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Nájomná zmluva č. 512021

na hľobové miesto

uzatvorenávzmysle $ 663 anásl' zžkoĺaé,4OlIg64Zb.občianskyzákonníkvzneníneskorších

pľedpisov a $ 21 anásl. zákoĺač. 131/2010 Z.z'o pohľebníctve v zĺeĺĺneskoľších predpisov

čl. I.

ZMLUVNE STRAI\Y

Pľenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nám. Sv. Tľojice 7,927 15 Šaľa

Zasťípený:RóbertTolgyesi,zéĺstupcaprimatoľamesta
Bankové spojenie: Slovenská spoľiteľňa, a's'

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
IČo: 00 306 185

(ďalej len,, pr enaj ímat eľ " )

Nájomca: Štefánia Petrášová

Naľodený/á:
Rodné číslo :
Tľvďe bytom:
Tel.
e-mail:
(ďalej len ,,nójomca")
(obidvaja účastníci zmluvy v ďalšom texte spoločne aj ako ,'zmluvné stľany")

2.

1

čl. n
Úvouľľ UsTANovENIA

Pĺenajímateľ je výlučným vlastníkom pozem|u_ registľa C KN ľarce'la- číslo 1586/1'

zastavaĺé plochy anádvoľia oqýmeľe itzq+ m2, paľcela registľa C K}T číslo 1586/8'

zastavanáplocha a nádvoľie o qýmeľe |34 Íď a paľcela ľegistra C KN číslo 1586/6' ostatná

plocha o qýmeľe 7 m2 vedené katastrálnym oäbo,o' okľesného uradu Šaľa' pľe obec

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

Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintorín mesta Šaľa ktoý je pohĺebiskom podľa zál<ona

L3ĺlzoIO Z. z. opohĺebníctve v znení neskorších pľedpisov. Prenajímateľ je prevádzkovatel'

pohĺebiska.

čl. III.
PREDMET A UČEL NÁJMU

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

dohodnuých v tejto nájomnej zmluve (ďalej len ,,zmluvď'): hľobové-.miesto na paľcele č':

Nc 16 rad : 9 hĺobové miesto č : 7U (ďalej aj ako ,,hĺobové miesto")'
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čl.Iv.
SLUŽBYsPoJENÉSNÁJMoMHRoBovÉHoMIESTA

S prenájom hľobového miesta sú spojené služby, ktoľé počas trvania nájomného vzťahu

pľenajímateľ poskýuj e nájomcovi:

r.r odvoz odpadu z pohrebiska okľem stavebného odpadu'

l.2 idržbapozemkov a stavieb na pohľebisku, na ktorom sa hľobové miesto ĺachádza

(okľem hrobového miesta),

úhĺady investičných a neinvestičných nákladov spojených s pľevádzkou pohĺe_biska'

pľevádzkovanie pohľebiska, na ktorom sa nachádza hĺobové miesto špeciťrkované

v čl. il. tejto zmluvy, v súlade so zákonom Ó. I3llzOLO Z. z. o pohľebníctve v znení

neskorších predpisov.

1.3

r.4

čl. v.
DoBA NÁJMU

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú v súlade so zákonom č' 1311201'0

Z. z. o pohĺebníctve v platnom znení'

2. Neoddeliteľnou príloháu tejto zmluvy je doktad o úhĺade nájomného'

3. Užívanie hľobového miesta začalo dňra 7 '1"2021'

čl. vI.
NÁJoMNE

1. Výška nájomného činí 5,00 EUR (slovom: pät'eur) na dobu 10 rokov aje určená podľa

ust. $ 12 Všeobe cĺe záväzného naľiadenia mesta Šaľa č. 5l2O20 Pľevádzkoqý poriadok

pohĺebísk mesta Šaľa (ďalej aj ako,,VZN č).5l2O2O") abolo uhľadené dŕIa7'1'2021'na

dobu do 7.1.203t.

2.Nájomnéjesplatnévopľednacelých10rokovpľipodpisetejtozmluvy.
3. Nájomca beľie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že ýška nájomného na ďalšie obdobie

nájmu bude uľčená podľa aktuálne platného cenníka pľenajímateľa'

4,Nájomcajepovinnýpľeduplynutímpľedplatenéhoobdobiauhĺadiťnájomnénaďalšie
obdobie.Vpľípadeaknájomcaanipopísomnomupozomeníneuhĺadínájomnénaďalšie
obdobie, má prenajímateľ právo r.ypou"auľ túto nájomnú zmluvu postupom podľa č1' vm'

tejto ZmluvY.

