
'ĺzatvorcĺáv zmysle

pľedpisov a$2l a č. L31rl20l0 Z.z. o pohrebníctve v

Nájomná zmluva č,. 77 lĺ2020
na hľobové miesto

$ 663 aĺás|. zákoĺač'.4011964 Zb' občianskyzákonník v zĺen1 neskorších

znení neskoľších predpisov
násl. zákona

čl. L
ZMLWNÉ sľnľĺy

1 Pľenajímatel': Mesto Šalna

Sídlo: Nám. Sv' Trojice 7'92715 Šaľa

Zastipeý: Mgľ. Jozef Belický, pľimátoľ mesta

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a's'

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
lČo: 00 306 l85
(ďalej len,, prenaj ímateľ " )

2. Nájomca: Peteľ Veselka

Narodený/á:
Rodné číslo :
Tľvale bytom :

Tel.
e-mail:
(ďatej len,, nój oĺnca " )

1

,)

(obid.vaja účastníci zmĺuvy v ďalšoľn texte spoločne aj ako ,,zmluvné strany")

čl. II.

UYoDNÉ USTANOVENIA

zmluva na hľobové miesto

Pľenajímateľ je výlučným vlastníkom pozemku_ ľegistra c KN parcela číslo 1586/1'

zastavaĺáplocha anádvorie oqimeľe žy++ ĺĺŕ,parceIa registra C KN číslo 1586/8'

zastavaĺälplocha a nádvorie o výmere |34 fiŕ up*"áIuregistľa c KN číslo 1586/6' ostatná

plocha o qýmeľe 7 m2 vedené katastľalnyr', oäbo'om okľesného úradu Šaľa' pľe obec

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

Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintoľín mesta Šaľa ktoľý je pohľebiskom podľa zátkoĺa

1 3 1/2010 Z. z. opohĺebníctve v znení neskorších predpisov' Pľenajímateľ je pľevádzkovateľ

pohĺebiska.

čl. ilI.
PREDMEľ ĺ Účnl ľÁĺttĺu

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

dohodnuých vtejto nájomnej zmluve (aarej len ,,anluvď'): hľobové miesto na parcele

Nc 17, ĺaď: 4 bĺobové miesto č. 3 (ďalej aj ako ,,hĺobové miesto")'

1
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čl.Iv.
SLUŽBY sPoJENÉ S NÁJMOM HRoBouó'rro n[IEsTA

S prenájom hĺobového miesta sú spojené sluŽby, ktoľé počas tľvania nájomného vďahu

pľenaj ímateľ poskytuj e náj omcovi :

i.r odvoz odpadu z pohľebiska okľem stavebného odpadu'

l.2 údľŽba pozemkw a stavieb na pohrebisku, na ktorom sa hľobové miesto ĺachádza

1.3

t.4

(okrem hĺobového miesta),

úhľady investičných a neinvestičných nákladov spojených s pľevádzkou pohĺebiska'

prevádzkovanie pohĺebiska, naktoľom sanachádzahĺobové miesto špecifikované v č1'

III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom é. l3ll201} Z' z' o pohľebníctve v zĺeĺí

neskorších pľedpisov.

I

čl. v.
DOBA NÁJMU

Táto zmluv asavzavárana dobu neuľčitu a nesmie sa vypovedať skôľ' ako po uplynutí tlecej

doby (10 rokov odo dňa pochovania) , ak zál<oĺ č" t3tl2o\0 Z' z' o pohľebníctve v zneĺí

neskoľších pľedpisov neustanowje inak'

Neoddeliteľnoupľílohoutejtozmluvyjedokladoúhradenájomného.
IJŽivan|ehľobovéhomiestazaéa\o:|0'L2'2020'

čl. vI.
ľÁĺomľÉ'

)
J.

1. Výškanájomného éiĺi 20EUR (slovom: dvadsať 
1rľ) 

nadobu 10 rokov aje určenápodľa

ust. $ 12 Všeobe cne zálvazného naľiadenia mesta Šaľa č' 5l202o Prevádzkový poľiadok

pohľebísk mesta Šaľa v platnom zneni(ďďej aj ako ,,vZN é' 5l202O") a bolo uhĺadené dňa

10.12.2020, na dobu do 10'12'2030'

2. Nájomné je splďné vopred na celých 10 ľokov pri podpise tejto zmluvy (na celútleciu dobu)'

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

nájmu bude uľčená podľa aktuálne platného cenníka prenajímatel'a'

