
vzatvoÍeÍLáLv zmysle

predpisova$21 a

Nájomná zmluYa č,. 77212020

na hľobové miesto

$ 663 a násl. zákoĺač.4011964 Zb' občiansky

násl. zrĺkonač:. t3ll20l0 Z'z' o pohĺebníctve v
zákonník v zneĺi neskoľších

zsleni neskorších pľedpi sov

čl. I.

ZMLUVNE STRAI\Y

1. Pľenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nám' Sv' Tľojice 7'927 15 Šaľa

Zastípeĺý: Mgr' Jozef Belichŕ' pľimátoľ mesta

Baĺrkové spoj enie: Slovenská sporiteľňa' a's'

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
lČo: 00 306 185

(ďalej len,, pr enaj ímateľ " )

) Nájomca: Ing.Klaudia Bľaníková

Naľodený/á:
Rodné číslo :
Trvale bytom:
Tel.
e-mail:
(ďalej ĺen ,,nójomca")
(obidvaja účastníci zĺnluvy v ďalšom texte spoĺočne aj ako ,'zmluvné strany")

čl. il.
ÚvoľľÉ UsTANovENIA

1 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom pozemku_ registľa C KN parcela číslo 1586/l'

zastavanétplocha anádvorie oqýmeľe )ýq+ rĺÝ,pucela ľegistľa C KN číslo 1586/8'

zastavanáplocha a nádvoľie o výmeľe l34 Íŕ a parcela registra C KN číslo 1586/6' ostatná

plocha o ýmeľe 7 rĺ:- veóené katastľálny* oäboľom okľesného úradu Šďa' pľe obec

a katastrálne územie Šaľa, na liste vlastníctva č. 1 (ďalej aj ako 
"nehnutel'nosti'o)'

Na tejto nehnuteľnosti sa nach ádza cintoĺín mesta Šaľa ktoľý je pohľebiskom podľa zákoĺa

I3ĺl2OtO Z. z. opohľebníctve v znení neskoľších pľedpisov. Pľenajímateľ je pľevádzkovateľ

pohľebiska.

llľobové miesto napaľcele [3rrad:7, hĺobové miesto é'3Ir32 (ďalej aj ako "hrobové

miesto.,) doteľaz užíva|pôvodný nájomca _ Štefan Neviďansbý (ďalej aj ako "pôvodný

nájomcď') ĺazák1ade Nájomnej zm1uvy č. 350/10 zo dňa 22'LI2OIO' pľičom néljomĺé za

uŽivanie hĺobového miesta bolo uhĺadené na dobu do 10.4.2020

Z dôvodu, že pôvodný nájomca zomreLa nájomca využil prednostné právo na uzatvoľenie

novej nájomnej zmluvy na hľobové miesto v súlade s $ 21 ods' 4 zékoĺač:' 13tl20l0 Z'z'

o pohĺebníctve v zneni neskorších pľedpisov sa zmluvné stľany výslovne dohodli na

uzatvoľení tejto nájomnej zmtuvy (ďalej len 
"zmluvď')'

')

J

4.
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čl. III.

PREDMEľ ĺ Účnl ľÁĺľĺu

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

dohodnudch v tejto zmluve hrobové miesto na paľcele 13, rad : 7, hĺobové miesto č' 31'32

čl.Iv.
SLUŽBY sPoJENÉ s NÁJMoM HRoBovÉ'rro MIESTA

S pľenájom hĺobového miesta sú spojené služby, ktoľé počas trvania nájomného vzťahu

prenajímateľ poskytuje nájomcovi:

r.r odvoz odpadu z pohrebiska okľem stavebného odpadu'

l.2 ídržbapozemkw a stavieb na pohĺebisku, na ktorom sa hrobové miesto nachádza

(okrem hľobového miesta),

iúnuay investičných a neinvestičných nákladov spojených s pľevádzkou pohĺebiska'

pľeváázkovanie pobĺebiska, na ktoľom sa nachádza hĺobové miesto špeciťrkované v č1'

III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č,. l3120lO Z. z. o pohľebníctve v zneni

neskoľších pľedpisov.