5. Pri úmrtí nájomcu hĺobového miesta má prednostné právo na uzatvoľenie novej nájomnej

zmluvynahrobovémiestoosobabIizka,akjeblízkychosôbviac,télblízkaosoba'ktoľá
doručí pľenajímatel'ovi písomnú žiadosť ako pľvá, preukáňe svoj stďus b|izkej osoby k

zomrelémunájomcoviľodnýmlistomalebočestnýmvyhlásenímsúľadneosvedčeným
podpisom vyhlasujúc tento vzťah k zomľelému nájomcovi a ktorej prenajímateľ písomne

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

zmluvy moŽno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmľtia nájomcu hrobového miesta'

,4
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čl. vII.
ľnÁv^q. A PovINosTI ZMLI'IvNÝcrr sľnÁľ

Pľenaj ímateľ j e povinný:

1.1 pľevádzkovať pohľebisko spľenajatým hrobovým miestom vsúlade splatnými

pľávnymipľedpismiopohĺebnícweapľevádzkovýmpoľiadkompohľebiska'
I.2 počas tľvania tejto zmluvy zabezpečŕ prístup nájomcovi kpľenajatému hľobovému

miestu,

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

zabezpečiťbezpečné pľevádzkovanie pohĺebiska. o pripravovanom zásahuje povinný

vopľed písomne iďoľmovať nájomcu. o uŽ uskutočnenom zásďru do hľobového

miesta, je pľevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne infoľmovať nájomcu'

|.4 vopľed písomne upozoľniť nájorncu na vypovedanie nájomnej zmluvy' najmenej šesť

mesiacov pľedo dňom, keď sa má hľobové miesto zrušiť'

Nájomcaje povinný:

2.i do drŽiav ať ustanoveni a ptev éÁzkového poľiadku,

2.2 uŽívať hrobové miesto v súlade s ptatnymi pľávnymi pľedpismi o pohľebníctve

aptevéĺdzkovým poriadkom pohĺebiska ako aj touto zmluvou'

2,3navlastnénakladyzabezpeÓovaťporiadok,údržbuastaľostlivosťopľenajatéhĺobové
miesto a jeho bezprostredné okolie azabezpeéiť, aby príslušenstvo k hrobu neohĺozilo

bezpečnosť návštevníkov pohĺebiska'

2.4 oznamovať prevádzkovateľovi pohĺebiska všetky ZmeÍ|y údajov potľebné na vedenie

evidencie hrobových miest, v pľípade fyzickej osoby najmä zmenu mena a adresy

tľvalého pobytu, v prípade pľavnĺcke3 osoby najmä zmenu obchodného mena a sídla'

2.5 vykonávať aket<oľveľ stavebné úpravy nahľobovom mieste a úpľavy okolo hľobového

miestaibaspľedchádzajúcimsúhlasomspľávcucintorína,
2.6 udrŽiavať poriadok na pohľebisku'

Ak pľenajímateľ zistí nedostatky v staľostlivosti o hĺobové miesto, vyzve nájomcu' aby ich

vpľimeranejdobeodstranil.Aknájomcatietonedostatkyneodstránivpísomneurčenej
lehote, prenajímateľ tak môže urobiť sám na naklady nájomcu'

Nájomca beľie na vedomie, Že ĺedodtžiavaním prevádzkového poľiadku pohľebiska sa môže

dopustiť pľiestupku podľa ust. $ 32 ztkonat3Il2O10 Z. zopohĺebníctve v platnom zneĺí'

Každá zmerLapľevádzkového poľiadku bude oznamovaná nájomcovi hľobového miesta

uveľejnením ozĺálĺĺeĺia o zmene pľevádzkového poriadku pohľebiska na uradnej tabuli

spolu so zveľejnením nového prevádzkového poriadku pohĺebiska ' Zmeĺa prevádzkového

poriadku pohľebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šali'

Podnájom hľobového miesta je zakéuaĺý'

čl. VIII.

rrŕpovnĎ ľÁĺotvĺľEJ ZMLUvYI UKoNČENIE NÁJoMľÉrĺo vZŤAHU

Pľenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak :

a) závúĺéokolnosti na pohľebisku znemožňujú trvanie nájmu hĺobového miesta'

b) sa pohĺebisko zruší,

c) náj omca ani po upozornen í ĺezapIatíI náj omné za úiv aĺĺe hľobového miesta'

Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zmluvuz dôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'
,)

2.