4. Nájomca je povinný pred upýnutím predplateného obdobia uhĺadiť nájomné na ďalšie

obdobie.Vprípadeaknájomcaanipopísomnomupozorneníneuhradínájomnénaďalšie
obdobie, má pľenajímatel'pľávo vypovedať tuto nájomnú zmluw postupom podľa čl' Vm'

tejto Zmluvy.
5. Pri úmľtí nájomcu hĺobového miesta má pľednostné právo na uzatvorenie novej nájomnej

zmluvynahĺobovémiestoosobablízka,akjeblízkychosôbviac,tábLízkaosoba,ktoľá
doručí pľenajímatel',ovi písomnú Žiadosť ako pľvá, preukaže svoj status blízkej osoby k

zomĺelému nájomcovi rodným listom alebo čestným vyhlasením s úľadne osvedčeným

podpisom vyhlasujúc tento vďah k zomĺelému nájomcovi a ktorej pľenajímateľ písomne

ako pľvej potvľdí využitie prednostného práva. Pľednostné právo na uzatvorenie nájomnej

zmluvy moŽno uplatniť najneskôr do jedneho roka od úmrtia nájomcu hľobového miesta'
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čl. vil.
pru(vĺ A PovINosTI zľĺluvľŕcrĺ srnÁľ

1. Pľenajímateľ je povinný:

1.1 pľevádzkovať pohľebisko spľenajatým hľobovým miestom vsúlade splatnými

právnymi predpismi o pohľebníctve a prevádzkovým poriadkom pohĺebiska,

t.2 počas trvania tejto zmluvy zabezpečiť pľístup nájomcovi k prenajatému hľobovému

miestu,

1.3 zdtŽať sa akýchkol'vek zásahov do hĺobového miesta, okrem pľípadu, ak je potrebné

zabezpečiť bezpečné pľevádzkovanie pohľebiska. o pľipravovanom zásahuje povinný

vopľed písomne iďoľmovať nájomcu. o už uskutočnenom zásahu do hľobového

miesta, je pľevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne iďoľmovať nájomcu,

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

mesiacov pľedo dňom, keď sa má hĺobové miesto zrušiť.

2. Nájomcaje povinný:

2.t dodľžiavať ustanovenia prevádzkového poriadku,

2.2 užívať hĺobové miesto v súlade s platnými právnymi predpismi o pohľebníctve

aptevádzkovým poriadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou,

2.3 na vlasbré naklady zabezpeéovať poriadok, údrŽbu a staľostlivosť o pľenajaté hľobové

miesto a jeho bezprostľedné okolie azabezpečiť, aby pľíslušenstvo k hľobu neohĺozilo

bezpečnosť návštevníkov pohrebiska,

2.4 oznamovať prevádzkovateľovi pohľebiska všetky zÍTteny údajov potrebné na vedenie

evidencie hľobových miest' v pľípade ýzickej osoby najmä zmenu mena a adresy

tľvalého pobytu, v pľípade pľávnickej osoby najmä zľnenu obchodného mena a sídla,

2.5 vykonávať akékol'vek stavebné úpľavy na hrobovom mieste a úpravy okolo hrobového

miesta iba s pľedchadzajicim súhlasom správcu cintorína,

2.6 vdtžiavať poľiadok na pohľebisku.

3. Ak prenajímateľ zistí nedostatky v starostlivosti o hľobové miesto, wzNe nájomcu, aby ich

v primeľanej dobe odstránil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstráni v písomne uľčenej

lehote, pľenajímateľ tak môŽe uľobiť sám na náklady nájomcu.

4. Nájomca berie na vedomie, že nedodržiavaním prevádzkového poriadku pohĺebiska sa môŽe

dopustiťpriesfupkupodľaust. $ 32zákonat3ll20l0Z. zo pohľebníctvevplatnom zneni.

5. Každá zmeÍLa prevádzkového poriadku bude oznamovaná nájomcovi hľobového miesta

uveľejnením oznĺĺmenia o zÍnene pľevádzkového poriadku pohľebiska nauľadnej tabuli

spolu so zverejnením nového prevádzkového poľiadku pohĺebiska. Zmeĺa pľevádzkového

poľiadku pohľebiska podlieha schváleniu Mestským zasfupitel'stvom v Šali.

6. Podnájom hrobového miesta je zakazaĺý.

čt. vI[.
rrŕľovľĎ ľÁĺonĺľEJ ZMLtI\nr A UKoNčENIE NÁJoMNÉHo vZŤAHU

:

I

2

Pľenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak:

a) zävažné okolnosti na pohľebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta,

b) sa pohľebisko zruší,
c) nájomca ani po upozoľnení ĺezap|atilnájomné zavžívane hrobového miesta.

Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku l písm. a) a b)'
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4

zakonnými alebo zĺnluvnými poŽiadavkami, ako aj o ďalších ľelevantn:ŕch skutočnostiach

obsiahnuých v dokumentl ,,Podmienky ochĺany súkĺomiď" s ktorého obsahom saNájomca

pred podpísaním tejto Zmluvy oboznámil. ľá3omca berie na vedomie že infoľmácie o

spľacovávaní osobných údajov sú dosfupné na webovom sídle Prenajímateľa: www'sala'sk'

V pľípade, ak bude podľa tejto zĺrluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej strane

akukoľvek písomnosť, doručuje sa táto pĺsomnosť na adľesu zmluvnej strany uvedenú v č1'

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmerLaadresy písomne ozniímena dľuhej zmluvnej strane' ktorá

písomnosť doručuje. V pľípade, ak sa piro.oo'ť aj pľi dodľžaní fýchto podmienok vráti

nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, Že účinky doručenia nastávajú dňom vrátenia

zásielky zmluvnej stľane, kiorá zásietku doručuje' Zmluvné strany sa výslovne dohodli na

opľávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záxäzl<u ĺryedzi zmluvn1ými stľanami' ktoľé

vyplývajú ztejtozmluvy aj pľostredníctvom e _ mailu ala|ebo kĺátkej textovej správy'

Pľenajímateľ aNájom.; ;; zaväzujilpísomne si oznámiť kažďn zmenu týkajúcu sa ich

identiÍikačných údajov (názov, sídlo, čisla účtov a pod') najneskôr do 10 pracovných dní

odo dňa, kedy táto zmenanastala. Takéto zÍneny sanebudúpovažovať zazmerLy vyžadujúce

5

si uzavretie dodatku k tejto zmluve'

čl. x.
zÁvnnnčNÉ UsTAl[ovENIA

1 Kzmenetejtozmluvymôžedôjsťlennazákladevzájomnejdohodyzmluvnýchstránfoľmou
očíslovaných písomných dodatkov, s výnimkou zmíeĺ vyplývajúcich zo zÍneÍLy

pľevádzkového poľiadku pohľebiska, ktoľé sttzávdznépľe nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zmieĺišeobecne ptatných právnych pľedpisov najmä zákoĺač" 13ll20l0

Z.z. opohĺebníctve v znení neskoľších pľedpisov'

Pránaapovinnostizmluvnýchstľántoutozmluvouneupravenésariadiapríslušnými
ustanoveniami VZN é.5l2Ľ20v platnom zsteni,zákonom é.1,3ll2oto Z. z. o pohĺebníc*e

v znení neskorších pľedpisov a zákonom é. 4011964 Z' z' obóiaĺsky zakonník v platnom

zneni.
ToutozmluvousariaditieŽdobaužívaniapredmetunájmudodobynadobudnutiaúčinnosti
tejto zmluvY.
Táto zmluva nadobúda p1atnosť dňom jej podpisu oboma zmluvn;imi stranami 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 ľozsahu mena a pľiezviska. Povinnosť zmluw zveľejniť vyplľa z ustanovenia $

5a zákoĺa ó. 2l|l2OOO Z. z. o slobodnom pľístupe k infoľmácižm ao zlnene a doplnení

niektoýchzákonov(zakonoslobodeinfoľmácií)vplatnomznení,
Ak niektoré ustanovenia tejto Zm|vvynie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia

účinnosť, nie je fým dotknutá platnosť ostatn;ých ustanovení' Namiesto neúčinných us-

tanovení sa použije úpravao ktorá, pokiaľ je to pľavne možné' sa čo najviac pribliŽuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvyo pokial' pri llzaÝĺéranítejto Zmluvy zmluvné stľany futo otázku brali

2

J

4

5

6.

do úvahy.

Táto zmluva je vypľacovaná v tľoch (3) vyhotoveniach povahy oľiginálu' z ktoých

nájomca obdľží:.a"o irl vyhotovenie a prenajímateľ obdľží 2 vyhotovenia'

1
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7 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvl si pľečítali, súhlasia s jej obsďrom' porozumeli mu,
vyhlasujú, že obsahuje slobodný, uľčitý, jasný azĺoaĺritelhý pľejav ich vôle ana znak
súhlasu ju podpisujú.

V Šali, dňa í0 ĺ^ 
^0Äo

Za nájomcu: Za prenajímateľa:

': t .1.,

f

*
ĺL

Šal'a
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