1

1.3

1..4

1

,)

čl. v.
DoBA NÁJMU

Táto zmluv asauzatvára na dobu neuľčitú a nesmie sa vypovedať skôľ, ako po uplynutí tlecej

doby (10 ľokov odo dňa pochovania), ak zákon č,. I3ll20l} Z' z' o pohľebníctve v znení

neskorších pľedpisov neustanovuje inak'

Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je doklad o úhľade nájomného'

čl. vI.
NÁJoMNE

1. Nájomné vo ýške 50 EUR (slovom: pät'desiat euľ) bolo zo stľany nového nájomcu

uhľadené na dobu do 11.4.2030

2. Nájomca berie na vedomie a ýslovne súhlasí s tým, že ýška nájomného na ďalšie obdobie

nájmu bude uľčená podľa aktuálne platného cenníka prenajímateľa'

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

obdobie. V prípade ak nájomca ani po písomnom upozoľnení neúľadí nájomné na ďalšie

obdobie, má prenajímateľ pľávo vypovďať túto nájomnú zmluvu postupom podľa č1' Vm'

tejto ZmluvY.

4. Pri úmrtí nájomcu hľobového miesta má pľednostné pľávo ĺavzatvoľenie novej nájomnej

zmluvy na hĺobové miesto osoba b\izka, ak je blízkych osôb víac, tábIízka osoba' ktoľá

doručí pľenajímateľovi písomnú žiadosť ako pľvá, pľeukaže svoj status blízkej osoby k

zomĺelému nájomcovi rodným listom alebo čestn:ým vyhlásením s úľadne osvedčeným

podpisom vyhiasujúc tento vďah k zomľelému nájomcovi a ktoľej prenajímateľ písomne

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

zmluvy možno uplatniť najneskôľ do jedného ľoka od úmrtia nájomcu hĺobového miesta'
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čl. vIL

1

PRÁvA A PovINosTI ZMLWI\ľŕcH sTRÁN

Pľenaj ímateľ j e povinný:

1.1 prevádzkovať pohľebisko spľenajaQýĺn hľobovým miestom vsulade splatnými

pľávnymípľedpismiopohľebnícweapľevádzkovýmporiadkompohrebiska,
t.2 počas trvania tejto zmluvy zabezpeéiť pľístup nájomcovi k pľenajatému hrobovému

miestu,

1.3 zďržaťsa akýchkol'vek zásahov do hĺobového miesta, okľem pľípadu, ak je potrebné

zabezpečíťbezpečné pľevádzkovanie pohrebiska. o pľipľavovanom zásahuje povinný

vopred písomne iďormovať nájomcu. o uŽ uskutočnenom zásahu do hĺobového

miesta, je prevédzkovateľ povinný bezodkladne písomne iďoľmovať nájomcu'

t.4 vopred písomne upozomiť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy' najmenej šesť

mesiacov pľedo dňom, keď sa má hľobové miesto zrušiť'

Nájomcaje povinný:

2.i do držiav ať ustanoveni a prev ádzkového poľiadku'

2.2 uŽívať hľobové miesto v súlade s ptatnymi pľávnymi pľedpismi o pohĺebníctve

aprevádzkovýmpoľiadkompohrebiskaakoajtoutozmluvou,
2.3 na v'astné náklady zabezpeóovať poľiadok, údrŽbu a staĺostlivosť o prenajaté hľobové

miestoajehobezpľostľednéokolieazabezpeéiť,abypríslušenstvokhĺobuneohľozilo
bezpečnosť návštevníkov pohľebiska'

2.4 oznamovať prevádzkovateľovi pohĺebiska všetky zÍrreÍLy údajov potľebné na vedenie

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

tľvalého pobytrr, v pľípade pľĺvnĺckej osoby najmä änenu obchodného mena a sídla'

2.5 vykonávať uĹetoľu.t stavebné úpľauy na hľobovom mieste a úpravy okolo hĺobového

miesta iba s predchádzajúcim súhlasom správcu cintorína'

2.6 udtžiavať poriadok na pohĺebisku'

Ak prenajímateľ zistí nedostatky v staľostlivosti o hľobové miesto' wzve nájomcu' aby ich

v pľimeľanej dobe odstránil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstrani v písomne určenej

leĹote, prenajímateľ tak môžeuľobiť sám na naklady nájomcu'

Nájomca beľie na vedomie, Že ĺedodržiavaním pľevádzkového poľiadku pohľebiska sa môže

dopustiť priestupku podľa ust. $ 32 zélkona t3llzol} Z' z o pohĺebníctve v platnom zneĺí'

KaŽdá 7Ínerlapľevádzkového poľiadku bude oznamovaná nájomcovi hrobového miesta

uveľejnením omámenia o znene pľevádzkového poriadku pohľebiska na uradnej tabuli

spolu so zveľejnením nového prevádzkového poriadku pohľebiska ' Zmeĺaprevádzkového

poľiadku pohĺebiska podlieha_schvá1eniu Mestským zastupiteľstvom v Šali'

Podnájom hľobového miesta je zakánaný'

čl. VIII.

rrŕľowĎ ľÁĺonĺľEJ ZMLUyrl uroľeENIE ľÁĺoľĺľÉrĺo vzŤAHU

Pľenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie' ak:

a) závažnéokolnosti na pohĺebisku znemožňujú trvanie nájmu hľobového miesta'

b) sa pohľebisko zruší,

c) nájomca ani po upozoľnení ĺezaplatilnájomné zaužívaruehľobového miesta'

Ak prenajímatel' vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'

2.