3

4

5

6

1

1

I
I

Nájomná zmluva na hľobové miesto _ uľnové miesto 316



J

musí so súhlasom nájomcu zabezpeÓiť iné bľobové miesto a na vlastné naklady preložiť

l'udské ostatky vrátane pľíslušenstva hĺobu na nové hľobové miesto'

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

je povinný výpoved;najomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace pľedo dňom'

keď sa má hľobové miesto zrušiť; ak mu nie je zĺämaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu'

uveľejní túto informáciu 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' 1 písm' c)' je povinný

ýpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty' na ktoru bolo

nájomné zapIateĺé;ak mu nie je známaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu' uverejní tuto

infoľmáciu na mieste obvyklom na pohĺebisku s uvedením mena a priezviska nájomcu

hľobového miesta a čísla hrobového miesta'

Ak pľenajímateľ vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm'

c) a nájom ca je zĺátmy, výpovedná lehota uplynie do jedného ľoka odo dňa doručenia

výpovede. Prenajímateľ vyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstránilz hĺobového

miesta príslušenstvo hrobu; ak ho v tejto t"t ot" neodstľáni, po uplynutí výpovednej lehoty

ho pľenajímateľ odstľáni; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hľobu považuje sa

opustenú vec.

Nájomca môže písomne požiadať prenajímateľa o ukončenie nájomného vďahu písomnou

dohodou zmluvných stľán, spľavidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné

uhľadené. Yzor žiaďosti o ukončenie zmluvy tvorí pľílohu č' 6 vZN č" 512020'

4.

5

6.

čl. Ix.
osoBITNÉ usľĺľovENIA

1 Pľenajímatel'nezodpo vedäzapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

na hľobovom mieste.

Nájomca beľie navedomie, že jeho vlastn;ý hnuteľný majetok si je povinný poistiť na

vlastné náklady. Pľenajímateľ nezodpo vedá zaprípadnú stratu, resp' zničenie majetku'

Nájomca berie na vedomie, že Prenajím ateľ ajeho spľostľedkovatelia spľacúvajú v zmysle

naľiadenia Euľópskeho paľ|amentu a rudy (EU) 20161679 z 27 ' apríIa 2016 o ochľane

ffzických osôb pľi spľacú]oaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov' ktoým

sa zrušuje sm"mi"a g5l46l1s (všeobecné naľiadenie o ochĺane údajov) osobné údaje

Nájomcu v ľozsahu stanovenom v tejto Zmb;ľve za účelom plnenia zákonných povinností

Pľenajímateľa, ktoré vyplývajú zptevádzkovania pohĺebiska podl'a zékoĺač:. l3tl2010 Z.z'

o pohľebníctve v zneníneskorsĺch pľedpisov, po dobu nevyhnutne potrebnú ĺazabezpečeĺie

práv apovinností vyplývajúcich zo zmiuvného vďahuza1oŽeného ĺazéklaďe tejto Zm1uvy

a následne na rĺĺeti aľchivácie po dobu trvania aľchivačnej doby v súlade so zákonom č'

395l2OO2 Z.z. oarchívoch a registratúľach a o doplnení niektoých zákonov v platnom zĺeĺi'

Spracúvanie osobných údajov Nájomcu je v súlade s č1' 6' ods' 1 písm' c) všeobecného

naľiadenia o ochľane údajov potrebné na ilrrenie zakonných povinností Prenajímďeľa podľa

zál<oĺa č. t3tl2o]0 Z.z. o pohĺebníctve v zneĺí neskoľších pľedpisov. Nájomca zéroveň'

vyhlasuje, že za účelom uzavľetia tejto Zm\lvy pri poskýnutí osobných údajov

Pľenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich pľávach vyplývajúcich zo

spľacúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskýnúť v súvislosti so

