľebné

zabezpečiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska. o pľipľavovanom zásahuje povinný
vopred písomne infoľmovať nájomcu. o tlž uskutočnenom zásahu do hĺobového
miesta, je prev ádzkovateľ povinný bezodkladne písomne iďoľmovať náj omcu,

l.4 vopľed písomne upozoľniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť

mesiacov predo dňom, keď sa má hľobové miesto zrušiť.
2. Nájomca je povinný:

2.1 dodľžiavať ustanoveniaprevádzkového poľiadku,
2.2 uživať hľobové miesto v súlade s platnými právnymi predpismi o pohľebníctve

aptevádzkovým poriadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou,
2.3 na vlastné naklady zabezpeéovať poriadok, údržbu a staľostlivosť o pľenajaté hľobové

miesto a jeho bezpľostľedné okolie azabezpečiť,aby pľíslušenstvo k hľobu neohľozilo
bezpečnosť návštevníkov pohĺebiska,

2.4 oznamovať pľevádzkovateľovi pohľebiska všetky z]neny údajov potrebné na vedenie

evidencie hrobových miest, v pľípade szickej osoby najmä zmenu mena a adresy
tľvalého pobýu, v prípade pľávnickej osoby najmä zmenu obchodného mena a sídla,

2.5 vykonávať akékoltek stavebné úpľavy na hľobovom mieste a úpravy okolo hľobového
miesta iba s pľedchádzajÍrcim súhlasom správcu cintorína,

2.6 udržiavať poľiadok na pohľebisku.

3. Ak prenajímateľ zistí nedostatky v starostlivosti o hľobové miesto, vyzve nájomcu, aby ich
v pľimeranej dobe odstránil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstľĺĺni v písomne určenej

lehote, prenajímateľ tak môže uľobiť sám na náklady nájomcu.
4. Nájomca beľie na vedomie, že neďoďržiavaním pľevádzkového poriadku pohĺebiska sa môže

dopustiť priestupku podľa ust. $ 32 zákona l3ll20l0 Z. z o pohľebníctve v platnom znení.
5. Každá zmena pľevádzkového poriadku bude oznamovaná nájomcovi hľobového miesta

uverejnením oznámenia o zÍnene prevádzkového poľiadku pohĺebiska na úľadnej tabuli
spolu so zveľejnením nového pľevádzkového poriadku pohľebiska. Zmena pľevádzkového
poriadku pohľebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šali.

6. Podnájom hĺobového miestaje zakazaný.

čl. vlil.
rrŕľovľĎ ľÁĺoľĺľEJ ZMLUvY A UKoNčENIE ľÁĺonĺľÉno YZŤAIJ.a

Prenajímatel'nájomnú zmluvu vypovie, ak :

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

b) sa pohľebisko zruší,
c) nájomca a.'i po upozorneninezaplatil nájomné zavžívanie hrobového miesta.

Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a b),

musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hĺobové miesto a na vlastné nĺáklady preloŽiť
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ľudské ostatky vľátane príslušenstva hľobu na nové hľobové miesto.

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

je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tľi mesiace pľedo dňom,

keď sa má hľobové miesto zrušiť; ak mu nie je známaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu,

uveľejní futo informáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a pľiezviska

nájomcu hľobového miesta a čísla hľobového miesta.

Ak pľenajímatel' vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods. 1 písm. c), je povinný

ýpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na ktoru bolo

nájomné zap\atené; ak mu nie je znélma adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní tuto

infoľmáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a priezviska nájomcu

hĺobového miesta a čísla hľobového miesta.

Ak prenajímateľ vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm. c) a

nájomca je znárrly,výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia výpovede.

Pľenajímateľ vyzve nájomcu, aby najneskôľ do tejto lehoty odstránil z hrobového miesta

pľíslušenstvo hľobu; ak ho v tejto lehote neodstľáni, po uplynutí výpovednej lehoty ho

pľenajímateľ odstráni; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hľobu považuje sa

opustenú vec.

Po uplynutí tlecej doby (10 ľokov odo dňa pochovania) môŽe nájomca písomne poŽiadať

prenajímateľa o ukončenie nájomného vďahll písomnou dohodou zmluvných strán,

spľavidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné uhľadené. Yzor žiadosti

o ukončenie zmluvy tvoľí prílohu č. 6 Všeobe cne zétväzĺého naľiadenia mesta Šaľa č. 5l2o20

Prevádzkový poriadok pohľebísk mesta Šaľa (ďalej aj ako ,,vZN č.5/2020*).

čl.Ix.
osoBITNÉ USTANOVENIA

4.

5

6

1. Prenajímateľ nezodpovedázapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

na hľobovom mieste.

2. Nájomca beľie na vedomie, že jeho vlastn;ý hnuteľný majetok si je povinný poistiť na

vlastné náklady. Pľenajímateľ nezodpovedázaprípadnú stratu, resp. zničenie majetku.

