
Nájomná zmluva č. 663ĺ2020
na hľobové miesto

uzatvoľená v zmysle $ 663 anásl. zákon ač. 4)lt964 Zb. obéiansky zákonník'v zneni neskorších

pľedpisov a $ 2I aĺžsl. zákonač. 131/2010 Z.z. o pohľebníctve v zĺeĺ.Í neskoľších predpisov

čl. L
ZMLTIU\E STRANY

1. Pľenajímatel': Mesto Šal'a

SídIo: Nám. Sv. Trojice 7,927 15 Šaľa

Zastiryeĺý: Mg1. Jozef Belický, pľimátor mesta

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a's'

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
ĺčo: 00 306 185

(ďalej len,, prenaj ímateľ " )

2. Nájomca: Iľena Nagyová

Naľodený/á:
Rodné číslo :
Trvale býom :

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

čl. u.
ÚvooľÉ UsTANovENIA

1 Pľenajímateľ je výlučným vlastníkom pozemku ľegistľa C K}I parcela číslo l586lt'

zastavaĺá plocha anádvorie ovýmeľe 33244 m2,paľcela ľegistra C KN číslo 1586/8'

zastavanáplocha a nádvorie o ýmere t34 fiŕ a paľcela registľa C K}{ číslo 1586/6, ostatná

plocha o výmere 7 m2 vedené katastľálnyro oábo'om okľesného uradu Šaľa' pľe obec

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

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

l31l20l0 Z. z, opohĺebníctve v znení neskoľších pľedpisov. Prenajímateľ je prevádzkovatel'

pohľebiska.

Hľobové miesto napaľcele 9 , rad: 6, hĺobové miesto č. 516 (ďďej aj ako ,,hľobové miesto")

doteľaz uŽívalpôvodný nájomca - Mária Szabová (ďalej aj ako ,,pôvodný nájomca") na

záHale Nájomnej zmluvy č,. 23I|IO zo dňa 13.9.2010, pričom nájomné za vživanle

lľobového miesta bolo uhľadené na dobu do 14'11'2024

Z dôvodu, že pôvodný nájomca zomľe| a nájomca vyuŽil prednostné pľávo na uzafforenie

novej nájomnej zmluvy na hrobové miesto v súlade s $ 21 ods. 4 zŕkoĺaé. I3Il2010 Z'z'

o pohľebníctve v zneni neskoľších pľedpisov sa zmluvné strany výslovne dohodli na

uzatvoľení tejto nájomnej zmluvy (ďalej len,,zmluvď')'
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čl. ilI.
PREDMEľ ĺ učnr, ľÁĺnĺu

Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca prijíma do nájmu za podmienok
dohodnuťých v tejto zmluve hľobové miesto na paľcele 9, rad : 6, hrobové miesto č. 516

čl.Iv.
sLUŽBY sPoJENÉ s NÁJMoM HRoBovEHo MIEsTÄ

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

l.l odvoz odpadu z pohľebiska okrem stavebného odpadu,
1.2 idržba pozemkov astavieb na pohrebisku, na ktorom sa hrobové miesto nachádza

(okľem hľobového miesta),
1.3 úhľady investičných aneinvestičnýchnákladov spojených s pľevádzkoupohrebiska,
l.4 pľevádzkovanie pohľebiska, naktorom sanachádzahľobové miesto špeciťrkované v č1.

III. tejto zmluvy, v súlade so zĺĺkonom č,. I31l20t0 Z. z. o pohľebníctve v zneni
neskoľších pľedpisov.

čl. v.
DoBA ľÁĺnĺu

Táto zmluvasauzatvára na dobu neuľčitu a nesmie sa vypovedať skôr, ako po uplynutí tlecej
doby (10 rokov odo dňa pochovania), ak zákon č. 13ll20I0 Z. z. o pohĺebďctve v znení
neskoľších predpisov neustanovuje inak.
Neoddelitelhou pľílohou tejto zmluvy je doklad o úhrade nájomného.

čl. vL
ľÁĺoľĺľÉ

1. Nájomné vo výške 29,87 EUR (slovom: dvadsat'devät'euľ osemdesiatsedem cent) bolo
zo strany predchádzajúceho nájomcu uhľadené na dobu do |4.11.2024.

