
1

Nájomná zmluva č. 7 9412020
na hľobové miesto

uzatvoľená v zmysle $ 663 a násl. zäkoĺač.4olt964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších
pľedpisov a $ 21 a násl. zékonač. 131/2010 Z. z. opohľebníctvev znenineskoľších pľedpisov

čl. I.
ZMLWNÉ sľnq.lw

Pľenajímatel': Mesto Šal'a
Sídlo: Nám. Sv. Trojice 7,927 ls Šďa
Zasttryený: Mgr. Jozef Belický, primátoľ mesta
Bankové spoj enie : Slovenská sporitel'ňa, a. s.

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282
BIC: GIBASKBX
IČo: 00 306 185

(ďalej len,, prenaj ímateľ " )

Nájomca: Dezideľ Baľus
Narodený/á:

Rodné číslo :
Trvale bytom:
Tel.
e-mail:
(ďalej len ,,nójomca")
(obidvaja účastníci zmluvy v ďalšom texte spoločne aj ako ,,zmluvné strany")

čl. n.
ÚvonľÉ UsTANovENIA

1. Pľenajímatel' je qýlučným vlastníkom pozemkov registra C KN paľcela č:islo 362511, ostatná
plocha o qýmeľe 8351 m2, paľcela éíslo 362514, ostafirá plocha o qýmeľe 1974lĺŕ,paľcela
ľegistľa C KN čislo 362716, ostatná plocha o qimere l% fiŕ vedené katastrálnym odboľom
okľesného uradu Šaľa pľe obec a katastľĺílne územie Šďa na LV č. 1 a pozemku ľegista E
KN paľcela číslo 64, orná pôda o qimeľe 684 Íŕ, vedený katastrálnym odborom okľesného
uľadu Šaľa pľe obec a katastľálne územie Šďa na LV č. 7266 (ďalej spoločne aj ako
,,nehnutelhosti").

2. Na ýchto nehnutelonostiach sa nachádza cintoľín mesta Šaľa ktoý je pohľebiskom podľa
zál<ona t3ll20l0 Z. z. o pohľebníctve v znení neskoľších predpisov.

3. ľIľobové miesto na paľcele V 4, ľad: 9, hrobové miesto č. 14,15 (ďalej aj ako ,,hľobové
miesto") ďoteraz lžíval pôvodný nájomca _ Dezider Barusz (ďalej aj ako ,,pôvodný
nájomcď') ĺazŕl<7ade Nájomnej zmluvy č. 1318/06 zo dňa 4.2.2006, pľičom nájomné za
vžívane hľobového miesta bolo uhĺadené na dobu do 6.2.2026

4. Z dôvodu, že pôvodný nájomca zomľel a nájomca vyuŽil prednosÚré pľávo na uzatvorenie
novej nájomnej zmluvy na hľobové miesto v súlade s $ 21 ods. 4 zákona č,. I3ll2010 Z.z.
o pohľebníctve v zĺĺeru neskorších predpisov sa zmluvné strany qýslovne dohodli na
uzatvorení tejto nájomnej zmluvy (ďalej len,,zmluvď).
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čl. III.
PREDMET A UčEL ľÁĺnĺu

Prenajímatelo pľenecháva nájomcovi do nájmu anájomcapľijíma do nájmu za podmienok
dohodnuých v tejto zmluve hľobové miesto na paľcele V 4, ľad : 9, hĺobové miesto č.
14,15.

čl.Iv.
SLUŽBY sPoJENÉ s NÁJMoM HRoBovÉrro MIESTA

S pľenájom hrobového miesta sú spojené služby, ktoré počas tľvania nájomného vďahu
pľenaj ímateľ poskytuj e náj omcovi:
1.1 odvoz odpadu zpohľebiskaokľem stavebného odpadu,
l.2 ídržba pozemkov astavieb na pohľebisku, na kÍorom sa hľobové miesto nachéĺdza

(okľem hľobového miesta),
1.3 úhrady investičných a neinvestičných nĺĺkladov spojených s prevádzkou pohľebiska,
l.4 pľevádzkovanie pohľebiska, na ktoľom sa nachádza hľobové miesto špecifikované v čl.

III. tejto zmluvy, v súlade so zĺĺkonom č. l3l/20l0 Z. z. o pohľebníctve v znení
neskorších predpisov.

čl. v.
DoBA ľÁĺttĺu

l. Táto zmluvasauzatvárana dobu neuľčitu a nesmie sa vypovedať skôr, ako po uplynutí tlecej
doby (10 rokov odo dňa pochovania), ak zákoĺ č. l31/2}l0 Z. z. o pohľebníctve v zneni
neskoľších predpisov neustanovuje inak.

