
Nájomná zmluva č,. 412027

na hľobové miesto
uzatvoľená v zmysle $ 663 a násl. zékonaé. 4011964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších

pľedpisov a $ 2I anásl zákonač. 13I120IO Z.z. o pohĺebníctve v znení neskorších predpisov

čl. L
ZMLUVNE STRAI\ľY

Pľenajímatel': Mesto Sal'a
Sídlo: Nám. Sv. Tľojice 7,927 15 Šaľa

Zastupený: Róbeľt TÔlgyesi, zástupca pľimátoľa mesta

Bankové spojenie: Slovenská spoľiteľňa, a.s.

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
IČo: 00 306 185

(ďalej len,, prenaj ímate ľ " )

Nájomca: Norbert Lukács
Naľodený/á:
Rodné číslo :
Trvale bytom :

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

čl. il.
UvoDNÉ USTANoVENIA

1. Pľenajímateľ je výlučným vlastníkom pozemku ľegistľa C K}I paľcela číslo 1586/1'

zastavaná plocha anádvorie ovýmere 33244 m2,paľcela registľa c KN číslo 1586/8,

zastavanáplocha a nádvoľie o ýmeľe I34 fiŕ a paľcela ľegista C KN číslo 1586/6, ostatná

plocha o výmere 7 m2 vedené katastľálnym odborom okľesného uradu Šaľa, pre obec

a katastľrílne územie Šaľa' na liste vlastníctva č. 1 (ďalej aj ako ,,nehnutel'nosti").

2. Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintoľín mesta Šaľa ktoý je pohľebiskom podľa zékoĺa
l3tl20t0 Z. z. o pohľebnícwe v znení neskorších pľedpisov. Prenajímatel' je prevádzkovateľ

pohľebiska
3. Hľobové miesto na paľcele Nc 5, ľad: 3, hľobové miesto č. 15U (ďalej aj ako ,,hĺobové

miesto") doteruz užíval pôvodný nájomca _ Fridrich Lukács (ďalej aj ako ,,pôvodný

nájomcď') na zéklade Nájomnej zmluvy č. 163/10 zo dťra 16.7.2010, pľičom ĺájomné za

uŽívanie hľobového miesta bolo uhradené na dobu do 16.7,2035

4. Z dôvodu, Že pôvodný nájomca zomľel a nájomca využil prednostné pľávo na uzatvorenie

novej nájomnej zmluvy na hľobové miesto v súlade s $ 21 ods. 4 zákoĺlač:.I3ll20l0 Z.z.

o pohľebníctve v zĺeni neskoľších predpisov sa zmluvné stľany ýslovne dohodli na

uzatvorení tejto nájomrrej zmluvy (ďalej len,,zmluvď').
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čl. ilI.
PREDMEľ ĺ Účnl ľÁĺľĺu

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

dohodnutých v tejto zmluve hľobové miesto na parcele NC 5, ľad : 3, hĺobové miesto č.

15U.

čl.Iv.
sLUŽBY SPoJENÉ s NÁJMoM HRoBovÉrĺo ivĺIEsTA

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

prenaj ímateľ poskytuj e rráj omcovi :

1.1 odvoz odpadu z pohľebiska okrem stavebného odpadu,

l.2 údržba pozemkov a stavieb na pohĺebisku, na ktorom sa hľobové miesto nachádza

(okrem hľobového miesta),

1.3 úhĺady investičných aneinvestičnýchnákladov spojených s prevádzkoupohľebiska,

L4 prevádzkovanie pohľebiska, na ktoľom sa nachádza hľobové miesto špecifikované v čl.

III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č. 13ll20l0 Z. z. o pohľebníctve v znení

neskoľších predpisov.

čl. v.
DoBA ľÁĺľĺu

Táto zmluv asauzatvára na dobu neuľčitú a nesmie sa vypovedať skôľ, ako po uplynutí tlecej

doby (10 rokov odo dňa pochovania), ak zŕkon č. l3ll20l0 Z. z. o pohĺebníctve v znení

neskorších pľedpisov neustanovuj e inak.

Neoddelitel'nou pľílohou tejto zmluvy je doklad o úhĺade nájomného.

čl. vI.
NÁJoMNE

1. Nájomné vo výške 9,95 EUR (slovom: devät'eur devät'desiatpät'centov) bolo zo strany

nového nájomcu uhĺadené na dobu do 16.7.2035

2. Nájomca berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, Že ýška nájomného na ďalšie obdobie

nájmu bude uľčená podľa aktuálne platného cenníka pľenajímateľa.