2. Nájomca beľie na vedomie a qýslovne súhlasí s tým, že výška nájomného na ďalšie obdobie
nájmu bude uľčená podľa aktuálne platného cenníka prenajímatel'a.

3. Nájomca je povinný pred uplynutím predplateného obdobia uhľadiť nájomné na ďalšie
obdobie. V pľípade ak nájomca ani po písomnom upozoľnení neuhľadí nájomné na ďalšie
obdobie, má pľenajímateľ pľávo vypovedať túto nájomnú zmluvu postupom podľa čl. VIII.
tejto Zmluvy.

4. Pri úmľtí nájomcu hľobového miesta má pľednostné právo ĺa vzatvotenie novej nájomnej
zmluvy na hĺobové miesto osoba blízka, ak je blízkych osôb viac, táblízka osoba, ktoľá
doručí pľenajímatel'ovi písomnú žiadosť ako pľvá, preukďe svoj status blízkej osoby k
zomľelému nájomcovi ľodným listom alebo čestn;ým vyhlásením s úradne osvedčeným
podpisom vyhlasujúc tento vzt'ah k zomľelému nájomcovi a ktoľej pľenajímateľ písomne
ako prvej potvľdí využitie pľednostného pľáva. Prednostné právo nauzatvorenie nájomnej
zmluvy možno uplatniť najneskôľ do jedného roka od úmľtia nájomcu hľobového miesta.
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čl. vII.
pnÁvĺ. A PovINosTI ZMLUvNÝcH sľnÁľ

1. Prenajímatel' je povinný:
1.1 prevádzkovať pohľebisko spľenajat;ým hĺobovým miestom vsúlade splatnými

právnymi pľedpismi o pohľebníctve a prevádzkoqým poriadkom pohľebiska"

l.2 počas trvania tejto zmluvy zabezpečiť prísfup nájomcovi k pľenajatému hľobovému

miestu,

1.3 zdtžať sa akýchkoľvek zásahov do hĺobového miesta, okľem pľípadu, ak je potľebné

zabezpečiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska. o pripravovanom zásahuje povinný

vopľed písomne informovať nájomcu. o už uskutočnenom zásahu do hľobového

miesta, je prevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne infoľmovať náj omcu,

l.4 vopľed 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 tlžívať hrobové miesto v súlade s platnými pľávnymi pľedpismi o pohľebníctve

a pľevádzkovým poľiadkom pohĺebiska ako aj touto zmluvou,

2.3 na vlastné nĺáklady zabezpeéovať poriadok, údľŽbu a staľostlivosť o prenajaté hĺobové

miesto a jeho bezprostľedné okolie azabezpeóiť, aby príslušenstvo k hrobu neohľozilo

bezpečnosť návštevníkov pohľebiska,

2.4 oznamovať prevádzkovateľovi pohĺebiska všetky zĺ.rreÍly údajov potľebné na vedenie

evidencie hľobových miest, v prípade fyzickej osoby najmä zÍnenu mena a adľesy

trvalého pobytu, v prípade právnickej osoby najmä zmenu obchodného mena a sídla,

2.5 vykonávať akékoltek stavebné úpravy na hrobovom mieste a úpravy okolo hľobového

miesta iba s pľedcháďzajícim súhlasom správcu cintoľína,

2.6 uďtžiavať poriadok na pohľebisku.

3. Ak prenajímateľ zistí nedostatky v staľostlivosti o hľobové miesto, vyzve nájomcu, aby ich

v primeranej dobe odstranil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstráni v písomne určenej

lehote, pľenajímateľ tak môže uľobiť sám na náklady nájomcu.

4. Nájomca beľie na vedomieo že nedodtžiavaním prevádzkového poriadku pohĺebiska sa môŽe

dopustiť pľiestupku podl'a ust. $ 32 zékona l3ll20t0 Z. z o pohľebníctve v platnom zneni.

5. KaždéL zmena prevádzkového poľiadku bude oznamovaná nájomcovi hrobového miesta

uverejnením oznétmenia o zmene pľevádzkového poľiadku pohrebiska na úľadnej tabuli

spolu so zveľejnením rrového pľevádzkového poľiadku pohĺebiska. Zmena pľevádzkového

poriadku pohrebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šali.