2. Neoddelitel'nou pľílohou tejto zmluvy je doklad o úhľade nájomného.

čl. vI.
ľÁĺonĺľÉ

1. Nájomné vo výške 29187 EUR (slovom: dvadsat'devät'euľ osemdesiatsedem cent ) bolo
zo shany nového nájomcu uhľadené na dobu do 6,2.2026.

2. Nájomca beľie na vedomie a qýslovne súhlasí s tým, že ýška nájomného na ďalšie obdobie
nájmu bude uľčená podľa akfuálne platného cenníka pľenajímateľa.

3. Nájomca je povinný pľed uplynutím predplateného obdobia uhľadiť nájomné na ďalšie
obdobie. V pľípade, ak nájomca ani po písomnom upozoľnení neúľadí nájomné na ďalšie
obdobie, má pľenajímateľ pľávo vypovedať tuto nájomnú zmluvu posfupom podľa č1. VIII.
tejto Zmluvy.

4. Pľi úmľtí nájomcu hrobového miesta má prednostné pľávo ĺavzalĺorenie novej nájomnej
zmluvy na hĺobové miesto osoba b|izka, ak je blízkych osôb viac, táblízka osoba, ktorá
doručí pľenajímatelbvi písomnú žiadosť ako prvá, pľeúáže svoj status blízkej osoby k
zomľelému nájomcovi rodným listom alebo čestným vyhlásením s úľadne osvedčeným
podpisom vyhlasujúc tento vzt'ah k zomľelému nájomcovi a ktorej pľenajímateľ písomne
ako pľvej potvrdí vyuŽitie pľednostného práva. Prednostné pľávo na uzatvoľenie nájomnej
zmluvy možno uplatnit'najneskôr do jedného roka od úmľtia nájomcu hľobového miesta.
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čl. vII.
PRÁVA A PovINosTI ZMLUv|ľŕCH sTRÁN

1. Pľenajímateľ je povinný:
1.1 prevádzkovať pohľebisko sprenajat;im hľobovým miestom vsúlade splatnými

pľávnymi predpismi o pohrebníctve a prevádzkovým poľiadkom pohľebiska,
I.2 počas trvania tejto zmluvy zabezpeéiť prístup nájomcovi k pľenajatému hľobovému

miestu,
1.3 zdržať sa akýchkolŤek zásahov do hrobového miesta, okrem pľípadu, ak je potrebné

zabezpečiť bezpečné pľevádzkovanie pohľebiska. o pľipravovanom zásahuje povinný
vopred písomne informovať nájomcu. o už uskutočnenom zasahu do hľobového
miesta, je pľevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne infoľmovať nájomcu,

1.4 vopred písomne upozomiť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť
mesiacov pľedo dňom, keď sa má hľobové miesto zrušiť.

2. Nájomcaje povinný:
2.l dodľžiavať ustanovenia pľevádzkového poriadku,
2.2 vžívať hrobové miesto v súlade s platnými pľávnymi predpismi o pohľebníctve

a prevádzkovým poľiadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou,
2.3 na vlastné náklady zabezpeéovať poľiadok, údržbu a starostlivosť o prenajaté hrobové

miesto a jeho bezpľostredné okolie azabezpečiť, aby pľíslušenstvo k hľobu neohľozilo
bezpečnosť návštevníkov pohľebiska,

2.4 oznamovať prevádzkovatel'ovi pohľebiska všetky zmeny údajov potľebné na vedenie
evidencie hľobových miest, v pľípade fuzickej osoby najmä 

^nenu 
mena a adľesy

tľvalého pobytu, v pľípade právnickej osoby najmä Znenu obchodného mena a sídla,
2.5 vykonávať akékol'vek stavebné úpľavy na hrobovom mieste a úpľavy okolo hľobového

miesta iba s pľedchádzajícim súhlasom spľávcu cintorína,
2.6 udtžiavať poľiadok na pohľebisku.

3. Ak pľenajímateľ zistí nedostatky v staľostlivosti o hľobové miesto, vyzve nájomcu, aby ich
v primeranej dobe odstľánil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstráni v písomne určenej
lehote, prenajímatel'tak môže urobiť sĺím na nĺíklady nájomcu.

