
Nájomná zmluva č,. 803ĺ2020
na hľobové miesto

uzatvorená v zmysle $ 663 a násl. zákoĺač. 4011964 Zb. občiansky zákonník v zĺrení neskoľších

predpisov a $ 2l aĺés| zékoĺač. 131/2010 Z. z. o pohľebníctvev zneĺineskoľších predpisov

čl. I.
ZMLIIVNÉ sľnaľv

Pľenajímatel': Mesto Šal'a
Sídlo: Nám. Sv. Trojice 7,927 15 Šaľa

Zastitpený: Mgľ. Jozef Belický, pľimátor mesta

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
tČo: 00 306 185

(ďal ej l en,, pr enaj ímat e ľ " )

2. Nájomca: Lídia Hubináková
Narodený/á:
Rodné číslo :
Trvďe bytom :

Tel.

e-mail:
(ďalej len,,nójomca")
(obidvaja účastníci zmluvy v ďalšom texte spoločne aj ako ,,zľnluyné stľany")

ÚvooľÉ,]'rľi*o**o

Pľenajímateľ je výlučn1im vlastníkom pozemku ľegista C KN paľcela číslo 158611'

zastavané plochy anádvoria oqimeľe 33244 m2o paĺoela regista C KN číslo 1586/8'

zastavanáplocha a nádvoľie o výmere I34 fiŕ a paľcela ľegistľa C KN číslo 1586/6, ostatná

p1ocha o výmeľe 7 rĺŕ vedené katastľalnym odborom okľesného uradu Šďa, pre obec

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

Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintoľín mesta Šaľa ktoľý je pohľebiskom podľa zél<oĺa

131l21lo Z. z. o pohĺebníctve v znení neskoľších pľedpisov. Prenajímateľ je pľevádzkovateľ

pohľebiska.

čl. ilL
PREDMET A UČEL NÁJMU

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

dohodnutých v tejto nájomnej zmluve (ďalej len ,,zmluvď'): hĺobové miesto na paľcele č.:

Nc 16 ľad : 8 hľobové miesto č : 9U (ďalej aj ako ,,hĺobové miesto").
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čl. Iv.
sLUŽBY sPoJENÉ s ľÁĺnĺoM HRoBovÉHo ndIEsTA

S prenájom hľobového miesta sú spojené služby, ktoľé počas tľvania nájomného vďahu
pľenaj ímatel' poskytuj e náj omcovi :

1.1 odvoz odpadu z pohĺebiska okľem stavebného odpadu,
I.2 ídržba pozemkov astavieb na pohľebisku, na ktorom sa hľobové miesto nachádza

(okrem hľobového miesta),
l.3 úhľady investičných aneinvestičnýchnákladov spojenych s pľevádzkoupohľebiska,
l.4 pľevádzkovanie pohľebiska, na ktorom sa ĺachádza hrobové miesto špecifikované

v čl. il. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č,. I3Il2010 Z. z. o pohľebníctve v zneni
neskorších pľedpisov.

čl. v.
DoBA NÁJMU

Táto zmluva sa uzatvétra na dobu neuľčitú v súlade so zákonom č.

Z. z. o pohľebníctve v platnom znení.
Neoddelitel'nou prílohou tejto zmluvy je doklad o úhľade nájomného.
Užívanie hĺobového miesta začalo dŕra: 22.12.2020.

t3U20t0

čl. vI.
ľÁĺoľrľÉ

1. Výška nájomného činí 5'00 EUR (slovom: pät'euľ) na dobu 10 rokov aje určená podľa
ust. $ 12 Všeobecne záväzného naľiadenia mesta Šaľa č. 5l202O Pľevádzkovy poriadok
pohľebísk mesta Šĺa 1ľatei aj ako oovz}I é. 512020") a bolo uhľadené dŤn22.12,2020, na
dobu do 22.12.2030.

2. Nájomné je splatné vopred na celých 10 ľokov pľi podpise tejto zmluvy.
3. Nájomca berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že vyška nájomného na ďalšie obdobie

nájmu bude uľčená podľa aktuálne platného cenníka pľenajímateľa.