3. Nájomca je povinný pľed uplynutím pľedplateného obdobia uhľadiť nájomné na ďalšie

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

obdobie, má prenajímateľ pľávo vypovedať túto nájomnú zmluvu postupom podľa č1. Vm.

tejto Zmluvy.
4. Pri úmľtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzatvoľenie novej nájomnej

zmluvy na hľobové miesto osoba b\izka, ak je blízkych osôb víac,tilbIízka osoba, ktorá

doručí pľenajímateľovi písomnú žiadosť ako prvá, pľeukaŽe svoj status blizkej osoby k

zomľe|ému nájomcovi rodným listom alebo čestným vyhlásením s úľadne osvedčeným

podpisom vyhlasujúc tento vďah k zomľelému nájomcovi a kÍoľej prenajímateľ písomne

ako prvej potvrdí využitie pľednostného práva. Pľednostné pľávo na uzatvorenie nájomnej

zmluvy moŽno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmľtia nájomcu hľobového miesta.
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čl. vII.
PRÁVA A PovINosTI ZMLIIvNŕCH sTRÁN

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

pľávnymi pľedpismi o pohľebníctve a prevádzkoým poľiadkom pohľebiska,

t.2 počas trvania tejto zmluvy zabezpečiť prístup nájomcovi k pľenajatému hrobovému
miestu,

1.3 zdtŽať sa akýchkoľvek zásahov do hľobového miestao okrem pľípadu, ak je potľebné

zabezpečiť bezpečné prevádzkovanie pohľebiska. o pľipravovanom zásahuje povinný
vopred písomne informovať nájomcu. o uŽ uskutočnenom zásahu do hľobového
miesta, je prev ádzkovateľ povinný bezodkladne písomne infoľmovať náj omcu,

I.4 vopľed písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť

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

2.I dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku,
2.2 vžívať hrobové miesto v súlade s platnými právnymi predpismi o pohrebnícfue

aprevádzkovým poľiadkom pohĺebiska ako aj touto zmluvou,
2.3 na vlastné naklady zabezpečovať poľiadok, údľžbu a starostlivosť o pľenajaté hľobové

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

2.4 oznamovať prevádzkovateľovi pohľebiska všetky zÍnerLy údajov potrebné na vedenie
evidencie hľobových miest, v pľípade fyzickej osoby najmä zĺnenu mena a adľesy

trvalého pobytu, v prípade právnickej osoby najmä zÍnenu obchodného mena a sídla,
2.5 vykonávať akékoľvek stavebné úpravy na hľobovom mieste a úpľavy okolo hľobového

miesta iba s predchádzajtrcim súhlasom správcu cintoľín4
2.6 udržiavať poriadok na pohľebisku.

3. Ak prenajímateľ zistí nedostatky v staľostlivosti o hrobové miesto, vyzve nájomcu, aby ich
v pľimeľanej dobe odstránil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstráni v písomne uľčenej

lehote, pľenajímateľ tak môŽe urobiť sám na náklady nájomcu.
4. Nájomca berie na vedomie' Že nedodržiavaním prevádzkového poľiadku pohľebiska sa môže

dopustiť priestupku podl'a ust. $ 32 zákonal3ll20l0 Z. zo pohľebníctve v platnom znení.
5. Každá zlľrena pľevádzkového poriadku bude oznamovaná nájomcovi hrobového miesta

uverejnením oznámenia o zmene pľevádzkového poriadku pohľebiska na uradnej tabuli
spolu so zveľejnením nového prevádzkového poľiadku pohĺebiska. Zmena pľevádzkového
poriadku pohľebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šaľ.

6. Podnájom hľobového miestaje zakázarlý.

čl. VIII.
rrŕpovnĎ ľÁĺovĺľEJ ZlĺLavY A UKoNčENIE NÁJoMNÉHo vZŤAHU

I Pľenajímatel' náj omnú zmluvu vypovie, ak:

a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hľobového miesta,
b) sa pohľebisko zruší'
c) nájomca ani po upozoľneni nezaplatil nájomné zavživanie hľobového miesta.