J

4

5

6.

I

2
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a
J

musí so súhlasom nájomcu zabezpeéíť iné hĺobové miesto a na vlastné ná{<lady pľeložiť

l,udskéostatkyvrátanepríslušenstvahĺobunanovéhľobovémiesto.
Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zĺnluwzdôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'

je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace pľedo dňomo

keď sa má hĺobové miesto zrušiť; ak mu nie je zĺéĺmaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu,

uveľejní tuto infoľmáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a priezviska

nájomcu hĺobového miesta a čísla hrobového miesta'

Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluw z dôvodu uvedeného v ods' 1 písm' c)' je povinný

ýpoveď doručiť ná;o-.oui najneskôľ do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty' na ktoru bolo

nájomné zapiateĺé; akmu nie je znétmaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu' uverejní túto

iďoľmáciu na mieste obvyklom na pohrebisku s uvedením mena a pľiezviska nájomcu

hĺobového miesta a čísla hĺobového miesta'

Ak pľenajímateľ vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm'

c) a nájom 
"u 

1" ,ni^y, qýpovedná lehota uplynie do jedného ľoka odo dňa doručenia

qýpovede. Pľenajímat.ŕ 'y"n. 
nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstľánil z hrobového

miesta príslušenstvo hľobu; ak ho v tejio t.t oie neodstránio po uplynutí výpovednej lehoty

ho prenajímateľ odstľáni; po uplynutí výpovednej lehoty sa pľíslušenstvo hĺobu povafuje sa

opustenú vec.

Po uplynutí tlecej doby (10 ľokov odo dňa pochovania) môže nájomca písomne požiladať

pľenajímateľa o ukončenie nájomného vďahu písomnou dohodou arrluvných stľán'

spľavidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné uhĺadené' Vzoľ žiadosti

o ukončenie zmluvy tvorí prílohu č. 6 Všeobe cĺe záĺväzného nariadenia mesta Šaľa č' 512020

Pľevádzkový poriadok pohľebísk mesta Šaľa (ďalej aj ako ,ľZN é' 512020")'

čl.Ix.
osoBITNÉ USTAI\OVENIA

4

5

6.

1 Prenajímatel, nezodpov edélzapoškodenieo alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

nahĺobovom mieste.

Nájomca beľie navedomie, že jeho vlastný hnuteľný majetok si je povinný poistiť na

vlastné náklady. Prenajímateľ nezodpovedétzapľípadnú strafu' ľesp' zničenie majetku'

Nájomca beľie na vedomie, Že Prenajímateľ a jeho spľostľedkovatelia spľacúvajú v zmysle

naľiadenia Euľópskeho paľlamentu a rady ĺÉul zóro1679 z 27' apnla 2016 o ochĺane

ffzických osôb pri ,pru.úuuní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov' ktoým

sazrušujesm"mica95l46l1s(všeobecnénaľiadenieoochĺaneúdajov)osobnéúdaje
Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto Zmluve za účelom plnenia zakonných povinností

Prenajímateľa,ktorévyplývajúzprevädzkovaniapohĺebiskapodl'azákoĺač,.l3tl201,0Z.z.
o pohľebníctv. .'o 

^"ĺr'"rk*ších 
predpisov' po dobu nevyhnutne potľebnú ĺazúezpečenie

préx apovinností vyplývajúcich zo zĺnluvného vďahuza|oŽeĺéhoĺazákJadetejto Zmluvy

a nás1edne na ĺĺeúächňa.ĺ" po dobu trvania aľchivačnej doby v súlade so zákonom č'

395t2O02Z.z. oaľchívoch a registraťuľach a o doplnení nielĺtoých zákonov v plabrom zĺení'

Spľacúvanie osobných údajov Nájomcu 3e u ,úlad' s č1' 6' ods' 1 písm' c) všeobecného

nariadenia o ochľane údajov potľebné na plnenie zakoĺĺrých povinností Prenajímateľa podľa

zékona č. l3ll2o!0 Z.z.o pohľebnícwe v zneĺíneskoľších pľedpisov. Nájomca zfuoveň'

vyhlazuje, Že za účelom uzavretia tejto Zm\uvy pri poskýnutí osobných údajov

Pľenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich pľávach vyplývajúcich zo