4. Nájomca je povinný pľed uplynutím predplateného obdobia uhradiť nájomné na ďalšie
obdobie. V prípade ak nájomca ani po písomnom upozomení neuhľadí nájomné na ďalšie
obdobie, má prenajímateľ právo vypovedať túto nájomnú zmluvu postupom podľa čl. VIII.
tejto Zmluvy.

5. Pľi úmľtí nájomcu hľobového miesta má pľednostné právo na uzatvorenie novej nájomnej
zmluvy na hĺobové miesto osoba blízka, ak je blízkych osôb víac, tá blízka osoba, ktoľá
doručí prenajímateľovi písomnú žiadosť ako pľvá, preukaže svoj status blízkej osoby k
zomľelému nájomcovi ľodným listom alebo čestným vyhlásením s uľadne osvedčeným
podpisom vyhlasujúc tento vďah k zomľelému nájomcovi a ktoľej prenajímateľ písomne

ako pľvej potvrdí využitie prednostného pľáva. Prednostné právo na vzafuorenie nájomnej
zmluvy moŽno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmľtia nájomcu hrobového miesta.
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- čl. vII.
PRÁvA A PovINosTI ZMLUvNŕCH sTRÁN

1. Pľenajímateľ je povinný:
1.1 pľevádzkovať pohĺebisko sprenaja|ým hroboým miestom vsúlade splatnými

právnymi predpismi o pohľebníctve a pľevádzkoým poriadkom pohĺebiska,

l.2 počas trvania tejto zmluvy zabezpečiť prísfup nájomcovi k prenajatému hľobovému
miestuo

l.3 zfužať sa akýchkol'vek zásahov do hĺobového miestao okrem prípadu, ak je potrebné

zabezpeéiť bezpečné pľevádzkovanie pohľebiska. o pripľavovanom zásahu je povinný

vopred písomne informovať nájomcu. o už uskutočnenom zásahu do hĺobového
miesta, je prev ádzkovateľ povinný bezodkladne písomne infoľmovať nájomcu,

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

mesiacov predo dňom, keď sa má hľobové miesto zrušiť.
2. Nájomcaje povinný:

2.l do&žiavať ustanoveni a prevádzkového poľiadku,

2.2 lsžívať hrobové miesto v súlade s platnými právnymi predpismi o pohľebníctve

aptevädzkovým poriadkom pohľebiska ako aj touto zmluvouo

2.3 na vlastné nĺĺklady zabezpečovať poľiadok, údľžbu a staľostlivosť o prenajaté hľobové

miesto a jeho bezprostredné okolie azabezpečiť, aby pľíslušenstvo k hľobu neohĺozilo
bezpečnosť návštevníkov pohĺebiska,

2.4 oznamovať pľevádzkovateľovi pohľebiska všetky zmeny údajov potľebné na vedenie

evidencie hľobových miest, v pľípade $zickej osoby najmä änenu mona a adľesy

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

2.5 vykonávať akékoltek stavebné úpravy na hľobovom mieste a úpravy okolo hľobového

miesta iba s predchádzajicim súhlasom spľávcu cintorína,
2,6 udtžiavať poriadok na pohĺebisku.

3. Ak pľenajímateľ zistí nedostatky v starostlivosti o hľobové miesto, vyzve nájomcu, aby ich
v pľimeľanej dobe odstranil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstrarri v písomne určenej

lehote, pľenajímateľ tak môže urobiť sám na ruáklady nájomcu.

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

dopustiť pľiestupku podľa ust. $ 32 zékona l3ll20l0 Z. z o pohĺebníctve v platnom znení.

5. Každá zf,ľreÍna prevádzkového poľiadku bude oznamovaná nájomcovi hľobového miesta

uveľejnením oznámenia o zmene pľevádzkového poľiadku pohľebiska na uradnej tabuli

spolu so zveľejnením nového pľevádzkového poľiadku pohĺebiska. Zmena pľevádzkového

poriadku pohĺebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šaľ.
6. Podnájom hĺobového miesta je zakazaný.