Ak prenajímatel'vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a b),2

I Nájomná zmluva na hľobové miesto 316



J

musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hĺobové miesto a na vlastné naklady preložiť
ľudské ostatky vrátane pľíslušenstva hľobu na nové hľobové miesto.
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvuzdôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a b),
je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tľi mesiace predo dňom,

keď sa má hĺobové miesto zľušiť; ak mu nie je znétma adľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu,
uverejní túto infoľmáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a pľiezviska
nájomcu hĺobového miesta a čísla hľobového miesta.
Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods. l písm. c), je povinný
vypoveď donrčiť nájomcovi najneskôľ do dvoch mesiacov po uplynutí lehoý, na ktoru bolo
nájomné zaplatené; ak mu nie je známa adľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní futo
infoľmáciu na mieste obvyklom na pohĺebisku s uvedením mena a pľiezviska nájomcu
hľobového miesta a čísla hľobového miesta.
Ak prenajílnatel' vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm.
c) a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie do jedného ľoka odo dňa doručenia
qýpovede. Pľenajímateľ vyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstľanil z hľobového
miesta príslušenstvo hĺobu; ak ho v tejto lehote neodstľĺĺni, po uplynutí výpovednej lehoty
ho pľenajímateľ odstľáni; po uplynutí výpovednej lehoty sa pľíslušenstvo hľobu 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 strĺín,
spľavidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné uhľadené. Vzor žiadosti
o ukončenie zmluvy tvoľí pľílohu č. 6 Všeobe cne záväzĺého naľiadenia mesta Šaľa č. 5l2o2o
Prevádzkor,ý poriadok pohrebísk mesta Šaľa (ďalej aj ako,,vZN č.5l2O2O*).

čl. Ix.
OSOBITNE USTANOVENIA

Prenajímatel' nezodpovedá za poškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého
na hrobovom mieste.

Nájomca beľie na vedomie, Že jeho vlastn:ŕ hnuteľný majetok si je povinný poistiť na
vlastné náklady. Prenajímateľ nezodpovedázapľípadnú stľatu, ľesp. zničenie majetku.
Nájomca berie na vedomie, že Prenajímateľ ajeho spľostľedkovatelia spracúvajú v zmysle
naľiadenia Etrropskeho parlamentu a rady (EU) 20161679 z 27. apnla 2016 o ochľane

ýzíckých osôb pri spracťrvarrí osobných údajov a o volhom pohybe takýchto údajov, ktoým
sa zrušuje slrreľnica 95l46lBs (všeobecné naľiadenie o ochrane údajov) osobné údaje
Nájomcu v ľozsahu stanovenom v tejto Zmluve za účelom plnenia zrákonných povinností
Prenajímatel'a' ktoľé vyplývajú zprevádzkovania pohľebiska podl'a zákonaé. l3ll2010 Z.z.
o pohľebníctve v zneIrí neskoľších predpisov, po dobu nevyhnutne potľebnú nazabezpečenie
préx apovinností vyplývajĺlcichzo zmluvného vďahuzaIoženého nazál<ladetejto Zmluvy
a následne rla účely archivácie po dobu tľvania archivačnej doby v súlade so zĺĺkonom č.

39512002 Z.z. o aľchívoclr a ľegistľaturach a o doplnení niektoľých zákonov v platnom zneni.
Spľacúvanie osobných úclajov Nájomcu je v súlade s čl. 6. ods. 1 písm. c) všeobecného
naľiadenia o oclrľane údajov potľebné na plnenie zakonných povirurostí Prenajímatel'a podľa
zákona č. l3l l20l0 Z.z. o pohĺebníctve v zneni neskorších pľedpisov. Nájomca zálroveťt

vyhlasuje, ž.e za účelom uzayretia tejto Zm|lvy pľi poskytnutí osobných údajov
Pľenajímatel'ovi bol dostatočne informovaný o svojich pľávach vyplývajúcich zo
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4.

spľacúvania.ielro osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskytnúť v súvislosti so
zríkonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších ľelevantqých skutočnostiach
obsiahnutých v dokumente,,Podmienky ochľany súkĺomiď', s ktoľého obsahom saNájomca
pľed podpísanínr tejto Zmltrvy oboznámil. Nájomca berie na vedomie že infoľmácie o
spľacovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Pľenajímateľa: www.sala.sk.
V prípade, al< bude podl'a tejto zmluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej sÚane
akúkol'vek 1lísomnosť, doručtlje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v č1.