3. Nájomca beľie na vedomie, že Pľenajímateľ a jeho sprostľedkovatelia spracúvajú v zmysle

naľiadenia Európskeho paľlamentu a rady (EU) 20161679 z 27. aptila 201'6 o ochľane

ýzickýchosôb pľi spľacúvaní osobných údajov a o volhom pohybe takýchto údajov, ktoým
sa zrušuje smemica 95l46lBs (všeobecné nariadenie o ochĺane údajov) osobné údaje

Nájomcu v ľozsahu stanovenom v tejto Zmluve za účelom plnenia zĺĺkonných povinností

Pľenajímateľa, ktoré vyplývajú zptevádzkovania pohľebiska podľa zákonač. 1'3112010 Z.z.

o pohľebníctve v znení neskorších pľedpisov, po dobu nevyhnutne potľebnú nazabezpeóelie
ptáv apovinností vyplývajúcichzo zmluvného vďahu založeĺeho nazéklade tejto Zmluvy

a nasledne na účely aľchivácie po dobu trvania archivačnej doby v súlade so ziĺkonom č.

395l2O02Z.z. o aľchívoch a ľegistľaturach a o doplnení niektoých zĺĺkonov v platnom zneĺí.
Spracúvanie osobných údajov Nájomcu je v súlade s čl. 6. ods. 1 písm. c) všeobecného

naľiadenia o ochľane údajov potľebné na plnenie zrĺkonných povinností Prenajímatel'a podľa

zákoĺa é. I31l20l0 Z.z. o pohrebníctve v znení neskoľších predpisov. Nájomca zátoveÍĺ

vyhlasuje, že za účelom uzavretia tejto Zmluvy pľi poskýnutí osobných údajov

Prenajímateľovi bol dostatočne informovaný o svojich právach vyplývajúcich zo
spracúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskýnúť v súvislosti so
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zakonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších relevantných skutočnostiach

obsiahnuťých v dokumente ,,Podmienky ochľany súkľomiď', s ktorého obsahom sa Nájomca
pľed podpísaním tejto Zmluvy oboznámil. Nájomca berie na vedomie že informácie o

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

V prípade, ak bude podl'a tejto zmluvy potľebné doručovať druhej zmluvnej strane

akrikoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v č1.

I. zmluvy, dokial' nie je zmeÍa adľesy písomne oznétmená druhej zmluvnej stľane, ktorá

písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri doďtžaní tychto podmienok vľáti

nedoručená, zmluvné stľany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú dňom vrátenia

zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje. Zmluvné stľany sa výslovne dohodli na

opľávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzku medzi zmluvnými stľanami, ktoľé

vyplývajú ztejto zmluvy aj prostľedníctvom e _ mailu alaIebo kľátkej textovej správy.

Prenajímateľ aNájomca sa zaväzují písomne si oznámit' každí zmenu týkajúcu sa ich
identiťrkačných údajov (názov, sídlo, čísla účtov a pod.) najneskôľ do 10 pracovných dní

odo dňa, kedy táto zmenanastala. Takéto zmeny sa nebudú považovať zazmeny vyžadujúce

si uzavretie dodatku k tejto zmluve.

čl. x.
zÁvľnnčNÉ USTANovENIA

K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len na zäk|ade vzájomnej dohody zmluvných stľán

foľmou očíslovaných písomných dodatkov, s výnimkou zmien vyplývajúcich zo zmeny

pľevádzkového poriadku pohrebiska, ktoľé sílzáxäzné pľe nájomcu dňom nadobudnutia ich
účinnosti alebo zo zmien všeobecne platných pľávnych pľedpisov najmä zákonač. l3ll2}lo
Z.z. o pohľebníctvev zneĺí neskoľších predpisov.

Práva a povinnosti zmluvných stľán touto zmluvou neupravené sa ľiadia príslušnými

ustanoveniami VZN č. 512020 v platnom znení, ziíkonom č. l3tl20l0 Z. z. o pohľebníctve

v zĺeni neskorších pľedpisov a zákonom č. 4011964 Z. z. občiansky zakonník v platnom

znení.
Touto zmluvou sa riadi tiež doba užívanlapľedmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

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

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

súhlasia so zveľejnením celej zmluvy, vrátane so zverejnením a spľístupnením ich osobných

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

$ 5a zákona č.2lll2000 Z. z. o slobodnom prístupe k infoľmáciám ao zÍnene a doplnení

niektoých zĺĺkonov (zakon o slobode iďoľmácií) v platnom znení.

Ak niektoľé ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia

účinnosť, nie je ým dotknutá platnosť ostatqých ustanovení. Namiesto neúčinných us-

tanovení sa použije úprava, ktoľá, pokial' je to pľávne možĺé, sa čo najviac pľibliŽuje zmyslu
a účelu tejto Zmluvy, pokial' pti uzaMáľani tejto Zmluvy zmluvné strany túto otazku brali
do úvahy.
Táto zmluva je vypľacovaná v tľoch (3) vyhotoveniach, zktoých nájomca obdľží jedno

(1) vyhotovenie a prenajímateľ obdtži 2 vyhotovenia.
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Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si pľečítali, súhlasia s jej obsahom' poľorumeli mu'

vyhlasujú, Že obsahuj" ,tobod.ry' uľčitý, jasný azĺonrritellný prejav ich vôle aĺa znak

súhlasu ju podpisujú.

V Šali, aĺ". !..ú...(?.,.l. 
p. !.9.

Za nójoľncu: Za prenajímateľa

.),
'l

/

...aa aaaaa aaa aa.aa

mesta
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