
Nájomná zmluva č,. 212021'

na hľobové miesto
uzatvoľenávzmysle $ 663 anásl. zékonač.4011964Zb. občianskyzakonníkvzneďneskoľších

pľedpisov a $ 2! aĺásl. zákoĺač. 131/2010 Z. z, o pohrebníctve v zneď neskoľších pľedpisov

čl. I.
ZMLUV|IE STRÄI\ľY

Pľenajímatel': Mesto Šal'a
Sídlo: Nám. Sv' Trojice 7,92715 Šaľa

Zastípeĺý: Róbert Tôlgyesi, zástupca primátoľa meŠta

Bankové spojenie: Slovenská spoľiteľňa, a.s.

IBAN; SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
lČo: 00 306 185

(ďalej len,, pr enaj ímateľ " )

Nájomca: Máľia Hátasová
Narodený/á:
Rodné číslo :
Tľvale býom :

Tel.
e-mail:
(ďalej len ,,nájomca")
(obidvaja účastníci zmluvy v ďalšom texte spoločne aj ako ,,zmluvné strany")

čl. il.
UvoDNÉ USTANoVENIA

1. Pľenajímateľ je ýlučným vlastníkom pozemkov registľa c KI\T paľcela čísho 362511, ostatná

plocha o ýmere 8351 m2, paľcela čislo 362514' ostatná plocha o rnýmere ĺ974 nŕ, paľcela

ľegistľa C KN č:ís\o 362716, ostatná plocha o výmeľe t% Íŕ vedené katastľálnym odboľom

okresného úradu Šaľa pľe obec a katastrálne územie Šaľa na Lv č. 1 a pozemku registra E
KN paľcela číslo 64, oľná pôda o qýmere 684 Íŕ,vedený katastálnym odborom okľesného

uľadu Šaľa pľe obec a katastrálne územie Šaľa na LV č. 7266 (ďaĺej spoločne aj ako

,,nehnuteľnosti'o).
2. Na ýchto nehnutelhostiach sa nachádza cintoľín mesta Šaľa ktoľý je pohľebiskom podľa

zákoĺal3ll2}t} Z. z. o pohľebníctve v znení neskoľších pľedpisov.

3. Hľobové miesto na parcele Y 4, rud l, hĺobové miesto č.24,25 (ďalej aj ako ,,hrobové

miesto") doteraz užíva| pôvodný nájomca _ Magdaléna Hátašová (ďaIej aj ako ,,pôvodný

nájomcď') ĺa zék\ade Nájomnej zmluvy č. 138/09 zo dňa 2.3.2009, pričom ĺá$omĺé za

uŽívanie hĺobového miesta bolo uhľadené na dobu do 3.9.2021

4. Z dôvodu, že pôvodný nájomca zomrel a nájomca využil pľednostné právo na uzatvoľenie

novej nájomnej zmluvy na hĺobové miesto v súlade s $ 21 ods. 4 zál<oĺačl. 131'1201-0 Z.z.

o pohľebníctve v znení neskoľších predpisov sa zmluvné strany výslovne dohodli na

uzatvorení tejto nájomnej zmluvy (ďalej len,,zmluvď').
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čl. ilI.
PREDMEľ a Účľr, ľÁĺľru

Prenajímatel' pľenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca pľijíma do nájmu za podmienok
dohodnutých v tejto zmluve hrobové miesto na parcele V 4, ľad : 1, hľobové miesto č.
24,25.

čl. Iv.
SLUŽBY SPoJENÉ s NÁJMoM HRoBovEHo MIESTA

S prenájom hľobového miesta sú spojené služby, ktoré počas tľvania nájomného vzťahu
pľenajímateľ poskytuj e náj omcovi:
1.1 odvoz odpadu z pohľebiska okľem stavebného odpadu,
l.2 ú&žba pozemkov astavieb na pohĺebisku, na ktorom sa hĺobové miesto nachádza

(okrem hľobového miesta),
1.3 úhĺady investičných aneinvestičných nákladov spojenych s pľevádzkoupohľebiska,
1.4 pľevádzkovanie pohrebiska, na ktoľom sa nachádza hľobové miesto špecifikované v čl.

