
Nájomná zmluva č,. 662ĺ2020

na hľobové miesto

uzaVoreĺáv zmysle $ 663 a násl' zál<ona č,.4oltg64Zb. občiansky zákonník v znení neskoľších

pľedpisov a $ 2l a nás|. zékoĺa é. l3l lz0 l0 Z. z. o pohľebníctvev znení neskoľších predpisov

čl. I.

ZMLUVNE STRANY

1 Prenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nám. Sv' Tľojice 7,927 15 Saľa

Za.sttryený: Mgľ. Jozef Belický' primátoľ mesta

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a's'

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
tČo: 00 306 185

(ďalej len,, prenaj ímate ľ " )

I

2. Nájomca: Maľtina Fečíková

Naľodený/á:

Rodné číslo :
Trvale bYtom I

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

strany")

čl. il.
Úvooľn UsTANovENIA

Pľenajímateľ je výlučným vlastníkom pozemkov registľa C KN paľcela číslo 362511' ostatná

plocha o qýmeľe 8351 m2, paľcela éís1o 362514, osiat"a p1ocha o qýmere ĺ974 fiŕ' paľcela

ľegistĺa C KN čís1o 362716, ostatná p1ocha o qýmere l'.g3 ÍÍŕ vedené katastľálnym odborom

iläéh" uľadu Šaľa pre obec a katastľálne územie Šaľa na Lv č. l a pozemku ľegista E

KN parcela číslo 64, omá pôda o výmere 684 fiŕ,vedený katastrálnym odborom okĺesného

uradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na Lv č' 7266 (ďa|ej spoločne aj ako

"nehnuteľnosti")' '_notiqnh cc nee'há(lz 
- 

rľa ktoý je pohľebiskom podľa
Ňa dchto nehnuteľnostiach sa nachádza cintoľín mesta Se

zákoĺa 13ll2ll0 Z. z. opohľebníctv e v znení neskorších pľedpisov'

ľIrobové miesto ,rupu.."i" Y 6, ľad: 5, hĺobové miesto č. 16 (ďalej aj ako 
"hľobové 

miesto")

doterazužíva|pôvodný nájomca _ Jolana Špenótovó (ďalej aj ako ,,pôvodný nájomcď') na

zák|ade Nájomnej zmluvy č. l83/o8 zo dňa |2'6'2008, pričom nájomné za lžívanie

hľobového miesta bolo uhĺadené na dobu do 16'6'2025

Z dôvodu, že pôvodný nájomca zomrel a nájomca využil pľednosfiré pľávo na uzatvorerue

novej nájomnej zmluvy na hľoboué miesto v súlade s $ 21 ods' 4 zál<oĺač:' 1'3112010 Z'z'

o pohľebníctve v znení neskoľších pľedpisov sa zmluvné stľany výslovne dohodli na

uzawoľení tejto nájomnej zmluvy (ďalej len "zmluvď')'
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I

čt. ilI.
PREDMET A UčEL ľÁĺnĺu

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

dohodnuých v tejto zmluve hľobové miesto na paľcele V 6, rad :5, hľobové miesto č. 16.

čl. ľ.
SLUŽBY sPoJENÉ s NÁJMoM HRoBovEHo I\,ĺIESTA

S pľenájom hĺobového miesta sú spojené služby, ktoľé počas trvania nájomného vzťahu
pľenaj ímateľ poskytuj e náj omcovi :

1.l odvoz odpadu z pohľebiska okľem stavebného odpadu,

l.2 tÁržba pozemkov astavieb na pohrebisku, na ktorom sa hrobové miesto nachádza
(okľem hĺobového miesta),

1.3 uhľady investičnýchaneinvestičných nákladov spojených s prevádzkoupohľebiska,

I.4 pľevádzkovanie pohrebiska, na ktorom sa nachádza hľobové miesto špecifikované v č1.

III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č. t3ll20l0 Z. z. o pohrebníctve v zneri
neskorších pľedpisov.

čl. v.
DoBA NÁJMU

Táto zmluvasalzatvárana dobu neuľčitu a nesmie sa vypovedať skôr, ako po uplynutí tlecej

doby (10 rokov odo dňa pochovania), ak zékon é. l3ll20l0 Z. z. o pohľebníctve v zneni
neskorších predpisov neustanovuje inak.

Neoddeliteľnou pľílohou tejto zmluvy je doklad o úhľade nájomného.

