
Nájomná zmluva č'. 79212020

na hrobové miesto

uzatvorcnáv zmysle $ 663 a násl. zékona

pľedpisov a $ 21 a násl. zákona č.l3ll2
č.40ltg64 Zb. občiansky zakonník v znení neskorších

O|0 Z.z.o pohľebníctve v zneĺíneskoľších predpisov

I

čl. L
ZMLtIvlľE sTRAi{Y

Pľenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nám. Sv. Tľojice 7,g2l t5 Šďa

Zast6peĺý: Mgr. Jozef Belicf,ý, pľimátor mesta

Bankové spojenie: Slovenská spoľiteľňa, a.s.

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
lČo: 00 306 185

(ďalej len,, prenaj ímateľ " )

2. Nájomca: Milena Vaneková
Naľodený/á:
Rodné číslo :
Trvale bytom :

Tel.
e-mail:
(ďalej len,, náj ornca " )

1

(obidvaja účastníci zmluvy v ďalšom texte spoločne aj ako 
',,

zmĺuvné strany")

čl. IL
Úvooľn UsTANovENIA

Prenajímateľ je ýlučným vlastníkom pozemku ľegista C KN paľcela číslo 1586/l'

zastavanálplocha anádvorie ov.imeľe 33244 m2,paľcela registľa C KN číslo 1586/8'

zastavanáplocha a nádvorie o qýmere l34 Íŕ a paľcela ľegistra c KN číslo 1586/6, ostatrá

plocha o qimeľe 7 m2 vedené katastrálnyrn oáboro* okľesného uradu Šaľa, pľe obec

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

Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintorín mesta Šaľa ktoý je pobĺebiskom podľa zikona

t3lt2l:ro Z. z. opohrebníctve v znení neskoľších pľedpisov. Pľenajímateľ je pľevádzkovateľ

pohľebiska.

Hrobové miesto na parcele 7,rad:10, hľobové miesto č. 11 (ďalej aj ako o,hľobové miesto'o)

doterazuŽívatpôvodný ĺájomca_JozefVanek(ďalej aj ako ,,pôvodný nájomcď) nazél<Iade

Nájomnej zmluvy é.357108 zodťĺa7.8.2008,pľičomnájomné zavžívaĺĺehľobovéhomiesta

bolo uhĺadené na dobu do t.l,202l
Z dôvodu, že pôvodný nájomca zomĺel a nájomca využit pľednostlré právo na uzatvorenie

novej nájomnej zmluvy na hľobové miesto v súlade s $ 21 ods. 4 "ékYčl' 
731l20t0 Z'z'

o pohĺebníctve v znení neskorších predpisov sa zmluvné stľany ýslovne dohodli na

uzatvorení tejto nájomnej zmluvy (ďďej len,,zmluvď')'
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I

čl. nI.
PREDMET A UčEL NÁJMU

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

dohodnuťých v tejto zmluve hľobové miesto na paľcele 7, rud: 10, hĺobové miesto č. 11

čl. IV.
sLUŽBY sPoJENÉ s NÁJMoM HRoBovÉrro NIIEsTA

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

prenaj ímateľ poskytuj e náj omcovi :

1.1 odvoz odpadu z pohľebiska okrem stavebného odpadu,

l.2 údržba pozemkov a stavieb na pohľebisku, na ktorom sa hľobové miesto ĺnchádza

(okľem hĺobového miesta),

1.3 úhĺady investičných aneinvestičných nákladov spojených s prevádzkoupohľebiska,

ĺ.4 prevádzkovanie pohľebiska, na ktorom sa nachádza hľobové miesto špecifikované v č1.

III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom é. l3tl2010 Z. z. o pohĺebníctve v z-ĺeĺi

neskoľších pľedpisov.

čl. v.
DoBA NÁJMU

Táto zmluv asauzatváľa na dobu neurčitu a nesmie sa vypovedať skôr, ako po uplynutí tlecej

doby (10 rokov odo dňa pochovania), ak zĺĺkon é. l3|l20l0 Z. z. o pohĺebníctve v znení

neskorších pľedpisov neustanovuje inak.

Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je doklad o úhľade nájomného.