III. tejto zm|uvy, v súlade so zákonom č. l3ll20l0 Z. z. o pohĺebníctve v zneĺí
neskorších predpisov.

čl. v.
DoBA ľÁľnĺu

Táto zmluvasauzatvátta na dobu neuľčitú a nesmie sa vypovedať skôľ, ako po uplynutí tlecej
doby (10 rokov odo dňa pochovania), ak zákon č,. l3Íl20l0 Z. z. o pohľebníctve v zneĺí
neskoľších predpisov neustanovuje inak.
Neoddeliteľnou pľílohou tejto zmluvy je doklad o úhĺade nájomného.

čl. vI.
NÁJoMNE

Nájomné vo výške 29187 EUR (slovom: dvadsat'devät'euľ osemdesiatsedem centov)
bolo zo strany novóho nájomcu uhľadené na dobu do 3.9.2021
Nájomca berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, Že výška nájomného na ďalšie obdobie
nájmu bude určená podľa aktuálne platného cenníka prenajímateľa.
Nájomca je povinný pred uplynutím pľedplateného obdobia uhĺadiť nájomné na ďalšie
obdobie. V prípade ak nájomca ani po písomnom upozornení neuhľadí nájomné na ďalšie
obdobie, má prenajímatel'pľávo vypovedať túto nájomnú zmluvu postupom podľa čl. Vm.
tejto Zmluvy.
Pri úmrtí nájomcu hľobového miesta má prednostné právo na uzat:lotenie novej nájomnej
zmluvy na hĺobové miesto osoba blízka, ak je blízkych osôb víac, tétb|ízka osoba, ktorá
doručí pľenajímateľovi písomnú Žiadosť ako prvá, preukríže svoj status blízkej osoby k
zomĺelému nájomcovi rodným listom alebo čestqým vyhlásením s úradne osvedčeným
podpisom vyhlasujúc tento vzťah k zomľelému nájomcovi a ktoľej prenajímateľ písomne
ako pľvej potvľdí vyuŽitie prednostného práva. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej
zmluvy moŽno uplatniť najneskôľ do jedného roka od úmľtia nájomcu hrobového miesta.
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čl. uI.
PRÁvA A PovINosTI ZMLUvI\'ŕCH sTRÁN

1. Prenajímateľ je povinný:
1.1 pľevádzkovať pohľebisko sprenaja|ým hľobovým miestom vsúlade splatnýrni

pľávnymi pľedpismi o pohľebníctve a prevádzkovým poľiadkom pohrebiska,
I.2 počas trvania tejto zmluvy zabezpečiť prístup nájomcovi kpľenajatému hľobovému

miestu,
I.3 zdržať sa akýchkolŤek zásahov do hľobového miesta, okľem prípadu, ak je potrebné

zabezpečiť bezpečné pľevádzkovanie pohľebiska. o pripravovanom zásahuje povinný
vopľed písomne infoľmovať nájomcu. o uŽ uskutočnenom zásahu do hľobového
miesta, je prev ádzkovateľ povinný bezodkladne písomne infoľmovať náj omcu,

I.4 vopľed písomne upozoľniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť
mesiacov pľedo dňom, keď sa má hľobové miesto zrušiť.

2. Nájomcaje povinný:
2.I dodržiavať ustanovenia prevádzkového poľiadku,
2.2 užívať hľobové miesto v súlade s platnými pľávnymi predpismi o pohĺebníctve

aprevádzkovým poriadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou,
2.3 na vlastné nríklady zabezpeóovať poriadok, údľžbu a staľostlivosť o pľenajaté hľobové

miesto a jeho bezprostľedné okolie azabezpečiť, aby pľíslušenstvo k hľobu neohrozilo
bezpečnosť návštevníkov pohľebiska,

2.4 oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zÍnerLy údajov potrebné na vedenie
evidencie hrobových miest, v prípade fyzickej osoby najmä zmenu mena a adľesy
trvalého pobyu, v prípade pľávnickej osoby najmä zmenu obchodného mena a sídla,

2.5 vykonávať akékolŤek stavebné úpľavy na hľobovom mieste a úpravy okolo hľobového
miesta iba s pľedchádzajtrcim súhlasom spľávcu cintoľína,

2.6 udĺžiavať poriadok na pohľebisku.
3. Ak prenajímateľ zistí nedostatky v staľostlivosti o hĺobové miesto, Yyzve nájomcu, aby ich

v pľimeranej dobe odstránil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstľáni v písomne uľčenej
lehote, pľenajímatel'tak môže urobiť sám na náklady nájomcu.