2
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zékonrlýmialebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších relevantn;ých skutočnostiach

obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky ochĺany súkľomiď', s ktoľého obsúom saNájomca

pľed podpísaním tejto Zmiuvy oboznámil. Ná;omca beľie na vedomie že infoľmácie o

spracovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Pľenajímatel'a: www'sala'sk'

V pľípade, ak bude podľá tejto zmluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej strane

akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v čl'

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmeĺaadľesy písomne oznámená druhej zmluvnej strane' ktorá

písomnosť doručuje. V prípade, ak sa pisomnosť aj pľi dodľžaní týchto podmienok vľáti

nedoručená, zmluvné stľany sa dohodii, Že účinky doručenia nastávajú dňom vrátenia

zasielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na

oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzku medzi zmluvnými stľanami' ktoré

vyplývajú ztejtozm|u_vy aj pľostredníctvom e _ mailu ďalebo kľátkej textovej spľávy

Pľenajímatel' aNájomca sa zaväzujilpísomne si oznámiť kaŽdtl änenu týkajúcu sa ich

identifikačných údajo v (ĺáuov, sídlo, čisla účtov a pod') najneskôľ do 10 pracovných dní

odo dňa, kedy táto Zf,nenanastala. Takéto Zmeny sa nebudú považovať zazmerLy vyžadujúce

5

si uzavretie dodatku k tejto zmluve'

čl. x.
zÁvľnpčNÉ UsTANovENIA

1 K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len nazékladevzájomnej dohody zmluvných strán foľmou

očíslovaných písomných dodatkov, s výnimkou zmien vyplývajúcich zo zÍneny

pľevádzkového poľiadku pohľebiska, ktoľé sízávaznépre nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zlnienvšeobecne platných právnych pľedpisov najmä zétkoĺa č' 1 3 1/201 0

Z.z. o pohľebníctv e v zneĺí neskoľších predpisov'

Pľáva a povinnosti zmluvných stľán touto zmluvou neupravené sa riadia pľíslušnými

ustanoveniami VZN č,. 5l2L2ov platnom zĺeĺí,zákonom č.l3tl20t0 Z, z. o pohľebníctve

v znení neskorších predpisov a zákonom č,. 4oltg64 Z. z. občtansky zákonník v platnom

zĺení.
Touto zmluvou sa ľiadi tiež doba vžívaniapredmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

tejto zmluvY.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvn;ýľni stranami a účinnou

dňom nas1edujúcim po dni jej zveľejnenia na webovom síd1e mesta Šaľa' Zmluvné strany

súhlasia so zveľejnením celej zmluvy, vľátane so zveľejnením a spľístupnením ich osobných

údajov v rozsahu mena a priezviska. Povinnosť zmluvu zveľejniť vyplyva z ustanovenia $

5a zäkona é. 2lll2x00 Z. z. o slobodnom prístupe k infoľmáciám ao zmene a doplnení

niektoých zákonov (zákon o slobode infoľmácií) v platnom zneĺí'

Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvynie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stľatia

účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatn]ŕch ustanovení. Namiesto neúčinných us_

tanovení sa pouŽije úpľava, ktoľá, pokial' je to právne možné, sa čo najviac pľibližuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pľi uzatvaraní tejto Zm\ĺvy zmluvné stľany túto otázku brali

do úvahy.

Táto zmluva je vypľacovaná v tľoch (3) vyhotoveniach, z ktoých nájomca obďtží jedno

(1) vyhotovenie a pľenajímateľ obdrŽí 2 vyhotovenia'
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7 Zmluvné stľany vyhlazujú, Že zmluvu si pľečítali, súhlasia s jej obsahom' poľozumeli mu'

vyhlazujú, že obsahuj" ,tomaoy, uľči{ý, jasný a zľozumitel'ný prejav ich vôle a na znak

súhlasu ju podpisujú.

v Šafi, aĺa....t. :.!. :..ď2 a.,.....

Zanájomcu: Za prenajímateľa:

a.a a. aa.aaa aaaaaaa.aa a 
"""t' 

t t""' 
"' 

t' 
"' 

t' t' 
" '

zástupca primá mesta Šalna

na základe Poverenia zodňa 10. |2,2020
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