4. Nájomca berie na vedomie, že ĺeďoďržiavaním prevádzkového poriadku pohľebiska sa môže
dopustiť pľiestupku podľa ust. $ 32 zókoĺa l3Il20l0 Z. z opohľebníctve v platnom znení.

5. Každá zmena prevádzkového poľiadku bude oznamovaná nájomcovi hľobového miesta
uveľejnením oznámenia o zmene prevádzkového poľiadku pohľebiska na uradnej tabuli
spolu so zveľejnením nového pľevádzkového poriadku pohľebiska. Zmena prevádzkového
poriadku pohľebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šali.

6. Podnájom hľobového miestaje zakázarý.

čl. VIII.
rrŕrovľĎ NÁJoMNEJ ZMLUrlr A UKoNčENIE ľÁĺoľĺľEHo VZŤAHU

2.

Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak :

a) zävažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hĺobového miesta,
b) sa pohrebisko zruší,
c) nájomca a''i po upozoľnenĹnezaplatilnájomné zavžívarue hľobového miesta.
Ak pľenajímatol'vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a b),

I
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-T musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hĺobové miesto a na vlastné naklady pľeložiť
l'udské ostatky vrátane príslušenstva hĺobu na nové hľobové miesto.

3. Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku l 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 známaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu,
uveľejní tuto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku s uvedením mena a priezviska
nájomcu hĺobového miesta a čísla hĺobového miesta.

4. Ak pľenajímatel'vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods. l písm. c), je povinný
výpoveď doručiť nájomcovi najneskôľ do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na ktoru bolo
nájomné zaplatené; ak mu nie je znétma adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uveľejní futo
infoľmáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a pľiezviska nájomcu
hľobového miesta a čísla hľobového miesta.

5. Ak prenajímatel'vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku l písm. c) a
nájomca je ználmy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia výpovede.
Prenajímateľ vyzve nájomcu, aby najneskôľ do tejto lehoty odstľánil z hĺobového miesta
pľíslušenstvo hľobu; ak ho v tejto lehote neodstľáni, po uplynutí v;fpovednej lehoty ho
pľenajímateľ odstráni; po uplynutí výpovednej lehoty sa pľíslušenstvo hľobu považuje sa
opustenú vec.

6. Po uplynutí tlecej doby (10 rokov odo dňa pochovania) môŽe nájomca písomne požiadať
pľenajímatel'a o ukončenie nájomného vďahu písomnou dohodou zmluvných stľĺín,

spravidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné uhľadené. Yzot žiadosti
o ukončenie zmluvy tvorí prílohu č. 6 Všeobe cne záväzného naľiadenia mesta Šaľa č. 5l202O
Prevádzkový poľiadok pohľebísk mesta Šaľa (ďalej aj ako 

',VZ}I 
č. 5lz020*).

čl. Ix.
osoBITNÉ USTANoVENIA

Pľenajímateľ nezodpovedá za poškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého
na hľobovom mieste.
Nájomca berie na vedomie, Že jeho vlastný hnutelhý majetok si je povinný poistiť na
vlastné náklady. Pľenajímateľ nezodpovedázaprípadnú strafuo resp. zničenie majetku.
Nájomca berie na vedomie, že Pľenajímateľ a jeho spľostredkovatelia spracúvajú v zmysle
naľiadenia Euľópskeho paľlamentu a ľady (EU) 2ot6l679 z 27. aptí|a 2016 o ochľane

szických osôb pľi spracúvaní osobných údajov a o volhom pohybe takýchto údajov, ktoým
sa zrušuje smeľnica 95l46lEs (všeobecné naľiadenie o ochľane údajov) osobné údaje
Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto Zmĺuve za účelom plnenia zakonných povinností
Prenajímateľa, ktoľé vyplývajú zptevádzkovania pohrebiska podl'a zákonač. l3ll20l0 Z.z.
o pohľebníctve v zneď neskorších predpisov, po dobu nevyhnutne potľebnú ĺazabezpečenie
práv apovinností vyplývajúcichzo zmluvného vďahuzaloženého ĺazál<lade tejto Zmluvy
a následne na účely aľchivácie po dobu tľvania aľchivačnej doby v súlade so zákonom č.

