
Nájornná zmluva č,. 33l202t
na hľobové miesto

uzatvorená v zmysle $ 663 a násl.

predpisov a $ 21 a násl. zákona
zákona č. 40 l 19 64 Zb. občiansky

č,.I3I120I0 Z.z. o pohĺebníctve v
zákonník v.znení neskorších

zneĺi neskorších predpisov

čl. L
ZMLUVNE STRAľ{Y

1. Prenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nám. Sv. Trojice 7,927 15 Šaľa

Zastúpeĺý: Mgĺ. Jozef Belický, primátor mesta

Bankové spojenie: Slovenská spoľiteľňa, a.s.

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
IČo: 00 306 185

(ďalej len,, pľenaj ímateľ " )

Nájomca: Daniela Ščasná

Naľodený/á:
Rodné číslo :
Trvale bytom :

Tel.

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

čl. u.
UvoDNÉ USTANoVENIA

Pľenajímateľ je výlučným vlastníkom pozemku ľegistľa C KN parcela číslo 1586/1,

zastavaná plocha anádvoľie ovýmeľe 33244 m2,paľcela ľegistľa c KN číslo 1586/8,

zastavanáplocha a nádvoľie o v.ýmere I34 fiŕ a parcela ľegistľa C K}I číslo 1586/6, ostatná

plocha o výmeľe 7 m2 vedené katastľáLnym odboľom okľesného úľadu Šďa, pre obec

a katastľálne územie Šaľa, na liste vlastníctva č. 1 (ďalej aj ako 
',nehnuteľnostio').

Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintorín mesta Šaľa ktoý je pohľebiskom podľa zákona

I3I:2OI0 Z. z. opohĺebníctve v znení neskorších predpisov. Prenajímateľ je pľevádzkovateľ

pohľebiska.

ól. ilI.
PREDMEľ ĺ ÚčEL NÁJMU

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

dohodnutych v tejto nájomnej zmluve (ďalej len ,,znluvď'): hľobové miesto na paĺcele

NC 17, rad: 4 hľobové miesto č. 9,10 (ďalej aj ako ,,hľobové miesto").
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čl.Iv.
SLUŽBY sPoJENÉ s NÁJMoM HRoBovEHo MIESTA

S prenájom hĺobového miesta sú spojené služby, ktoré počas tľvania nájomného vzťahu

pľenaj ímateľ poskytuj e náj omcovi :

1.1 odvoz odpadu z pohľebiska okrem stavebného odpadu,

l.2 údrŽba pozemkov astavieb na pohrebisku, na ktoľom sa hľobové miesto nachádza

(okrem hrobového miesta),

1.3 úhÍady investičných aneinvestičných nákladov spojených s prevádzkoupohĺebiska,

I.4 pľevádzkovanie pohrebiska, na ktoľom sa nach ádzahrobové miesto špecifikované v čl.

III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č. l3ll2010 Z. z. o pohľebníctve v znení

neskoľších pľedpisov.

čl. v.
DOBA NÁJMU

1. Táto zmluv asauzatváta na dobu neuľčitu a nesmie sa vypovedať skôr, ako po uplynutí tlecej

doby (10 rokov odo dňa pochovania), ak zákon é. t3ll20ĺ0 Z. z. o pohrebníctve v zĺeĺí
neskoľších predpisov neustanovuj e inak.

2. Neoddeliteľnou pľílohou tejto zmluvy je doklad o úhľade nájomného.

3. IJŽivaniehrobového miesta začalo:. t5.I.202l.

čl. vL
ľÁĺoľľľn

1. Výška nájomného činí 40 EUR (slovom: štyridsat' euľ) na dobu 10 ľokov a je uľčená podľa

ust. $ 12 Všeobecne zétväzného nariadenia mesta Šaľa č. 512020 Pľevádzkový poľiadok

pohľebísk mesta Šaľa v platnom zneni (ďalej aj ako ,,vZN č).512020*) a bolo úĺadené dňa

15.1.2021, na dobu do 15.1.2031.