čl. vI[.
vŕpovnĎ ľÁĺonĺNEJ ZMLIIvY A UKoNčENIE ľÁĺoľĺľEHo vZŤAHU

Prenajímatel'nájomnú zmluvu vypovie, ak :

a) zénažné okolnosti na pohľebisku znemožňujú trvanie nájmu hľobového miesta,

b) sa pohľebisko zruši,
c) nájomca ani po upozoľneninezaplatilnájomné zavživanie hľobového miesta.

Ak prenajímatel'vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a b),
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-J musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hľobové miesto a na vlastné naklady preložiť
l'udské ostatky vrátane pľíslušenstva hľobu na nové hľobové miesto.

3. Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a b),
je povinný ýpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace predo dňom,
keď sa má hľobové miesto zrušiť; ak mu nie je známaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu,
uveľejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a priezviska
nájomcu hľobového miesta a čísla hľobového miesta.

4. Akprenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods. 1 písm. c), je povinný
výpoveď doručiť nájomcovi najneskôľ do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na ktoru bolo
nájomné zaplateĺé; ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní tuto
infoľmáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a pľiezviska nájomcu
hľobového miesta a čísla hľobového miesta.

5. Ak pľenajímatel' vy'povedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm.
c) a nájomca je znélmy, qýpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia
qýpovede. Pľenajímateľ vynĺe nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstránil z hľobového
miesta pľíslušensfuo hľobu; ak ho v tejto lehote neodstľáni, po uplynutí výpovednej lehoty
ho prenajímatel'odstráni; po uplynutí qýpovednej lehoty sa pľíslušenstvo hľobu považuje sa
opustenú vec.

6. Nájomca môže písomne požiadať pľenajímateloa o ukončenie nájomného vzt'ahu písomnou
dohodou zmluvných strán, spľavidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné
uhradené. Yzor žiadosti o ukončenie zmluvy tvoľí prílohu č. 6 vZN č.512020.

čl.Ix.
osoBITNÉ UsTAl[ovENIA

1. Prenajímateľ nezodpovedá za poškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého
na hľobovom mieste.

2. Nájomca beľie navedomie, že jeho vlastný hnutelhý majetok si je povinný poistiť na
vlastné náklady. Pľenajímatel'nezodpovedázapľípadnú strafuo ľesp. zničenie majetku.

3. Nájomca berie na vedomie, že Pľenajímatel'a jeho spľostredkovatelia spľacúvajú v zmysle
nariadenia Euľópskeho paľlamentu a rady (EU) 2ot6l679 z 27. apú|a 2016 o ochľane

szických osôb pľi spľacúvaní osobných údajov a o volhom pohybe takýchto údajov, ktoým
sa zrušuje smeľnica 95l46lBs (všeobecné nariadenie o ochľane údajov) osobné údaje
Nájomcu v ľozsahu stanovenom v tejto Zm|uve za účelom plnenia zĺákonných povinností
Pľenajímateľa, lĺÍoré vyplývajú zptevádzkovania pohĺebiska podľa zákonač:. l3l/20l0 Z.z.
o pohľebníctve v znení neskorších pľedpisov, po dobu nevyhnutne potrebnú ĺazabezpečerie
práx apovirrností vyplývajúcichzo zmluvného vďahuza|oženého nazálklade tejto Zmluvy
a následne na účely aľchivácie po dobu trvania archivačnej doby v súlade so ziákonom č.
39512002 Z,z. o aľchívoch a registratuľach a o doplnení niektoľých ziíkonov v platnom znení.
Spľacúvanie osobných údajov Nájomcu je v súlade s čl. 6. ods. 1 písm. c) všeobecného
nariadenia o ochľane údajov potrebné na plnenie zákonných povinností Pľenajímateľa podľa
zékonač. l31l20l0 Z.z. o pohĺebníctve v znení neskoľších predpisov. Nájomca zĺĺľoveň
vyhlasuje, že za účelom uzavľetia tejto Zm|uvy pri poskýnutí osobných údajov
Prenajímatel'ovi bol dostatočne informovaný o svojich právach vyplývajúcich zo
spracúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskýnúť v súvislosti so
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4.