čl. vI.
ľÁĺonĺľn

Nájomné vo výške 27 EUR (slovom: dvadsat'sedem euľ) bolo zo strany nového nájomcu

uhľadené na dobu do 2.1.2031

Nájomca beľie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že ýška nájomného na ďalšie obdobie

nájmu bude určená podl'a aktuálne platného cenníka pľenajímateľa.

Nájomca je povinný pľed uplynutím predplateného obdobia uhľadiť nájomné na ďalšie

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

obdobie, má prenajímateľ pľávo '.ypovedať tuto nájomnú zmluvu posfupom podl'a čl. VIIL

tejto Zmluvy.
Pri úmľtí nájomcu hrobového miesta má pľednostné pľávo na uzatvoľenie novej nájomnej

zmluvy na hľobové miesto osoba blízka, ak je blízkych osôb víac, télblizka osoba, ktorá

doručí prenajímatel'ovi písomnú Žiadosť ako pľvá, preukĺáŽe svoj stafus blízkej osoby k

zomĺelému nájomcovi rodným listom alebo čestným vyhlásením s uradne osvedčeným

podpisom vyhlasujúc tento vďďr k zomĺelému nájomcovi a ktoľej prenajímateľ písomne

ako prvej potvrdí vpžitie prednosbrého pľáva. Pľednostné právo nauzatvotenie nájomnej

zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného ľoka od úmľtia nájomcu hľobového miesta.
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I

čl. vII.
pnÁvĺ A PovINosTI ZMLUu\ĺÝcĺĺ sľnÁľ

Pľenajímateľ j e povinný:

1.1 pľevádzkovať pohľebisko sprenajat;ým hľobovým miestom vsúlade splatnými

právnymi pľedpismi o pohľebníctve a ptevádzkoým poriadkom pohľebiska,

l.2 počas tľvania tejto zmluvy zabezpeéiť pľístup nájomcovi k prenajatému hľobovému

miestu,

1.3 z&žať sa akýchkolŤek zásahov do hľobového miestao okľem prípadu, ak je potrebné

zabezpečiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska. o pľipľavovanom zásahuje povinný

vopred písomne iďoľmovať nájomcu. o už uskutočnenom zásahu do hrobového

miesta, je prevádzkovatel' povinný bezodkladne písomne iďoľmovať nájomcu,

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

mesiacov predo dňom, keď sa má hĺobové miesto zrušiť'

Nájomcaje povinný:

z.l do&žiavať ustanovenia prevádzkového poľiadku,

2.2 uživať hľobové miesto v súlade s platnými právnymi pľedpismi o pohrebníctve

apteviňzkovým poľiadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou,

2.3 na vlastné naklady zabezpeéovať poriadok, údržbu a staľostlivosť o pľenajaté hľobové

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

bezpečnosť návštevníkov pohľebiska,

2,4 oznamovať prevádzkovateľovi pohľebiska všetky znneny údajov potľebné na vedenie

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

trva1ého pobytu, v prípade pľávnickej osoby najmä zmenu obchodného mena a sídla,

2.5 vykonávať akékoľvek stavebné úpľavy nahľobovom mieste a úpľavy okolo hĺobového

miesta iba s predchádzajircim súhlasom správcu cintoľína,

2.6 udržiavať poriadok na pohľebisku.

Ak pľenajímate|'zistí nedostatky v staľostlivosti o hľobové miesto, vyzYe nájomcuo aby ich

v pľimeranej dobe odstrĺĺnil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstľĺíni v písomne určenej

lehote, prenajímateľ tak môže uľobiť sám na ruáklady nájomcu.

Nájomca berie na vedomieo Že ĺedodržiavaním pľevádzkového poriadku pohrebiska sa môže

dopustiť pľiestupku podl'a ust. $ 32zál<onaI3tl2O10 Z. zo pohĺebníctve v platnom zneĺi.

Každá zÍTLeIa pľevádzkového poľiadku bude oznamovaná nájomcovi hĺobového miesta

uveľejnením oznámenia o Zĺnene pľevádzkového poľiadku pohľebiska na rľadnej tabuli

spolu so zveľejnením nového prevádzkového poľiadku pohľebiska. Zmeĺa pľevádzkového

poriadku pohĺebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šali.