2. Nájomné je splatné vopľed na celých 10 ľokov pľi podpise tejto zmluvy (na celú tleciu dobu).

3. Nájomca beľie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, Že výška nájomného na ďalšie obdobie

nájmu bude uľčená podľa aktuálne platného cenníka pľenajímateľa.

4. Nájomca je povinný pľed uplynutím pľedplateného obdobia uhĺadiť nájomné na ďalšie

obdobie. V pľípade ak nájomca ani po písomnom upozornení neuhĺadí nájomné na ďalšie

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

tejto Zmluvy.
5. Pri úmľtí nájomcu hĺobového miesta má prednostné pľávo na uzatvorenie novej nájomnej

zm1uvy na hľobové miesto osoba b\ízka, ak je blízkych osôb viac, táblízka osoba, ktorá

doručí prenajímateľovi písomnú Žiadosť ako prvá, pľeukaže svoj status b|izkej osoby k

zomĺelému nájomcovi ľodným listom alebo čestným vyhlásením s úradne osvedčeným

podpisom vyhlasujúc tento vďah k zomľelému nájomcovi a ktoľej pľenajímateľ písomne

ako prvej potvrdí vyuŽitie pľednostného pľáva. Prednostné právo na uzatvoľenie nájomnej

zmluvy moŽno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmľtia nájomcu hrobového miesta.
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čl. vII.
PRÁvA A PovINoSTI ZMLUvNÝcľr sľnÁľ

Pľenajímateľ je povinný:

1.1 prevádzkovať pohĺebisko sprenajatým hĺobovým miestom vsúlade splatnými

právnymi predpismi o pohľebníctve a pľevádzkoým poľiadkom pohľebiska,

l.2 počas trvania tejto zmluvy zabezpeóiť pľístup nájomcovi k prenajatému hľobovému

miestu,

l.3 zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hľobového miesta, okĺem pľípadu, ak je potľebné

zabezpeiiť bezpečné prevádzkovanie pohľebiska. o pripravovanom zásahuje povinný

vopred písomne infoľmovať nájomcu. o uŽ uskutočnenom zásahu do hľobového

miesta, je prevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne infoľmovať nájomcu,

t.4 vopľed pĺsomne upozomiť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť

mesiacov pľedo dňom, keď sa má hĺobové miesto zrušiť.

2. Nájomcaje povinný:

2.l dodržiavať ustanovenia ptevádzkového poriadku,

2.2 uŽívať hľobové miesto v súlade s platn;ými právnymi predpismi o pohľebníctve

a pľevádzkovým poľiadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou'

2.3 na vlastné nak1ady zabezpečovať poľiadok, údľŽbu a starostlivosť o pľenajaté hĺobové

miesto a jeho bezpľostľedné okolie azabezpeéiť, aby príslušenstvo k hľobu neohľozilo

bezpečnosť návštevníkov pohĺebiska,

z.4 oznamovať prevádzkovateľovi pohľebiska všetky zmeĺy údajov potľebné na vedenie

evidencie hrobových miest, v prípade fyzickej osoby najmä Zmenu mena a adresy

trvalého pobytu, v pľípade právnickej osoby najmä zmenu obchodného mena a sídla,

2.5 vykonávať akékoľvek stavebné úpľavy na hrobovom mieste a úpľavy okolo hľobového

miesta iba s predchádzajicim súhlasom spľávcu cintorína,

2.6 udržiavať poľiadok na pohľebisku'

3. Ak pľenajím ateľ zístínedostatky v staľostlivosti o hĺobové miesto, vyzve nájomcu, aby ich

v pľimeranej dobe odstránil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstľáni v písomne uľčenej

lehote, prenajímateľ tak môŽe uľobiť sám na naklady nájomcu.

4. Nájomca berie na vedomie, ženedodrŽiavaním pľevádzkového poriadku pohĺebiska sa môŽe

dopustiťpľiestupkupodľaust. $ 32 zŕkoĺat3tlz}l}Z. zopohĺebníctvevplďnom zĺení'

5. Každá zmefla pľevádzkového poľiadku bude oznamovaná nájomcovi hĺobového miesta

uverejnením ozĺétmenía o Zmene prevádzkového poľiadku pohľebiska na úradnej tabuli

spolu so zveľejnením nového prevádzkového poľiadku pohľebiska. Zmena prevádzkového

poriadku pohĺebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Sali.

