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Nájomná zmluva č. 793/2020
na hľobové miesto

uzatvoľená v zmysle $ 663 a násl. zákonač. 4011964 Zb. občiansky zakonník v znení neskorších
predpisov a $ 21 a násl. zál<onač. 131/2010 Z. z. o pohľebníctve v znení neskorších predpisov

čl. I.
ZMLWNÉ sTRA|l^Y

Pľenajímatel': Mesto Šal'a
Sídlo: Nám. Sv. Trojice 7,927 15 Šaľa
Zasttlpeĺý: Mgľ. Jozef Belický, pľimátor mesta
Bankové spoj enie : Slovenská spôľitel'ňa, a. s.

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282
BIC: GIBASKBX
lČo: o0 306 185

(ďalej len,, prenaj íľnateľ " )

Nájomca: Dezider Baľus
Naľodený/á: '
Rodné číslo :
Trvale bytom :

Tel.
e-mail:
(ďalej len,, náj ornca " )
(obidvaja účastníci ztnluvy v ďalšom texte spoločne aj ako ,,zĺnluvné stľany")

čl. II.
ÚvooľÉ USTANovENIA

Prenajímateľ je výlučným vlastníkom pozemkov registra C KN parcela čís\o 362511, ostatná
plocha o qýmere 8351 m2, paľcela čis|o 362514, ostatrá plocha o qýmere 1974 flŕ, paľcela
registľa C K}I éísIo 3627/6, ostatná plocha o ýmere I% fiŕ vedené katastľálnym odborom
olaesného úľadu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na Lv č. 1 a pozemku registra E
KN paľcela číslo 64, oľná pôda o rnfmere 684 fiŕ, vedený katastálnym odborom okľesného
uradu Šďa pre obec a katastľálne územie Šaľa na LV č. 7266 (ďalej spoločne aj ako

,,nehnutelhosti").
Na ýchto nehnutql'nostiach sa nachádza cintoľín mesta Šĺa tĺtory je pohrebiskom podľa
zékoĺal3ll20l0 Z. z. o pohľebníctvev meníneskoľších pľedpisov.

ľIľobové miesto napaľcele V 5, ľad: 4, hľobové miesto č. 1'2 (ďďej aj ako ,'hľobové miesto")
dotemz užíval pôvodný nájomca _ Dezider Barusz (ďďej aj ako ,,pôvodný nájomcď') na
zál<lade Nájomnej zmluvy č. 3t5l07 zo dňa 26.10.2007, pričom nájomné za užívarue
hľobového míesta bolo uhradené na dobu do 28.10.2037
Z dôvodu, Že pôvodný nájomca zomĺel a nájomca využil prednostné pľávo na uzatvorenie
novej nájomnej zmluvy na hĺobové miesto v súlade s $ 21 ods. 4 zékoĺač:. l3ll20l0 Z,z.
o pohľebníctve v zneni neskorších pľedpisov sa zmluvné strany rnýslovne dohodli na

uzatvorení tejto nájomnej zmluvy (ďďej len,,zmluvď').
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čl. m.
PREDMEľ ĺ učBĺ, ľÁĺľĺu

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

dohodnutých v tejto zmluve hľobové miesto naparcele V 5, ľad : 4, hľobové miesto č.1r2.

čl. ľ.
SLUŽBY SPoJENE s NÁJMoM HRoBovEHo n/IIESTA

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

prenaj ímďeľ po skytuj e náj omcovi :

1.1 odvoz odpadu z pohľebiska okľem stavebného odpadu,

l.2 í&žba pozemkov astavieb na pohľebisku, na ktorom sa hĺobové miesto nachádza

(okĺem hľobového miesta),

1.3 úhĺady investičných aneinvestičných nákladov spojených s prevádzkoupohrebiska,

l,4 prevádzkovanie pohľebiska, na ktoľom sa nachádza hľobové miesto špecifikované v čl.

III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom é. t3ll20l0 Z. z. o pohľebníctve v zneni

neskorších predpisov.

čl. v.
DoBA NÁJMU

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

doby (10 rokov odo dňa pochovania), ak zákon č,. L3ll2010 Z. z. o pohľebníctve v zneĺí
neskoľších pľedpisov neustanovuj e inak.

Neoddeliteľnou pľílohou tejto zmluvy je doklad o úhĺade nájomného.

*ĺ]oľ^ĺ
Nájomné vo výške 2gr87 EUR (slovom: dvadsat'devät'euľ osemdesiatsedem cent ) bolo

zo strany nového nájomcu uhradené na dobu do28.Ĺ0-2037.