4. Nájomca beľie na vedomie, že ĺedodrŽiavaním pľevádzkového poriadku pohĺebiska sa môŽe
dopustiť pľiestupku podľa ust. $ 32 zákona l3tl20l0 Z. z opohĺebníctve v platnom zĺení.

5. Každá zĺ.nlena prevádzkového poriadku bude oznamovaná nájomcovi hľobového miesta
uveľejnením ozĺámenia o Zmene prevádzkového poriadku pohľebiska na uradnej tabuli
spolu so zverejnením nového prevádzkového poriadku pohľebiska. Zmena pľevádzkového
poľiadku pohľebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šali.

6. Podnájom hrobového miestaje zakánaný.

čI. vilI.
rrŕpovrĎ ľÁĺonĺľEJ ZMLWY A UKoNčBľm NÁJoMNEHo vZŤAHU

1 Pľenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak:

a) závažné okolnosti na pohľebisku znemožňujú trvanie nájmu hľobového miesta,
b) sa pohľebisko zruší,
c) nájomca ani po upozornenínezaplatilnájomné zavživanie hľobového miesta.
Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a b),

)
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musí so súhlasom nájomcu zabezpeéíť iné hľobové miesto a na vlastné naklady preložiť
ľudské ostatky vrátane príslušenstva hľobu na nové hľobové miesto.
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a b),
je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tľi mesiace pľedo dňom,
keď sa má hĺobové miesto zrušiť; ak mu nie je známaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu,
uverejní tuto infoľmáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a pľiezviska
nájomcu hľobového miesta a čísla hľobového miesta.
Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods. 1 písm. c), je povinný
výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na kÍoru bolo
nájomné zaplatene; 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.

Ak prenajímateľ vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm.
c) a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie do jedného ľoka odo dňa doručenia
výpovede. Pľenajímateľ vyzve nájomcu, aby najneskôľ do tejto lehoty odstľanil z hľobového
miesta príslušenstvo hľobu; ak ho v tejto lehote neodstľáni' po uplynutí výpovednej lehoty
ho prenajímateľ odstľáni; po uplynutí výpovednej lehoty sa pľíslušenstvo hĺobu považuje sa
opustenú vec.
Po uplynutí tlecej doby (10 rokov odo dňa pochovania) môže nájomca písomne požiadať
pľenajímateľa o ukončenie nájomného vzťahu písomnou dohodou zmluvných strián,
spľavidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné uhľadené. Yzot žiadosti
o ukončenie zmluvy tvorí pľílohu č. 6 Všeobe cne zilvazného naľiadenia mesta Šaľa č. 5l2o2o
Prevádzkoqý poľiadok pohľebísk mesta Šaľa (ďalej aj ako ,,VZN č,.5/2O2o").

čl.Ix.
osoBITNÉ usľĺľovENIA

Prenajímateľ nezodpovedá za poškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloŽeného
na hľobovom mieste'
Nájomca beľie navedomie, Že jeho vlastný hnutel'ný majetok si je povinný poistiť na
vlastné náklady. Prenajímateľ nezodpovedázaprípadnú strafu, resp. zničenie majetku.
Nájomca berie na vedomie, že Pľenajímatel'a jeho sprostredkovatelia spracúvajú v zmysle
naľiadenia Euľópskeho parlamentu a rady (EU) 20161679 z 27. aptíla 2016 o ochľane

fuzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o volhom pohybe takýchto údajov, ktoým
sa zrušuje smernica 95l46lBs (všeobecné naľiadenie o ochĺane údajov) osobné údaje
Nájomcu v ľozsahu stanovenom v tejto Zmluve za účelom plnenia zákonrlých povinností
Pľenajímateľa, ktoré vyplývajú zprevádzkovaniapohĺebiskapodľa zákonačl.I3ll2OlO Z.z.
o pohĺebníctvev zneníneskorších predpisov, po dobu nevyhnutne potľebnú nazabezpečenie
ptáv a povinností vyplývajúcichzo zmluvného vďahuzaloženeho nazáklaďe tejto Zmluvy
a následne na účely aľchivácie po dobu trvania archivačnej doby v súlade so ziíkonom č.
39512002 Z.z. o archívoch a ľegistratúľach a o doplnení niektoých zĺákonov v platnom znení.
Spracúvanie osobných údajov Nájomcu je v súlade s čl. 6. ods. 1 písm. c) všeobecného
nariadenia o ochrane údajov potrebné na plnenie zakonných povinností Prenajímateľa podľa
zál<ona č. l3l/20l0 Z.z. o pohľebníctve v znení neskoľších pľedpisov. Nájomca zátoveťt
vyhlasuje, že za účelom uzavretia tejto Zmluvy pri poskytnutí osobných údajov
Prenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich pľávach vyplývajúcich zo
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spľacúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskýnúť v súvislosti so
zákonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších relevantn]ŕch skutočnostiach
obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky ochrany súkľomiď', s ktorého obsahom saNájomca
pľed podpísaním tejto Zm|uvy oboznámil. Nájomca berie na vedomie že infoľmácie o
spracovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Prenajímateľa: www.sala.sk.
V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potľebné doručovať druhej zmluvnej stľane
akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej stľany uvedenú v čl.
I. zmluvy, dokial'nie je zmerLa adresy písomne oznétmená druhej zmluvnej stľane, ktorá
písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodrŽaní týchto podmienok vráti
nedoručená, zmluvné stľany sa dohodli, Že účinky doručenia nastávajú dňom vľátenia
zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuj e. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na
oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzlĺla medzi zmluvn;imi stľanami' ktoľé
vyplývajú ztejto zmluvy aj prostredníctvom e _ mailu ďalebo krátkej textovej spľávy.
Pľenajímateľ aNájomca sa zaväzujú' písomne si omĺímiť kaŽdú zÍnen.; týkajúcu sa ich
identifikačných údajov (názov, sídlo, čísla účtov a pod.) najneskôľ do 10 pracovných dní
odo dňa, kedytáto zmenanastala. Takéto zmeÍLy sanebudú považovať zazmeny vyŽadujúce
si uzavľetie dodatku k tejto zmluve.

čl. X.
zÁvnnrčNÉ USTANovENIA

1. K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len nazákladevzájomnej dohody zmluvných stľán foľmou
očíslovaných písomných dodatkov, s qýnimkou zmien vyplývajúcich zo zmeny
prevádzkového poriadku pohĺebiska, ktoré sil záväzné pre nájomcu dňom nadobudnutia ich
účinnosti alebo zo zmienvšeobecne platných pľávnych pľedpisov najmä zál<onač. l3ll20lo
Z.z. o pohľebníctve v znení neskorších pľedpisov.

2. Pľáva a povinnosti zmluvných stľán touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými
ustanoveniami VZN č. 512020 v platnom znení, ziíkonom č,. l3Il20t0 Z. z. o pohľebníctve
v zĺení neskoľších predpisov a zákonom č. 4011964 Z. z. občiansky zákonník v platnom
zneni.

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

4. Táto zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpisu oboma zmluvn;ými stľanami a účinnou
dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na webovom sídle mesta Šaľa. Zmluvné strany
súhlasia so zverejnením celej zm|uvy,vrátane so zverejnením a sprístupnením ich osobných
údajov v rozsahu mena a priezviska. Povinnosť zmluvu zverejniť vyplýva z ustanovenia $
5a zákona č. 2lll2000 Z. z. o slobodnom prístupe k infoľmácián ao zlnene a doplnení
niektoých zátkonov (zákono slobode infoľmácií) v platnom znení.

5. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia
účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných us_

tanovení sapouŽije úpľava, kÍorá, pokiaľ je to právne moŽné, sa čo najviac približuje zmyslu
a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzaMáľaní tejto Zmluvy zmluvné strany tuto otázku brali
do úvahy.

6. Táto zmluva je vypľacovaná v troch (3) vyhotoveniach povahy originálu, z ktoých
nájomca obdrŽí jedno (1) vyhotovenie a pľenajímateľ obdľží 2 vyhotovenia.
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7

Ttilryesi
zástupca mesta Šal'a

na základe Poverenia zo dňa I0. 12, 2020

Zmluvné stľany vyhlasujú, že zmluvu si pľečítali, súhlasia sjej obsahom' porozumeli muo

vyhlasujú, že obsďruje slobodný, uľčitý, jasný azĺontmitelhý pľejav ich vôle ana znak
súhlasu ju podpisujú.

-tlV Sali' dňa....!...'..l.l.. wt-I

Za nójomcu: Za prenajímatel'a:
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