čl. vI.
NÁJoMNE

1. Nájomné vo ýške 16'59 EUR (slovom: šest'nást'eur pät'desiatdevät'cent ) bolo zo stľany

pľedchádzajúceho nájomcu uhĺadené na dobu do 16.6.2025.

2. Nájomca beľie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, Že výška nájomného na ďalšie obdobie

nájmu bude určenápodľa aktuálne platného cenníka pľenajímateľa.

3. Nájomca je povinný pred uplynutím pľedplateného obdobia uhľadiť nájomné na ďalšie

obdobie. V pľípade, ak nájomca ani po písomnom upozomení neuhľadí nájomné na ďalšie

obdobie, má pľenajímateľ právo vypovedať túto nájomnú zmluw postupom podľa čl. VIII.

tejto Zmluvy.
4. Pľi úmľtí nájomcu hĺobového miesta má pľednostné pľávo ĺauzatvorenie novej nájomnej

zmluvy na hĺobové miesto osoba b|ízka, ak je blízkych osôb viac,titblizka osoba, ktorá

doručí pľenajímateľovi písomnú žiadosť ako pľvá, preukaŽe svoj stafus blizkej osoby k
zomľelému nájomcovi ľodným listom alebo čestným vyhlásením s úľadne osvedčeným
podpisom vyhlasujúc tento vďah k zomľelému nájomcovi a ktoľej pľenajímatel'písomne

ako pľvej potvrdí využitie pľednostného práva. Pľednostné právo na uzatvoľenie nájomnej

zmluvy možno uplďniť najneskôr do jedného ľoka od úmľtia nájomcu hľobového miesta.
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pnÁvĺ A PovINosTI ZMLIIvNÝcn sľnÁľ
1. Prenajímateľ je povinný:

1.l prevádzkovať pohľebisko s prenajatým hroboqým miestom v súlade s platnými
pľávnymi predpismi o pohrebníctve a pľevádzkoým poriadkom pohľebiska,

l.2 počas tľvania tejto zmluvy zabezpečiť pľístup nájomcovi k pľenajatému hľobovému
miestu,

l.3 zdržať sa akýchkolVek zásahov do hľobového miesta, okĺem pľípadu, ak je potrebné
zabezpeéiť bezpečné pľevádzkovanie pohľebiska. o pripravovanom zásahuje povinný
vopred písomne informovať nájomcu. o už uskutočnenom zásahu do hľobového
miesta, je prev ádzkovateľ povinný bezodkladne písomne infoľmovať náj omcu,

L4 vopred písomne upozoľniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť

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

2.l dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku,
2.2 llživať hľobové miesto v súlade s platnými právnymi pľedpismi o pohľebníctve

aprevádzkovým poľiadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou,
2.3 na vlastné nĺĺklady zabezpečovať poľiadok, údľŽbu a staľostlivosť o pľenajaté hľobové

miesto a jeho bezprostredné okolie azabezpečiť, aby pľíslušenstvo k hrobu neohľozilo
bezpečnosť návštevníkov pohľebiska,

2.4 oznamovať prevádzkovatel'ovi pohľebiska všetky zmeÍy údajov potľebné na vedenie
evidencie hrobových miest, v pľípade fyzickej osoby najmä zÍnenu mena a adresy
tľvalého pobýu, v pľípade právnickej osoby najmä zmenu obchodného mena a sídla,

2.5 vykonávať akékol'vek stavebné úpravy na hľobovom mieste a úpravy okolo hľobového
miesta iba s predchádzajúcim súhlasom spľávcu cintorína,

2.6 udtžiavať poriadok na pohľebisku.

3. Ak prenajímateľ zistí nedostatky v starostlivosti o hľobové miesto, vyzve nájomcu, aby ich
v primeľanej dobe odstránil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstrĺĺni v písomne určenej
lehote, pľenajímateŕ tak môŽe uľobiť siĺm na naklady nájomcu.

4. Nájomca berie na vedomie, ženedodtžiavaním pľevádzkového poriadku pohrebiska sa môŽe
dopustiťpľiestupkupodl'aust. $ 32zákonal3ll2010Z. zopohrebníctvevplatnom znení.

5. Každ. zjTĺena pľevádzkového poľiadku bude oznamovaná nájomcovi hĺobového miesta
uveľejnením oznétmerua o zrnene prevádzkového poľiadku pohľebiska na uradnej tabuli
spolu so zveľejnením nového prevádzkového poriadku pohľebiska. Zmena pľevádzkového
poľiadku pohľebiska podlieha schváleniu Mestským zastupitel'stvom v Šali.

