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Nájomná zmluva č. 603ĺ2020
na hľobové miesto

uzatvorená v zmysle $ 663 a násl. zŕkonač,.4011964 Zb. obéiansky zákonník v znení neskoľších
pľedpisov a $ 21 a nasl. zékoĺaé.13ll20l0 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov

čl. I.
ZMLtIv|{É sľnĺľĺy

Prenajímatel': Mesto šal'a
Sídlo: Nám. Sv. Tľojice 7,927 15 Šaľa
Zastúpený: Mgľ. Jozef Belický, primátor mesta

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAII: SK82 0900 0000 00512430 6282
BIC: GIBASKBX
lČo: 00 306 185

(ďalej len,, prenaj ímateľ " )

) Nájomca: Euľidika Kováčová
Naľodený/á:
Rodné číslo :
Trvale bytom :

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

čl. u.
ÚvooľÉ UsTANovEMA

Prenajímateľ je výlučným vlastníkom pozemku ľegistra c KN paľcela číslo 1586/1,

zastavaná plocha anádvoľie ovýmere 33244 m2,paľcela ľegistra C KN číslo 1586/8,

zastavanáplocha a nádvorie o qýmeľe I34 Írŕ a paľcela registľa C KN číslo 1586/6, ostatná

plocha o qýmeľe 7 rĺŕ vedené katastrálnym odborom okľesného úľadu Šal'a, pre obec

a katastálne územie Šaľa, na liste vlastlríctva č. 1 (ďalej aj ako ,,nehnute1onosti").

Na tejto nehnutel'nosti sa nachádza cintoľín mesta Šaľa ktoľý je pohľebiskom podľa zél<ona

t3tl20l0 Z. z. o pohĺebníctvev zneĺineskoľších predpisov. Prenajímatel' je prevádzkovatel'
pohľebiska.

čl. ilI.
PREDMEľ ĺ ÚčEL ľÁ.rľĺu

Pľenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca prijíma do nájmu za podmienok

dohodnutých v tejto nájomnej zmluve (ďalej len ,,zĺiluvď'): hĺobové miesto na parcele

Nc 17, rad : 3 hľobové miesto č. 25 (ďalej aj ako ,,hľobové miesto").
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čl. IV.
sLUŽBY SPoJEIYE S NÁJMoM HRoBovEHo MIESTA

S prenájom hľobového miesta sú spojené služby, ktoré počas tľvania nájomného vzťahu

prenaj ímateľ poskytuj e nájomcovi :

1.1 odvoz odpadu z pohĺebiska okľem stavebného odpadu,

L2 údržba pozemkov a stavieb na pohľebisku, na ktoľom sa hĺobové miesto nachádza

(okľem hľobového miesta),

1.3 úhľady investičných aneinvestičných nákladov spojených s pľevádzkoupohľebiska,

l.4 prevádzkovanie pohĺebiska, na ktoľom sa nachádza hľobové miesto špeciťrkované v č1.

III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č. l3Il20I0 Z. z. o pohľebníctve v znení

neskorších predpisov.

čl. v.
DoBA NÁJMU

1. Táto zmluv asavzatváta na dobu neuľčitú a nesmie sa vypovedať skôľ, ako po uplynutí tlecej

doby (10 ľokov odo dňa pochovania), ak zákon č,. l3ll20l0 Z. z. o pohĺebníctve v zneĺi
neskorších predpisov neustanovuje inak.

2. Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je doklad o úhľade nájomného.

3. Užívanie hľobového miesta zača|o: 4.ll.2020.

čl. vI.
ľÁĺotvĺľn

1. Výška nájomného č:iní20 EUR (slovom: dvadsat' euľ) na dobu 10 ľokov a je uľčená podľa

ust. $ 12 Všeobecĺe zŕtväzného nariadenia mesta Šaľa č. 5l2O2O Prevádzkoqý poľiadok

pohrebísk mesta Šaľa v platnom znení (ďalej aj ako ,,VZN é.512020") a bolo uhľadené dňa

4.11.2020, na dobu do 4.11.2030.

2. Nájomné je splatné vopľed na celých 10 rokov pri podpise tejto zmluvy (na celú tleciu dobu).

3. Nájomca berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že výška nájomného na ďalšie obdobie

nájmu bude určená podľa aktuálne platného cenníka prenajímateľa.