Podnáj om hrobového miesta j e zakazaný .

čl. vI[.
rrŕľovnĎ ľÁĺoľĺľr,J zľyĺLavY A UKoNčENIE NÁJonĺľÉľro vZŤAHU

Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak:

a) závúnéokolnosti na pohľebisku znemoŽňujú tľvanie nájmu hľobového miesta,

b) sa pohĺebisko zruší,

c) nájomca ani po upozoľnení nezap|atilnájomné zaužívalltehľobového miesta.

Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zmluw z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a b)'
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musí so súhlasom nájomcu zabezpeóiť iné hĺobové miesto a na vlastné náklady pľeložiť
l'udské ostatky wátane pľíslušenstva hľobu na nové hľobové miesto.

3. Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zm|uwz dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a b),
je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace pľedo dňom,

keď sa má hľobové miesto zrušiť; ak mu nie je ználrnaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu,

uveľejní tuto infoľmáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a pľiezviska
nájomcu hĺobového miesta a čísla hľobového miesta.

4. Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods. 1 písm. c), je povinný
výpoveď doručiť nájomcovi najneskôľ do dvoch mesiacov po uplynutí lehoý, na ktoru bolo
nájomné zaplatené; ak mu nie je znétma adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní tuto

infoľmáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a priezviska nájomcu
hľobového miesta a čísla hľobového miesta.

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

c) a nájomca je známy, qýpovedná lehota uplynie do jedného ľoka odo dňa doručenia
qýpovede. Prenajímateľ vyzvenájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstľĺĺnil z hľobového

miesta príslušenstvo hľobu; ak ho v tejto lehote neodstľáni, po uplynutí výpovednej lehoty

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

opustenú vec.

6. Po uplynutí tlecej doby (l0 rokov odo dňa pochovania) môŽe nájomca písomne požiadať
pľenajímateľa o ukončenie nájomného vďahu písomnou dohodou znluvných stľáno

spľavidla ku poslednému dňu doby, na kÍoru bolo nájomné úľadené. Vzor žiadosti

o ukončenie zmluvy fuoľí pľílohu č. 6 Všeobe cne záväzného naľiadenia mesta Šaľa č. 5/2O2O

Prevádzkoý poriadok pohĺebísk mesta Šaľa (ďalej aj ako ,,vZN č.5/2020").

čl. Ix.
osoBITNÉ USTANoVENIA

1. Pľenajímateľ nezodpovedázapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

na hľobovom mieste.

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

vlastné náklady. Prenajímateľ nezodpovedázaprípadnú stratu, ľesp. zničenie majetku.

3. Nájomca beľie na vedomie, že Pľenajímatel'a jeho spľostľedkovatelia spracúvajú v zmysle

naľiadenia Európskeho parlamentu a ľady (EU) 2ot6t679 z 27. apnta 2016 o ochľane

fyzickýchosôb pri spracúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov, ktoľým

sa zrušuje smeľnica 95/46lBs (všeobecné naľiadenie o ochľane údajov) osobné údaje

Nájomcu v ľozsahu stanovenom v tejto Zmluve za účelom plnenia zákonných povinností

Pľenajímateľa, ktoľé vyplývajú zpreváĺdzkovania pohľebiska podľa zékonač. l3l/20l0 Z.z.

o pohľebníctv e v zneni neskorších pľedpisov, po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpeéenie

práv a povinno stí vyplývaj úcich zo zmluvného v ď ahll zaloŽeného na zéMade tej to Zmluvy
a následne na účely aľchivácie po dobu trvania aľchivačnej doby v súlade so zákonom č.