6. Podnájom hĺobového miesta je zakázaĺý'

čl. vilI.
rrŕpovnĎ NÁJoMNEJ ZvĺLIJvY A UKoNČENIE NÁJoMNEHo vZŤAHU

1 Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak:

a) závaŽnéokolnosti na pohľebisku znemožňujú trvanie nájmu hľobového miesta,

b) sa pohĺebisko zruší,

c) nájomca ani po upozoľnení nezaplatilnájomné zauživanie hĺobového miesta'

Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b),z
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musí so súhlasom nájomcu zabezpeéiť iné hĺobové miesto a na vlastné naklady pľeložiť

ľudské ostatky vľátane príslušenstva hľobu na nové hľobové miesto'

Akprenajímateľ vypovie nájomnú zmluvuzdôvodov uvedenýchv odseku 1 písm' a) a b)'

je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace pľedo dňom'

keď sa má hĺobové miesto zrušiť; ak mu nie je zĺámaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu,

uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohĺebisku s uvedením mena a priezviska

nájomcu hľobového miesta a čísla hĺobového miesta'

Ak pľenajímateľ 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 zaplatene; ak mu nie je zĺámaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uveľejní tuto

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

hĺobového miesta a čísla hĺobového miesta.

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

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

qýpovede. Prenajímat eľ vyzvenájomcu, aby najneskôľ do tejto lehoty odstľanil z hĺobového

miesta pľíslušenstvo hĺobu; ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty

ho prenajímateľ odstľáni; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu povďuje sa

opustenú vec.

Po uplynutí tlecej doby (10 ľokov odo dňa pochovania) môže nájomca písomne požiadať

pľenajímateľa o ukončenie nájomného vzťahu písomnou dohodou zmluvných strán,

spravidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné uhĺadené. Yzot žiadosti

o ukončenie zmluvy tvorí prílohu č. 6 VZN č'.512020'

čl.Ix.
oSoBITNÉ usľnľovENIA

Pľenajímateľ nezodpovedá zapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloŽeného

na hľobovom mieste.

Nájomca berie na vedomie, že jeho vlastqý hnuteľný majetok si je povinný poistiť na

vlastné náklady. Prenajímateľ nezodpovedázapľípadnú stľatu, ľesp. zničenie majetku.

Nájomca berie na vedomie, Že Prenajímateľ a jeho sprostľedkovatelia spľacúvajú v zmysle

naľiadenia Európskeho paĺlamentu a rady (EU) 20161679 z 27. apríla 2016 o ochľane

fyzických osôb pľi spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktoým

sa zrušuje smernica 95l46lBs (všeobecné naľiadenie o ochľane údajov) osobné údaje

Nájomcu v ľozsahu stanovenom v tejto Zm\uve za účelom plnenia zakonných povinností

Pľenajímateľa, ktoré vyplývajú zptevádzkovania pohľebiska podl'a zékonač'. l31l20l0 Z.z.

o pohľebníctve v znení neskoľších predpisov, po dobu nevyhnutne potľebnú ĺazabezpečeĺie

ptáv apovinností vyplývajúcichzo zmluvného vďahu za|oŽeĺého nazátklade tejto Zmluvy

a následne na účely archivácie po dobu trvania aľchivačnej doby v súlade so zĺákonom č.

395l2o02Z.z. oaľchívoch aľegistratúľach a o doplnení niektoľých zákonov v platnom zĺení.