I. zmluvy' clĺll<iaľ nie je zmena adľesy písomne ozĺámená druhej zmluvnej stľane, ktorá
písomnost' cloručuje. V pľípade, ak sa písomnosť aj pri dodrŽaní ťýchto podmienok vráti
nedoručená. zmluvné strany sa dohodli, Že účinky doručenia nastávajú dňom vľátenia
zásielky zllllr-lvnej stľane, ktorá zásielku doručuj e. Zmb,xne strany sa výslovne dohodli na
opľávnení cloľučovat' písomrrosti týkajúce sa záväzk<u medzi zmluvn;ými stranami, ktoľé
vyplývajú z lĺ:ito zmluvy aj pľostľedníctvom e _ mailu alalebo kľátkej textovej správy.
Prenajímatcl' ltNájotnca sa zaväzují písomne si oznrímiť každí znenu týkajúcu sa ich
identifikačIl.iclr ťrdajov (názov, sídlo, čísla účtov a pod.) najneskôr do 10 pracovných dní
odo dňa, kecl1l1519 znenanastala. Takéto zmerLy sanebudúpovažovať zazrfleny vyžadujúce
si uzavľetie cloclatktl k tejto zmluve.

čl. x.
zÁvnnľčľn usľĺNovENIA

1. K zmene tĺ'|lo znrluvy môže dôjsť len na zákLade vzájomnej dohody zmluvných stľián foľmou
očíslovan1'ch písorrrných dodatkov, s výnimkou zmíen vyplývajúcich zo zmerry
prevádzkovť:llo poriadku pohrebiska, ktoľé silzáväzne pľe nájomcu dňom nadobudnutia ich
účinnosti alcllo zo ztrrien všeobecne platn;ých pľávnych pľedpisov najmä zákonač. l3ll20l0
Z.z. o pohĺel'ilíctve v znení neskorších predpisov.

2. Práva aporilltrosti zrnluvných strán touto zmluvou neupľavené sa riadia pľíslušnými
ustanoveniĺ,:,li VZN č. 512020 v platnom zllerĺí, ziíkonom č. I3tl20l0 Z. z. o pohľebníctve
v znení nc:,l:oľších predpisov a zákonom č. 4011964 Z. z. obč:iansky zĺĺkonník v platnom
znení.

3. Touto Zmlur','tt sa ľiadí tieŽ doba užívaniapredmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti
tejto zmluvl.

4. Táto zmluvli 'lndobťlda platnost' dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou
dňom nasleĺ ,.'ticinr po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Šaľa. Zmluvné strany
súhlasia so ;lverejnerrím celej zmluvy, vrátane so zverejnením a sprístupnením ich osobných
údajov v ľoz:;ahu mena a pľiezviska. Povinnosť zmluvu zvercjmť vyplyva z ustanovenia $

5a zákona č. 2IIl2000 Z. z. o slobodnom pľístupe k infoľmáciám ao änene a doplnení
niektoľých zl,lĺonov (zétkon o slobode infoľmácií) v platnom zneni.

5. Ak niektoré tlslilnorlenia tejto Zrnluvy nie sú celkom ďebo sčasti účinné alebo neskôr stratia
účinnosť, n',' je týrn dotkrrtrtá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných us-
tanovení sa l' lLlŽije ťtpľava, ktoľá, pokiaľ je to pľávne možné' sa čo najviac približuje zmyslu
a účelu tejl,' Zmlrry1', pokial' pri uzatváraní tejto Zmluvy zmluvné strany tuto otĺízku brali
do úvahy.

6. Táto zmluvĺl je Vypracovallá v tľoch (3) vyhotoveniach povahy oľiginálu, zktoých
nájomca obcl' .ií jeclno ( 1) vyhotovenie a pľenajímateľ obdrží 2 vyhotovenia.

,|
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7 Ztĺ|uvĺé strany vyhlasujú, Že zmluvu si pľečítali, súhlasia s jej obsďrom' poroanmeli mu,

vyhlasujú, Že obsahuje slobodný, rľčitY, jasný anozuĺritelhý pľejav ioh vôle ana znak
súhlasu ju podpisujú.

V Šali, oĺa.....f, ,. [.,..?*.i1....

Za nájonlcu: Za prenajímatelh:

. a.. a... a a aaa.a. a a

Ró Tôlryesi
zástupca mesta Salta

na základe Poveľenia zo dňa t0. t2,2020

Nájomná zmluva na hľobové miesto 616