6. Podnájom hľobového miesta je zakazaný.

čl. VIII.
rrŕpovnĎ ľÁĺoľĺľEJ ZlĺLUvY A UKoNčENIE NÁJoMNEHo VZŤAHU

I Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak :

a) zéxažĺé okolnosti na pohľebisku znemožňujú trvanie nájmu hľobového miestao

b) sapohľebisko ztaši,
c) nájomca ani po upozoľneninezaplatilnájomné zalživartie hĺobového miesta.
Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a b),

musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hrobové miesto a na vlastné naklady pľeložiť
2.
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zrákonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších relevantných skutočnostiach

obsiahnuých v dokumente o,Podmienky ochľany súkľomiď', s ktoľého obsahom saNájomca

pľed podpísaním tejto Zmluvy oboznámil. Nájomca berie na vedomie Že infoľmácie o

,p.u.ouáuuní osobných údajov sú dosfupné na webovom sídle Prenajímateľa: www'sala'sk'

V prípade, ak bude podľa tejto zĺlluvy potrebné doručovať drúej zmluvnej strane

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

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmeÍLa adľesy písomne ozĺétmená dľúej zmluvnej strane, ktorá

písomnost, doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodľžaní týchto podmienok vráti

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

zásielky zmluvnej stľane, ktorá zásielku doručuj e. Zmluvĺé stľany sa výslovne dohodli na

oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväz\gr medzi zmluvnými stranami, ktoré

vyplývajú ztejtozmluvy aj pľostľedníctvom e _ mailu ďalebo kľátkej textovej spľávy'

Prenajímateľ aNájomca sa zaväzljlli písomne si ozrĺĺmiť každú zmenu týkajúcu sa ich

identifikačných údajov (névov, sídlo, čísla účtov a pod.) najneskôľ do 10 pracovných dní

odo dňa, kedytato zmenanastala. Takéto zÍneny sanebudúpovažovať zazmeÍIy vyžadujúce

si uzawetie dodatku k tejto zmluve.

čl. x.
zÁvnnnČNÉ UsTANovENIA

K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len ĺa zék1lade vzájomnej dohody zmluvných strán

foľmou očíslovaných písomných dodatkov, s výnimkou zmien vyplývajúcich zo zmeny

pľevádzkového poľiadku pohĺebiska, ktoré sí záväznépre nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zsrieĺvšeobecne platných pľávnych pľedpisov najmä zikonač'' l3ll20|0

Z.z, o pohľebníctve v znení neskorších predpisov'

Pľáva a povinnosti zmluvných stľán touto zmluvou neupľavené sa ľiadia príslušnými

ustanoveniami VZN č. 512020 v platnom zĺeĺi,zákonom č.I3tl20l0 Z' z' o pohľebníctve

v znení neskorších pľedpisov a zákonom č,. 4011964 Z. z. obč:iansky zákonník v platnom

zneĺí.
Touto zmluvou sa ľiadi tiež doba uživaniapľedmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

tejto zmluvy.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvn;ými stľanami a účinnou

dňom nasledujúcim po áni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Šaľa. Zmluvné strany

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

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

$ 5a zakon a č. 2l1l20OO Z. z. o slobodnom prísfupe k infoľmáciám a o zlnene a doplnení

niektoých zákonov (zakon o slobode informácií) v platnom zneni.

Ak niektoľé ustanovenia tejto Zm\uvy nie sú celkom ďebo sčasti účinné alebo neskôľ stľatia

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

tanovení sa použije úprava, kÍoľá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pi uzatváraní tejto Zmluvy zmluvné stľany túto otázku brali

do úvahy.

Táto zmluva je vypľacovaná v tľoch (3) vyhotoveniach, zktoýchnájomca obdtží jedno

(l) vyhotovenie a prenajímateľ obdľží 2 vyhotovenia'
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7 Zmluvne strany vyhlasujú, že zmluvu si prečítali, súhlasia s jej obsahom' porozumeli mu,
vyhlasujú, Že obsahuje slobodný, určitý, jasný azrozllĺriteľný pľejav ich vôle ana znak
súhlasu ju podpisujú.

V Šali, dňa.
,/3, //. /ct-t

Za nójomcu: Za prenajímateľa

Ia
...........ú.......

/)

/ J
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I
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