39512002 Z.z. o aľchívoch a registraturach a o doplnení niektoých ziíkonov v platnom zneni.
Spracúvanie osobných údajov Nájomcu je v súlade s čl. 6. ods. 1 písm. c) všeobecného
naľiadenia o ochľane údajov potrebné na plnenie zákonných povinností Prenajímateľa podľa
zil<ona č. l3ll2010 Z.z. o pohľebníctve v znení neskorších pľedpisov. Nájomca zároveťl
vyhlasuje, že za účelom uzavretia tejto Zmluvy pri poslqrtnutí osobných údajov
Pľenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich pľávach vyplývajúcich zo

I
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spracúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskytnúť v súvislosti so
zĺíkonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších ľelevantn;ých skutočnostiach
obsiahnufých v dokumente,,Podmienky ochĺany súkľomiď', s ktorého obsahom saNájomca
pľed podpísaním tejto Zmluvy oboznrímil. Nájomca berie na vedomie že infoľmácie o
spľacovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Pľenajímateľa: www.sala.sk.4' V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej stľane
akúkol'vek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v čl.
I' zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznárnená druhej zmluvnej strane, ktorá
písomnosť doručuje. V pľípade, ak sa písomnosť aj pľi dodržaní ýchto podmienok vráti
nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia nastavajú dňom vrátenia
zásielky zmluvnej strane, ktorá zasielku doručuj e. Zmhuvné strany sa výslovne dohodli na
oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzku medzi zmluvnými stranami, ktoré
vyplývajú ztejto zmluvy aj prostľedníctvom e - mailu ďalebolaátkej textovej správy.

5' Pľenajímatel' aNájomca sa zaväzl,ljú písomne si oznĺĺmiť kďdú zÍnenu týkajúcu sa ich
identifikačných údajov (nžaov, sídlo, čísla účtov a pod.) najneskôr do 10 pracovných dní
odo dňa, kedy táto zmenanastala. Takéto zÍneny sa nebudú p ovažovať za7ÍrrcÍIyvyžadujúce
si uzavretie dodatku k tejto zmluve.

čl. x.
zÁvľnnčľÉ usľĺNovENIA

1' Kzmene tejto zmluvy môŽe dôjsť len na zál<lade vzájomnej dohody zmluvných stľrĺn
formou očíslovaných písomných dodatkov, s qýnimkou zmien vyplývajúc ich zo zmeny
prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoľé sú záviiznépľe nájomcu dňom nadobudnutia ich
účinnosti alebo zo anienvšeobecne platných pľávnych pľedpisov najmä zál<oĺač. t3ll20lo
Z.z. o pohĺebníctve v znení neskoľších predpisov.

2' Práva a povinnosti zmluvných stľĺín touto zmluvou neupravené sa ťradia príslušnými
ustanoveniami VZN č'. 5/2020 v platnom zneni, ziĺkonom č. 131/2010 Z. z. opohľebníctve
v znení neskorších pľedpisov a zá{<onom č. 4011964 Z. z. občiansky zrĺkonník v platnom
znení.

3' Touto zmluvou sa riadi tiež doba užívanapredmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti
tejto zmluvy.

4' Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Šaľa. Zmluvné stľany
súhlasia so zveľejnením celej zmluvy, vrátane so zverejneďm a sprísfupnením ich osobných
údajov v ľozsahu mena a priezviska. Povinnosť zmluvu zverejniť vyplýva z ustanovenia
$ 5a zakona č. 2ll/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k infoľmáciám ao znene a doplnení
niektoých zákonov (zĺĺkon o slobode informácií) v platnom znení.

5' Ak niektoľé ustanovenia tejto Zmhlvy nie sú celkom ďebo sčasti účinné alebo neskôr stľatia
účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných us-
tanovení sa použije úpľava, ktorá, pokiaľ je to právne možné,sa čo najviac pľibližuje zmyslu
a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri taatvfuaní tejto Zm|uvy zmluvné stľany túto otázku brali
do úvahy.

6' Táto zmluva je vypracovaná v troch (3) vyhotoveniach, zktoýchnájomca ob&ží jedno
(1) vyhotovenie a pľenajímatel'obdľží 2 vyhotovenia.
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7 Zmluvné stľany vyhlasujú, že zmluw si prečítali' súhlasia s jej obsúom' poroanmeli mu,vyhlasujú, že obsahuje slobodný, uľčitý, jasný az;ronrrrlitel'ný pľejav ich vôle ana znaksúhlasu ju podpisujú.

V Šďi, dĺa.... ;.?..: !.!..:.P.?.Q.

Za ndliomcu: Za pľenajímatelb.

JozeÍ

''ĺ l
)

Ii

l'4
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