2

J
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spracúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskýnúť v súvislosti so

zákonnými alebo "-r"áyrni 
poziadavkami, ako aj o ďalších ľe'evantn;ých skutočnostiach

obsiahnutých v dokumente ,,Pádmienky ochĺany súkĺomiď', s ktoľého obsahom saNájomca

pred podpísaním tejto Zmíuvy oboznámil. Ná;omca beľie na vedomie že infoľmácie o

spľacovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Pľenajímateľa: www'sala'sk'

V pľípade, ak budĹ podľa tejto zmtuvy potľebné doručovať dľúej zmluvnej sÍane

akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v č1'

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmeÍaadresy písomne oznámena dľuhej zmluvnej strane' ktorá

písomnosť doručuje. Ý prípade, ak sa pĺro*"o'ť aj pri dodľžaní ýchto podmienok vľáti

nedoručená, zmluvné strany sa dohodíi, že účinky doručenia nastávajú dňom vľatenia

zásielkyzmluvnejstľane,ktoľázásielkudoručuje.Zmluvnéstľanysarnýslovnedohodlina
oprávnení doručovať písomnosti tý'kajúce sa záväzlu medzi zĺnluvnými stľanami' ktoré

vyplývajú ztejto"-t r\ry aj pľostrední.,uo- e _ mailu ďalebo krátkej textovej spľávy'

Prenajímateľ aNájomca sa zavän$ilpísomne si oznámiť kúdiJ änenu fýkajúcu sa ich

identiÍikačných údajov (názov, sídlo, čisla účtov a pod') najneskôľ do 10 pľacovných dní

odo dňa, kedytáto ,^"nunasta1a. Takéto zmerLysanebudúpovažovať zazÍneÍLy vyŽadujúce

5

si uzavľetie dodatku k tejto zmluve'

čl. x.
zÁvľnnčNÉ UsTANovENIA

1

2

K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len n azákJaďevzájomnej dohody zmluvných strán foľmou

očíslovaných písomných dodatkov, s ýnimkou zmien vyplývajúcich zo äneny

prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoľé stl záväznépre nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnostialebo zozsrieĺvšeobecneplatnýchpľávnychpredpisovnajmä 
zákoĺlač' 131/2010

Z.z. opohĺebníctve v znení neskoľších pľedpisov'

Pľáva a povinnosti zmluvných stľán touto zmluvou neupľavené sa riadia príslušnými

ustanoveniami VZN é.5l2O2Ov plďnom zneĺi,zákonom č. 131/2010 Z. z. o pohľebníctve

v znenineskorších predpisov a zákonom č. 4011964 Z' z' obéiansky zakonník v platnom

zneĺi.
Toutozmluvousaľiaditieždobalžívaníapľedmetunájmudodobynadobudnutiaúčinnosti
tejto zmluvY.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stľanami a účinnou

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Šaľa' Zmluvné strany

súhlasia so zveľejnením celej zmluvy, vľátane so zverejnením a sprístupnením ich osobných

údajov v ľozsďtu mena a pľiezviska. Povinnosť zmluw zverejniť vyplyva z ustanovenia $

5a zäkoĺa č. 2lIl2O00 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám ao zÍnene a doplnení

niektoýchzákonov(zakonoslobodeiďoľmácií)vplatnomzneĺí.
Ak niektoľé ustanovenia tejto Zmivvynie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôľ stratia

účinnosť, nie je fým dotknutá platnosť ostatqých ustanovení' Namiesto neúčinných us-

tanovenísapoužijeúprava,kÍoľá,pokiaľjetopľávnemožsté,sačonajviacpľibliŽujezmyslu
a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pn uzaťĺálĺanitejto Zmluvy zmluvné strany tuto otazku brali

do úvahy.

Táto zmluva je wpľacovaná v troch (3) vyhotoveniach povahy originálu' z ktoých

nájomca obdľží jedno ir; .,.yt'otovenie a pľenajímateľ obdľží 2 vyhotovenia'

4J

4.

5

6.
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7 Zm|uvĺé stľany vyhlasujú, že zmluvu si pľečítali, súhlasia s jej obsahom' pofoanmeli muo

vyhlasujú, Že obsahuje slobodný, určitý, jasný azľonlmitel'ný pľejav ich vôle ana znak

súhlasu ju podpisujú.

V Šďi, aĺu.....?..:!!,
)odI

Za ndjomcu: Za prenajímateľa:

;'.

*

-t:*
Jl

J
r

ľ
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