39512002 Z.z. o aľchívoch a ľegistľafuľach a o doplnení niektoých zĺíkonov v platrom zneri.
Spľacúvanie osobných údajov Nájomcu je v súlade s č1. 6. ods. 1 písm. c) všeobecného

naľiadenia o ochľane údajov potľebné na plnenie zakonných povinností Pľenajímateľa podľa

zál<ona č. I3l/20l0 Z.z. o pohrebnícfue v znení neskorších predpisov. Nájomca zĺĺľoveň

vyhlasuje, Že za účelom uzavretia tejto Zmluvy pri poslqrtnutí osobných údajov

Pľenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich právach vyplývajúcich zo
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4.

spľacúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskytnúť v súvislosti so
zakonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších ľelevantn;ých skutočnostiach
obsiahnuťých v dokumente ,,Podmienky ochľany súkľomiď'o s ktoľého obsďrom saNájomca
pred podpísaním tejto Zmluvy oboznámil. Nájomca beľie na vedomie Že infoľmácie o
spľacovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Prenajímďeľa: www.sala.sk.
V pľípade, ak bude podl'a tejto znluvy potrebné doručovať dľuhej zmluvnej stane
a]<ukolŤek písomnosť, doručuje sa tato písomnosť na adľesu zmluvnej strany uvedenú v čl.
I. zmluvy, dokiď nie je zÍr;iena adľesy písomne oznilmeĺá dľuhej zmluvnej stľane, ktoľá
písomnosť doručuje. V pľípade, ak sa písomnosť aj pri dodľŽaní týchto podmienok vľáti
nedoručená, zmluvné stľany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú dňom vľátenia

zásielky zmluvnej stľane, l<torá zásíelku doručuje. Zmluvné stľany sa qýslovne dohodli na
oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa zäväzkl medzi zmluvnými stranami, ktoré

vyplývajú z tejto zmluvy aj prostľedníctvom e _ mailu ala\ebo kľátkej textovej spľávy.
Pľenajímatel' aNájomca sa zaväzlýi písomne si oznámiť kaŽdú znenu týkajúcu sa ich
identiťrkačných údajov (nénov, sídlo, čísla účtov a pod.) najneskôľ do 10 pracovných dní
odo dňa, kedytáto zlnenanastala. Takéto zmeny sanebudú považovať zazÍTleny vyžadujúce
si uzavretie dodatku k tejto zmluve.

čl. x.
zÁvnnnčľÉ usľ.q.NovENIA

1. K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán foľmou
očíslovaných písomných dodatkov, s ýnimkou zmien vyplývajúcich zo zmeny
prevádzkového poriadku pohľebiska, ktoré stlzátväné pľe nájomcu dňom nadobudnutia ich
účinnosti alebo zo zmieĺvšeobecne platných právnych pľedpisov najmä zál<onač. l3ll20l0
Z.z. o pobĺebníctvev zneni neskoľších predpisov.

2. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia pľíslušnými
ustanoveniami VZN é. 5/2020 v platnom zneni, zákonom č. l3ll2010 Z. z. o pohrebníctve

v znení neskorších pľedpisov a zákonom é. 4011964 Z. z. obéiansky zákonník v platnom

znení.
3. Touto zmluvou sa riadi tiež doba lŽivaniapredmefu 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 stľany

súhlasia so zveľejnením celej zmluvy, vľátane so zverejnením a spľístupnením ich osobných
údajov v ľozsahu mena a pľiezviska. Povinnosť zmluvu zveľejniť vyplýva z ustanovenia $

5a záfl<ona č,. 2lll2000 Z. z. o slobodnom pľístupe k informáciäm a o zÍnene a doplnení
niektoých zĺíkonov (zákon o slobode infoľmácií) v platnom zneni.

5. Ak niektoľé ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stľatia

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

tanovení sapoužije úprava" kÍoľáo pokial' je to právne možné, sa čo najviac pľibližuje zmyslu
a účelu tejto Zmluvy, pokial' pi vzafuarani tejto Zmluvy zmluvné strany tuto otĺízku bľali
do úvďry.

6. Táto zmluva je vypracovaná v troch (3) vyhotoveniach povahy oľiginálu, z ktoýh
nájomca obdrŽí jedno (1) vyhotovenie a pľenajímateľ obdrži 2 vyhotovenia.

5
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Zm|lvĺéstrany vyhlasujú, že zmluvu si pľečítali, súhlasia s jej obsďrom' poÍoanmeli mu'

vyhlazujú, že obsďruj" ,touoarry, urči|ý, jasný azlľozľIrĺľlteľný pľejav ich vôle aĺa zÍĺak

súhlasu ju podpisujú.

Zanójomcu:

v Šaľ, dňa...
/2.202O

Za pľenajímateľa:

L
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