4. Nájomca je povinný pľed uplynutím predplateného obdobia uhĺadiť nájomné na ďalšie

obdobie. V pľípade ak nájomca ani po písomnom upozoľnení neuhĺadí nájomné na ďalšie

obdobie, má pľenajímateľ pľávo vypovedať túto nájomnú zmluvu postupom podľa čl. VIII.

tejto Zmluvy.
5. Pľi úmľtí nájomcu hľobového miesta má prednostné právo nauzatvorenie novej nájomnej

zmluvy na hľobové miesto osoba blízka, ak je blízkych osôb viac, táb|izka osoba, ktoľá

doručí pľenajímateľovi písomnú Žiadosť ako prvá, pľeukaže svoj status blizkej osoby k

zomľelému nájomcovi rodným listom alebo čestqým vyhlásením s úľadne osvedčeným

podpisom vyhlasujúc tento vďah k zomľelému nájomcovi a ktoľej pľenajímatel'písomne

ako prvej potvrdí využitie pľednostného práva. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej

zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného ľoka od úmrtia nájomcu hľobového miesta.
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čt. vII.
pnÁvĺ A PoVINosTI ZMLtIvNÝcH sľnÁľ

1. Pľenajímatel' je povinný:
1.1 prevádzkovať pohľebisko spľenajaQým hľobovým miestom vsúlade splatnými

pľávnymi predpismi o pohľebníctve a prevádzkoqým poľiadkom pohľebiska,

l.2 počas trvania tejto zmluvy zabezpečíť pľístup nájomcovi k pľenajatému hrobovému

miestu,
1.3 zdržať sa akýchkol'vek zásahov do hľobového miesta, okľem prípadu, ak je potľebné

zabezpečiť bezpečné pľevádzkovanie pohľebiska. o pľipľavovanom zásahuje povinný

vopľed písomne infoľmovať nájomcu. o uŽ uskutočnenom zásahu do hľobového

miesta, je prevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne infoľmovať nájomcu,

l.4 vopred písomne upozomiť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť

mesiacov predo dňom, keď sa má hĺobové miesto zrušiť.

2. Nájomcaje povinný:
2.l dodržiav ať ustanoveni a prev ádzkového poriadku,

2.2 uŽívať hľobové miesto v súlade s platn;ými právnymi pľedpismi o pohľebníctve

a prevádzkovým poľiadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou,
2.3 na vlastné nĺĺklady zabezpeéovať poľiadok, údľŽbu a staľostlivosť o pľenajaté hĺobové

miesto a jeho bezprostľedné okolie a zabezpečiť , aby pľíslušenstvo k hľobu neohĺozilo
bezpečnosť návštevníkov pohľebiska,

2.4 oznamovať pľevádzkovateľovi pohľebiska všetky zmeny údajov potľebné na vedenie

evidencie hĺobových miest, v pľípade fyzickej osoby najmä znenu mena a adresy

tľvalého pobyĺr, v prípade právnickej osoby najmä zÍnenu obchodného mena a sídla,

2.5 vykonávať akékoľvek stavebné úpľavy nahľobovom mieste a úpravy okolo hľobového

miesta iba s pľedchádzaj,Úcim súhlasom správcu cintoľína,
2.6 udržiavď poriadok na pohľebisku.

3. Ak pľenajímateľ zístí nedostatky v staľostlivosti o hľobové miesto, vyzve nájomcu, aby ich
v pľimeľanej dobe odstľánil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstľĺíni v písomne určenej

lehote, prenajímatel'tak môže uľobiť sám na nráklady nájomcu.

4. Nájomca beľie na vedomie, že nedodtžiavaním pľevádzkového poriadku pohľebiska sa môže

dopustiť priestupku podľa ust. $ 32 zákona I3Il20l0 Z. z o pohľebníctve v platnom zneĺi.
5. Každá zmena prevádzkového poriadku bude oznamovaná nájomcovi hľobového miesta

uverejnením oznánenia o zmene pľevádzkového poriadku pohľebiska na uľadnej tabuli

spolu so zverejnením nového pľevádzkového poriadku pohľebiska. Zmena prevádzkového

poľiadku pohľebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šaľ.
6. Podnájom hľobového miestaje zakánaný.