zakonn;ými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších relevantných skutočnostiach
obsiahnuých v dokumente,,Podmienky ocbľany súkromiď'o s ktorého obsahom saNájomca
pred podpísaním tejto Zmluvy oboznámil. Nájomca beľie na vedomie že infoľmácie o
spracovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Prenajímateľa: www.sala.sk.
V prípade, ak bude podl'a tejto zmluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej stane
akukol'vek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej stľany uvedenú v čl.
I. zmluvy, dokial' nie je zÍnena adľesy písomne ozĺámeĺá druhej zmluvnej stľaneo ktorá
písomnosť doručuje. V pľípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní ýchto podmienok wáti
nedoručená, zmluvné stľany sa dohodli' že účinky doručenia nastávajú dňom vľátenia
zásielky zmluvnej strane, ktoľá zásielku doručuje. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na

oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzlol medzi zmluvnými stranami, ktoľé

vyplývajú ztejto zmluvy aj prostľedníctvom e - mailu ďalebo kĺátkej textovej správy
Prenajímatel' aNájomca sa zaväztl}ú písomne si oznámiť kaŽdú zÍnenu ýkajúcu sa ich
identifikačných údajov (nézov, sídlo, čísla účtov a pod.) najneskôľ do 10 pracovných dní
odo dňa, kedy táto zlnenanastala. Takéto zÍneľy sa nebudú považovať zazmeny vyžadujúce
si uzavľetie dodatku k tejto zmluve.

5

čl. x.
zÁvrnnČľÉ usľ.ĺ.ľovENIA

1. K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len nazék7adevzájomnej dohody zmluvných strán formou
očíslovaných písomných dodatkov, s výnimkou zmien vyplývajúcich zo zÍneny
pľevádzkového poriadku pohrebiska, kÍoré s,(l zálväzné pre nájomcu dňom nadobudnutia ich
účinnosti alebo zo zsnienvšeobecne platných právnych predpisov najmä zákonač,. l3ll20I0
Z.z. o pohľebníctvev zneni neskoľších predpisov.

2. Púva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými

ustanoveniami VZN é. 512020 v platnom znení, zĺĺkonom č,. l3ll20l0 Z. z. o pohľebníctve

v znení neskorších predpisov azékonom č. 4011964 Z. z. obéiansky zakonník v platnom
zneni.

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

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvn;ými shanami a účinnou
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Šaľa. Zmluvné stľany

súhlasia so zverejnením celej zmluvy, vrátane so zveľejnením a spľístupnením ich osobných
údajov v rozsahu mena a pľiezviska. Povinnosť zmluvu zvercjruť vyplýva z ustanovenia $

5a zál<oĺa č. 21112000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciĺĺm a o znene a doplnení
niektoých zĺíkonov (zákoĺo slobode iďoľmácií) v platnom zneni.

5. Ak niektoľé ustanovenia tejto Zmb'xy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia

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

tanovení sapoužije úprava, ktoľá, pokial' je to právne možĺé, sa čo najviac približuje zmyslu
a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pn uzatvéttaní tejto Zmluvy zmluvné strany tuto otazku bľali
do úvahy.

6. Táto zmluva je vypracovaná v troch (3) vyhotoveniach, z ktoýh nájomca obdľží jedno

(1) vyhotovenie aprenajímateľ obdrží 2 vyhotovenia.
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7 Zmhuvné strany vyhlasujú, že z-riuvu si pľečítali, súhlasia s jej obsďrom' porozumeli mu,

vyhlasujú, že obsahuje slobodný, rľčitYo jasný azĺozlxritelhý pľejav ich vôle aĺa znak

súhlasu ju podpisujú.

V Šaľ, dĺu...*I.
,lA , /,0lO

Za nójomcu: Za prenajímateľa:

t

L

...aaaaaaaaaaaa.a aaaaa aaaaaaa aa a.a

Beliclcý

/1
/t

/
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