Spracúvanie osobných údajov Nájomcu je v súlade s čl. 6. ods. l písm. c) všeobecného

nariadenia o ochľane údajov potrebné na plnenie zĺíkonných povinností Prenajímateľa podľa

zékona č. 13ll2OI0 Z.z. o pohrebníctve v znení neskoľších pľedpisov. Nájomca zátoveit

vyhlasuje, Že za účelom uzavretia tejto Zm\uvy pľi poskytnutí osobných údajov

Prenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich právach vyplývajúcich zo

spľacúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskýnúť v súvislosti so
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zákonrĺými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších ľelevantqých skutočnostiach

obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky ochĺany súkromiď', s ktorého obsahom saNájomca

pred podpísaním tejto Zmluvy oboznámil. Nájomca beľie na vedomie že infoľmácie o

spľacovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Pľenajímateľa: www.sala.sk.

V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potľebné doručovať druhej zmluvnej stľane

akuko1tek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adľesu zmluvnej stľany uvedenú v č1.

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmeĺa adresy písomne oznámeĺá dľúej zmluvnej strane, ktorá

písomnosť doručuje. V pľípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vľáti

nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú dňom vrátenia

zásielky zm1uvnej stľane, ktorá zásielku doručuje. Zmluvné stľany sa výslovne dohodli na

opľávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzkl medzi zmluvnými stľanami, ktoľé

vyplývajú ztejto zmluvy aj prostľedníctvom e - mailu a/a|ebo kľátkej textovej správy.

Pľenajímatel' aNájomca sa zaväzujil písomne si oznámiť každú zmenu týkajúcu sa ich

identifikačných údajov (nénov, sídlo, čísla účtov a pod.) najneskôr do 10 pľacovných dní

odo dňa, kedy táto Zmeĺanastala. Takéto zmeny sa nebudú považovať zazmeny vyžadujúce

si uzavretie dodatku k tejto zmluve.

čl. x.
zÁvnnnČNÉ UsTANovENIA

1. K zmene tejto zmluvy môŽedôjsť len nazákIadevzájomnej dohody zmluvných strán foľmou

očíslovaných písomných dodatkov, s qýnimkou zmien vyplývajúcich zo zmeÍLy

pľevádzkového poľiadku pohĺebiska, ktoľé sizáväzĺepre nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zmien všeobecne platných právnych pľedpisov najmä zákoĺač. L3Ilz0I0

Z.z. o pohľebníctve v znení neskorších predpisov.

2. Préxa a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia pľíslušnými

ustanoveniami VZN é. 5l2O20 v platnom zneni, zákonom č. I3120I0 Z. z. o pohľebníctve

v zĺeni neskorších predpisov a zákonom č. 4011964 Z. z. občiansky zákonník v platnom

zneni.
3. Touto zmluvou sa ľiadi tiež doba uŽívaĺíapľedmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

tejto zmluvy.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvn;ými stľanami a účinnou

dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na webovom sídle mesta Šaľa. Zmluvné strany

súh1asia so zveľejnením celej zmluvy, vrátane so zveľejnením a spľístupnením ich osobných

údajov v rozsahu mena a priezviska. Povinnosť zmluvu zveľejniť vypl;ýva z ustanovenia $

5a zákona č. 2Ill2O0O Z. z. o slobodnom prístupe k infoľmáciém ao zmene a doplnení

niektoých zákonov (zákon o slobode infoľmácií) v platnom zneĺi.
5. Ak niektoľé ustanovenia tejto Zm|wy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stľatia

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

tanovení sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné,sa čo najviac približuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pn uzatvátaní tejto Zm\uvy zmluvné strany túto otazku brali

do úvahy.

6. Táto zmluva je vypľacovaná v troch (3) vyhotoveniach povahy originálu, zktoých
nájomca obdľží jedno (1) vyhotovenie a prenajímateľ obdrží 2 vyhotovenia.
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7 Zmluvné sfuany vyhlasujú, že zmluvu si prečítali, súhlasia sjej obsahom' poľozumeli mu,
vyhlasujú, Že obsďluje slobodný, Wčitý, jasný azrozlsritelhý prejav ich vôle ana z-rnk
súhlasu ju podpisujú.

V Šďi, crĺa ..#|: !.:.laH.

Za nójomcu: Za prenajímateľa:

ĺ;

J
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