ól. VIII.
vŕľovnĎ ľÁĺonĺľEJ ZlĺLavY A UKoNčENIE NÁJoMNÉHo VZŤAHU

1 Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak:

a) zálvažné okolnosti na pohľebisku znemožňujú tľvanie nájmu hrobového miesta,

b) sa pohĺebisko zruší,
c) nájomca ani po upozoľnenínezapLatilnájomné za'gžívanie hľobového miesta.

Ak prenajímatel'vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a b),
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musí so súhlasom nájomcu zabezpeéiť iné hľobové miesto a na vlastné nráklady preložiť

ľudské ostatky vrátane pľíslušenstva hľobu na nové hľobové miesto.

3. Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zmluvuzdôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a b),

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

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

uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a priezviska

nájomcu hľobového miesta a čísla hĺobového miesta.

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

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

nájomné zaplatené; ak mu nie je ználma adľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uveľejď futo

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

hrobového miesta a čísla hľobového miesta.

5. Ak pľenajímatel' vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm.

c) a nájomca je znélmy, qýpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia

výpovede. Pľenajímatel'vyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstrĺínil z hľobového

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

ho pľenajímateľ odstľani; po uplynutí výpovednej lehoty sa pľíslušenstvo hľobu povaŽuje sa

opustenú vec.

6. Po uplynutí tlecej doby (10 rokov odo dňa pochovania) môže nájomca písomne požiadať

pľenajímatel'a o ukončenie nájomného vďahĺ písomnou dohodou zmluvných stľĺín,

spravidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné uhľadené. Vzoľ žiadosti

o ukončenie zmluvy tvoľí prílohu č. 6 VZN č.512020.

čl.Ix.
osoBITNÉ usľĺľovENIA

Prenajímateľ nezodpovedá za poškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloŽeného

na hľobovom mieste.

Nájomca berie navedomie, že jeho vlastn;ý hnuteľný majetok si je povinný poistiť na

vlastné ruáklady. Prenajímatel'nezodpovedázapľípadnú stľafu, ľesp. zničenie majetku.

Nájomca berie na vedomie, že Prenajímateľ a jeho sprostľedkovatelia spracúvajú v zmysle

naĺiadenia Európskeho paľlamenfu a rudy (EU) 20161679 z 27. aptíIa 2016 o ochľane

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktoým
sa zrušuje smemica 95l46lBs (všeobecné naľiadenie o ochĺane údajov) osobné údaje

Nájomcu v ľozsahu stanovenom v tejto ZmL:uve za účelom plnenia zakonných povinností

Pľenajímateľa, ktoľé vyplývajú zptevádzkovania pohĺebiska podľa zikoĺač. I3ll20l0 Z.z.

o pohrebníctve v znení neskoršíchpredpisov, po dobu nevyhnutne potrebnú nazabezpečerie
ptétv apovinností vyplývajúcich zo zmluvného vďahllzaloŽeĺého nazáklade tejto Zmluvy

a následne na účely aľchivácie po dobu trvania aľchivačnej doby v súlade so zákonom č.

395l2002Z.z. o aľchívoch a ľegistľatuľach a o doplnení niektoých zĺíkonov v platnom zneni.

Spracúvanie osobných údajov Nájomcu je v súlade s č1. 6. ods. 1 písm. c) všeobecného

naľiadenia o ochrane údajov potľebné na plnenie zĺíkonných povinností Pľenajímateľa podľa

zékona č'. t3ll20l0 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov. Nájomca zéĺoveňr

vyhlasuje' že za účelom uzavretia tejto Zmluvy pri poskytnutí osobných údajov

Prenajímateľovi bol dostatočne iďoľmovaný o svojich právach vyplývajúcich zo
spľacúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskýnúť v súvislosti so

1

2.

3
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7 Zmluvné stľany vyhlasujú, že zmluvu si prečítali, súhlasia sjej obsďrom' porozumeli muo

vyhlasujú, že obsahuje slobodný, WčitY, jasny azĺozlnitelhý pľejav ich vôle ana znak
súhlasu ju podpisujú.

V Šaľ, dňa. 4, il.2azo

Za nójomcu: Za prenajímateľa:
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