6. Podnájom hľobového miesta je zakazaný.

čl. VIII.
vŕľovnĎ ľÁĺoľľľEJ ZMLt^fi/ A UKoNčENIE nÁĺoľĺľÉrro vZŤAHU

I Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak:

a) zävažnéokolnosti na pohľebisku znemožňujú tľvanie nájmu hľobového miesta,

b) sa pohľebisko zruši,
c) nájomca ani po upozornenínezaplati| nájomné zavžívanie hľobového miesta.

Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a b)'2
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musí so súhlasom nájomcu zabezpeéiť iné hľobové miesto a na vlasfiré náklady preložiť
ľudské ostatky vrátane príslušenstva hľobu na nové hľobové miesto.

Ak pľenajímatel' vypovie nájomnú zmluvtlzdôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a b)'
je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tľi mesiace predo dňom,

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

uveľejní futo infoľmáciu na mieste obvyklom na pohĺebisku s uvedením mena a pľiezviska
nájomcu hľobového miesta a čísla hľobového miesta.

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

výpoveď doručiť nájomcovi najneskôľ do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na ktoru bolo

nájomné zaplatené; ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uveľejní tuto

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

hľobového miesta a čísla hĺobového miesta.

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

c) a nájomca je znilmy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia
qýpovede. Pľenajímateľ vyzvenájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstrĺínil z hľobového

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

ho prenajímateľ odstráni; po uplynutí výpovednej lehoty sa pľíslušenstvo hĺobu považuje sa

opustenú vec.
Po uplynutí tlecej doby (10 ľokov odo dňa pochovania) môŽe nájomca písomne požiadať

prenajímateľa o ukončenie nájomného vďahu písomnou dohodou zmluvných strán,

spravidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné uhradené. Yzor Žiadosti

o ukončenie zmluvy tvoľí prílohu č. 6 Všeobe cne zžlväzného naľiadenia mesta Šaľa č. 5l2o2o

Pľevádzkový poľiadok pohĺebísk mesta Šaľa (ďalej aj ako ,,VZN č.5l202O*).

5.

6

čl.Ix.
osoBITNÉ usľĺľovENIA

1. Pľenajímatel'nezodpovedá za poškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

na hĺobovom mieste.

2. Nájomca berie navedomie, že jeho vlastný hnuteln;ý majetok si je povinný poistiť na

vlastné náklady. Prenajímatel'nezodpovedázaprípadnú stľafu, ľesp. zničenie majetku.

3. Nájomca beľie na vedomie, že Prenajímateľ a jeho spľostredkovatelia spľacúvajú v zmysle

naľiadenia Euľópskeho parlamentu a rady (EU) 20161679 z 27. apríIa 2016 o ochĺane

fyzickýchosôb pľi spracúvaní osobných údajov a o volhom pohybe takýchto údajov, ktoým
sa zrušuje smeľnica 95l46lBs (všeobecné nariadenie o ochľane údajov) osobné údaje

Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto Zmluve za účelom plnenia zĺákonných povinností

Pľenajímateľa, ktoré vyplývajú zprevádzkovania pohľebiska podľa zékoĺač. t3|l20I0 Z.z.

o pohľebníctve v znení neskoľších pľedpisov, po dobu nevyhnutne potľebnú ĺazabezpečerue
ptétv apovinností vyplývajúcichzo zmluvného vďahuzaložeĺéhonazikladetejto Zmluvy
a následne na účely archivácie po dobu trvania archivačnej doby v súlade so zákonom č.

39512002 Z.z. o archívoch a ľegistľaturach a o doplnení niektoých zĺíkonov v platnom znení.

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

naľiadenia o ochľane údajov potrebné naplnenie zakonných povinností Pľenajímateľapodl'a

zákoĺa č. l3ll20l0 Z.z. o pohľebníctve v znení neskoľších pľedpisov. Nájomca zfuoveil
vyhlasuje, že za účelom uzavretia tejto Zmluvy pľi poskýnutí osobných údajov

Prenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich právach vyplyvajúcich zo
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spracúvaniajeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskýnúť v súvislosti so
zĺákonnými alebo zmluvnými poŽiadavkami, ako aj o ďalších ľelevantn;ých skutočnostiach
obsiahnudch v dokumente ,,Podmienky ochľany súkľomiď', s ktorého obsahom sa Nájomca
pred podpísaním tejto Zmluvy oboznámil. Nájomca berie na vedomie Že informácie o
spracovávaní osobných údajov sú dosfupné na webovom sídle Pľenajímatel'a: www.sala.sk.