Nájomca beľie na vedomie a.ĺ1ýslovne súhlasí s tým, Že výška nájomného na ďalšie obdobie

nájmu bude uľčená podľa aktuálne platného cenníka prenajímateľa.

Nájomca je povinný pred uplynutím predplateného obdobia uhľadiť nájomné na ďalšie

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

obdobie, má pľenajímateľ pľávo vypovedať tuto nájomnú zmluvu postupom podl'a čl. vm.
tejto Zmluvy.
Pľi úmľtí nájomcu hľobového miesta má prednostné pľávo na uzatvoľenie novej nájomnej

zmluvy na hrobové miesto osoba b\ízku ak je blízkych osôb viac, táb|izka osoba, ktoľá

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

zomre|ému nájomcovi rodným listom alebo čestným vyhlasením s úľadne osvedčen;ým

podpisom vyhlasujúc tento vďah k zomľelému nájomcovi a ktorej pľenajímatel'písomne

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

zmluvy moŽno uplatniť najneskôľ do jedného ľoka od úmľtia nájomcu hrobového miesta.
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PRÁvA A PovINosTI ZMLU\n\ľŕcH sTRÁN

1. Prenajímateľ je povinný:
1.1 pľevádzkovať pohľebisko sprenajatým hľoboým miestom vsúlade splatnými

pľávnymi pľedpismi o pohľebníctve a prevádzkovým poriadkom pohľebiska,
t.2 počas tľvania tejto zmluvy zabezpečiť pľísfup nájomcovi k prenajatému hĺobovému

miestu,
1.3 zdrŽať sa akýchkolŤek zásahov do hĺobového miesta, okľem pľípadu, ak je potrebné

zabezpečiť bezpečné pľevádzkovanie pohľebiska. o pľipľavovanom zásahuje povinný
vopred písomne iďoľmovať nájomcu. o uŽ uskutočnenom zásďru do hľobového

miesta, je pľevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne infoľmovať nájomcu,

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

mesiacov pľedo dňomo keď sa má hĺobové miesto zrušiť.
2. Nájomcaje povinný:

2.l dodržiavať ustanovenia pľevádzkového poľiadku,
2.2 :užĹvať hľobové miesto v súlade s platnými právnymi predpismi o pohĺebníctve

aprevéĺdzkovým poľiadkom pohrebiska ako aj touto zmluvou,
2.3 na vlastné naklady zabezpečovať poľiadok, údržbu a staľostlivosť o prenajaté hľobové

miesto a jeho bezpľostľedné okolie azabezpeéiť, aby príslušenstvo k hrobu neohrozilo
bezpečnosť návštermíkov pohľebiska,

2.4 oznamovať pľevádzkovateloovi pohľebiska všetky zÍnerly údajov potrebné na vedenie

evidencie hľoboých miest, v prípade ýzickej osoby najmä änenu mena a adľesy

trvalého pobytu, v pľípade pľávnickej osoby najmä zÍnenu obchodného mena a sídla,
2.5 vykonávať akékol'vek stavebné úpľavy na hľobovom mieste a úpravy okolo hľobového

miesta iba s predchádzajúcim súhlasom spľávcu cintorína,
2.6 u&žiavať poriadok na pohľebisku.

3. Ak pľenajímatel'zistí nedostatky v starostlivosti o hľobové miesto, wzve nájomcu, aby ich
v pľimeľanej dobe odstranil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstráni v písomne uľčenej

lehote, prenajímatel'tak môže urobiť sám na naklady nájomcu.

4. Nájomca berie na vedomie, že ĺedodtžiavaním prevádzkového poriadku pohrebiska sa môže
dopustiť priestupku podľa ust. $ 32 zákona l31/20t0 Z. z o pohľebníctve v platnom zneri.

5. Každá zmena prevádzkového poriadku bude oznamovaná nájomcovi hľobového miesta

uverejnením oznámenia o zÍnene prevádzkového poriadku pohĺebiska na uľadnej tabuli
spolu so zveľejnením nového pľevádzkového poriadku pohĺebiska. Zmena prevádzkového
poriadku pohľebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šali.

6. Podnájom hrobového miestaje zakazaĺý.

čl. VIII.
rrýľovoĎ ľÁĺoľrľEJ ZMLIIvY A UKoNčENIE ľÁĺouľÉrro vzŤĺna

2.