4. V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potľebné doručovať druhej zmluvnej stľane
akúkolŤek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adľesu zmluvnej stľany uvedenú v čl.
I. zmluvy, dokiaľ nie je zmena adľesy písomne oznátmená dľuhej zmluvnej strane, ktorá
písomnosť doručuje. Vpľípade, ak sa písomnosť aj pri dofužaní týchto podmienok vráti
nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú dňom vľátenia
zásielky zmluvnej strane, ktoľá zásielku doručuj e. Zm|uvné strany sa výslovne dohodli na
opľávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzku medzi zmluvn;ými stranami, ktoré
vyplyvajú ztejto zmluvy aj prostľedníctvom e - mailu ďalebo kľátkej textovej spľávy.

5. Prenajímateľ aNájomca sa zavťinlju písomne si oznĺĺmiť každú zmenu týkajúcu sa ich
identifikačných údajov (néaov, sídlo, čísla účtov a pod.) najneskôľ do 10 pracovných dní
odo dňa, kedy táto zÍnenanastala. Takéto zmeny sa nebudú povaŽovať zazmeÍIy vyžadujúce
si uzavľetie dodatku k tejto zmluve.

čl. x.
zÁvnnľČNn UsTANovENIA

1. K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len na zél<Iadevzájomnej dohody zmluvných stľĺĺn formou
očíslovaných písomných dodatkov, s výnimkou zmien vyplyvajúcich zo zÍÍrcrly
pľevádzkového poriadku pohľebiska, ktoľé stlzátv?iznépre nájomcu dňom nadobudnutia ich
účinnosti alebo zo zmien všeobecne platných pľávnych predpisov najmä zákonač. L3I/2OI0
Z.z. o pohĺebníctvev znení neskoľších pľedpisov.

2. Práva a povinnosti zmluvných strĺín touto zmluvou neupravené sa ľiadia pľíslušn;ými
ustanoveniami VZN č. 512020 v platnom znení, zĺákonom ó. l31/2}t0 Z. z. o pohľebníctve
v zneni neskoľších pľedpisov a ziíkonom é. 4011964 Z. z, obéiansky zrákonník v platnom
zneni.

3. Touto zmluvou sa ľiadi tiež doba užívaniapredmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti
tejto zmluvy.

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stľanami a účinnou
dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na webovom sídle mesta Šaľa. Zmluvné strany
súhlasia so zverejnením celej zmluvy,vrátane so zverejnením a sprístupnením ich osobných
údajov v rozsahu mena a priezviska. Povinnosť zmluvu zverejniť vyplýva z ustanovenia $
5a zál<ona č. 2lll2000 Z. z. o slobodnom pľístupe k informáciám ao zmene a doplnení
niektoých ziĺkonov (zákono slobode informácií) v platnom znení.

5. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stľatia
účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných us-
tanovení sa použije iprava, ktorá, pokial' je to pľávne možné, sa čo najviac približuje zmyslu
a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pi vzatvéraní tejto Zmluvy zmluvné stľany túto otĺízku bľali
do úvahy.

6. Táto zmluva je vypľacovaná v troch (3) vyhotoveniach povahy oľiginálu, zktoých
nájomca obdrŽí jedno (1) vyhotovenie a prenajímateľ obdrží 2 vyhotovenia.
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7 Zmluvné stľany vyhlasujú, Že zmluvu si prečítali, súhlasia s jej obsúom' porozumeli muo

vyhlasujú, Že obsahuje slobodný, uľčitý, jasný aztozvmiteľný pľejav ich vôle aĺa znak

súhlasu ju podpisujú.

V Šaľ, ďna...l.Q.: l/,)oto

Za nójomcu: Za prenajímateľa:

I
!

'It,:l/ J
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