Prenajímatel'nájomnú zmluvu vypovie, ak :

a) závažné okolnosti na pohĺebisku znemožňujú tľvanie nájmu hĺobového miesta,

b) sa pohľebisko zruší,
c) nájomca ani po upozoľnenínezaplati|nájomné zavžívanle hľobového miesta.

Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a b),

musí so súhlasom nájomcu zabezpeéiť iné hľobové miesto a na vlastné nĺíklady preložiť
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zakonnými alebo zmluvnými požiadavkamio ako aj o ďalších relevantných skutočnostiach
obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky ochľany súkľomiď', s ktoľého obsahom saNájomca
pľed podpísaním tejto Zm|uvy oboznámil. Nájomca berie na vedomie že informácie o
spľacovávaní osobných údajov sú dosfupné na webovom sídle Prenajímateľa: www.sala.sk.4' V pľípade, ak bude podl'a tejto zmluvy potľebné doručovať druhej zmluvnej stľane
akúkolVek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej stľany uvedenú v čl.
I' zmluvy' dokiaľ nie je zÍÍrcna adľesy písomne oznámená druhej zmluvnej stľaneo ktoľá
písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodľžaní týchto podmienok vráti
nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú dňom vrátenia
zásielky zmluvnej stľane, ktoá zásielku doručuj e. Zmluvné stľany sa výslovne dohodli na
oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzku medzi zmluvnými stranami, ktoľé
vyplývajú ztejto zmluvy aj prostľedníctvom e _ mailu ďalebokľátkej textovej správy.

5' Pľenajímateľ aNájomca sa zaväz$i písomne si ozrámiť každú Znenu fýkajúcu sa ich
identifikačných údajov (názov, sídlo, čísla účtov a pod.) najneskôr do 10 pracovných dní
odo dňa, kedytáto zmenanastala. Takéto zÍneny sanebudúp ovažovať zaľ;nenyvyŽadujúce
si uzavretie dodatku k tejto zmluve.

čl. x.
zÁvľnpčNr UsTANovENIA

1' Kzmene tejto zmluvy môže dôjsť len na zéMade vzájomnej dohody zmluvných strĺĺn
formou očíslovaných písomných dodatkov, svýnimkou zmien vyplývajúcich zo 7Íneny
prevádzkového poriadku pohľebiska, ktoré sú záväznépre nájomcu dňom nadobudnutia ich
účinnosti alebo zo zlnienvšeobecne platných právnych predpisov najmä zái<ona č. t3t/2011
Z.z. o pohĺebníctve v znení neskoľších pľedpisov.

2' Práva a povinnosti zmluvných stľĺín touto zmluvou neupravené sa riadia pľíslušnými
ustanoveniami VZN č. 5/2020 vplatnom zneĺí,zĺíkonom č,.l3l/20|0 Z. z. opohľebníctve
v znení neskoľších predpisov a zĺíkonom č. 40/1964 Z. z. občiansky zrákonník v platnom
znení,

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

4' Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvn;imi stranami a účinnou
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Šaľa. Zmluvné stľany
súhĺasia so zverejnením celej zmluvy, vľátane so zverejnením a spľístupnením ich osobných
údajov v rozsahu mena a priezviska. Povinnosť zmluvu nĺercjruť v1plýva z ustanovenia
$ 5a zríkona č. 2Il/2000 Z. z. o slobodnom pľístupe k infoľmáciám ao zÍnene a doplnení
niektorých zĺĺkonov (zákono slobode informácií) v platnom zneĺi.

5' Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôľ stľatia
účinnosť, nie je ým dotknutá platnosť ostatných ustanoveď. Namiesto neúčinných us_
tanovení sapoužije ilptava,ktoľá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu
a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pi lnatvaĺaní tejto Zmluvy zmluvné strany tuto otĺázku bľali
do úvahy.

6' Táto zmluva je vypľacovaná v tľoch (3) vyhotoveniach, z ktoľých nájomca obdtží jedno
(1) vyhotovenie a prenajímateľ obdľží 2 vyhotovenia.
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7 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si pľečítali, súhlasia s jej obsahom' porozumeli mq
vyhlasujú, že obsahuje slobodný, určid, jasny az;roztrĺliteľný prejav ich vôle aĺa znak
súhlasu ju podpisujú.

V Šali, aĺa.... _3-;:'|.l. ;.
zo zo

Za nájomcu: Za prenajímateľa:

J
Šal'a

,,,,]
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