
Nájomná zmluva č'' 7812021

na hrobové miesto
'uzatvorenáv zmysle $ 663 a násl. zákonač.4011964 Zb. občiansky zákonník v znení neskoľších

predpisov a $ 2l aĺás|. zákonaé.l3tlz}l} Z.z. o pohľebnícťve v znení neskorších predpisov

I

čl. I.

ZMLUVNE STRAI\'Y

Prenajímatel': Mesto Šal'a
Sídlo: Nám. Sv. Tľojice 7,927 15 Šaľa

Zastúpeĺý: Mgľ. Jozef Belický, primátor mesta

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
IČo: 00 306 185

(ďakj len,, pľenaj ímate ľ " )

Nájomca: Maľián Stojka
Naľodený/á:
Rodné číslo :
Tľvale bytom :

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

čl. il.
ÚvonľÉ USTANovENIA

Prenajímateľ je vylučným vlastníkom pozemku ľegistľa C KN paľcela číslo 1586/l'

zastavaĺá plocha a nádvoľie o výmeľe 33244 m2, parcela ľegistra C KN číslo 1586/8,

zastavanáplocha a nádvoľie o výmere 134 fiŕ a paľcela ľegistra C KN číslo 1586/6, ostatná

plocha o výmere 7 m2 vedené katastľálnym odboľom okresného úľadu Šaľa, pľe obec

a katastľálne územie Šaľa, na liste vlastníctva č. 1 (ďalej aj ako ,,nehnute1'nosti").

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

13ll2}10 Z. z. o pohrebníctvev znenineskoľších predpisov. Pľenajímateľ je prevádzkovateľ

pohľebiska.

čl. III.
PREDMET A UčEL ľÁĺnĺu

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

dohodnutych v tejto nájomnej zmluve (ďalej len ,'zmluvď'): hľobové miesto na paľcele

NC L7, rud 4 hľobové miesto č. 13 (ďalej aj ako ,,hĺobové miesto").
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čl.Iv.
SLUŽBY SPoJENÉ s NÁJMoM HRoBovEHo MIESTA

S prenájom hľobového miesta sú spojené sluŽby, ktoré počas trvania nájomného vzťahu

pľenaj ímateľ poskýuje náj omcovi :

1.1 odvoz odpadu z pohľebiska okľem stavebného odpadu'

I.2 idržba pozemkov a stavieb na pohĺebisku, na ktorom sa hľobové miesto nachádza

(okľem hľobového miesta),

1.3 úhľady investičných a neinvestičných nákladov spojených s prevádzkou pohľebiska'

|.4 prevádzkovanie pohrebiska, naktorom sanachádzahľobové miesto špecifikované v čl'

III. tejto 
"mluvý, 

v súlade so zĺákonom č. I31120IO Z. z. o pohľebníctve v znení

neskorších predpisov.

čl. v.
DoBA ľÁĺnĺu

Tátozmluvasauzaíláranadobuneurčitúanesmiesavypovedaťskôľ,akopouplynutítlecej
doby (10 ľokov odo dňa pochovania), ak ziíkon č,. 13Il20Io Z. z. o pohľebníctve v znení

neskorších pľedpisov neustanovuje inak.

Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je doklad o úhrade nájomného'

Užívanie hrobového miesta zača]ro: t0'2'2021"

čl. vL
NÁJoMNE

1. Výškanájomného činí 20 EUR(slovom: dvadsat'eur) nadobu 10 ľokov aje určenápodľa

ust. $ 12 Všeobe cĺe zéx'ázného nariadenia mesta Šaľa č. 5l202O Prevádzkový poľiadok

pohĺebísk mesta Šaľa v platnom znení (ďalej aj ako ,,VZN č,.512020*) a bo1o uhĺadené dňa

10,2.2021,na dobu do 10.2.2031'

2. Nájomné je splatné vopľed na celých 10 ľokov pri 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 prenajímateľa'

4. Nájomca je povinný pľed uplynutím predplateného obdobia uhľadiť nájomné na ďalšie

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

obdobie, má pľenajímateľ právo vypovedať túto nájomnú zmluvu postupom podľa č1' Vn'
tejto Zmluv''.*^,, 

h-^hnrréhn ĺniestn má nrednostné ie novej nájomnej5. Pri úmní nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzatvoľenl

zmluvy na hľobové miesto osoba bIizka, ak je blízkych osôb viac, táb|ízka osoba, ktorá

doručí pľenajímateľovi písomnú žiadosť ako prvá, preukáže svoj status blízkej osoby k

zomľelému nájomcovi rodným listom alebo čestným vyhlásením s úľadne osvedčeným

podpisom vyhiasujúc tento vzťah k zomľelému nájomcovi a ktoľej pľenajímateľ písomne

ako pľvej potvrdí vyuŽitie prednostného pľáva. Pľednostné právo ĺa uzatvotenie nájomnej

zmluvy moŽno uplatniť najneskôľ do jedného roka od úmľtia nájomcu hľobového miesta'
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čl. vil.
PRÁvA A PovINosTI ZMLUvNÝcH sľnÁľ

Pľenaj ímateľ j e povinný:
1.1 prevádzkovať pohľebisko sprenajatým hrobovým miestom vsúlade splatqými

právnymi predpismi o pohľebníctve a pľevádzkoqým poriadkom pohľebiska,

L2 počas trvania tejto zmluvy zabezpečiť prístup nájomcovi k pľenajatému hľobovému

miestu,
l.3 zdržať sa akýchkolŤek zásahov do hĺobového miesta, okĺem pľípadu, ak je potľebné

zabezpeÓiť bezpečné pľevádzkovanie pohľebiska. o pľipľavovanom 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 upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť

mesiacov predo dňom, keď sa má hľobové miesto zrušiť.

Nájomca je povinný:
2.l dodtžiavať ustanoveniaprevádzkového poriadku,

2.2 užívať hľobové miesto v súlade s platnými pľávnymi pľedpismi o pohľebníctve

aprevádzkovým poľiadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou,

2.3 na vlastné náklady zabezpeéovať poriadok, údľŽbu a staľostlivosť o pľenajaté hĺobové

miesto a jeho bezpľostľedné okolie azabezpečiť, aby pľíslušenstvo k hľobu neohĺozilo

bezpečnosť návštevníkov pohľebiska,

2.4 oznamovať prevádzkovateľovi pohľebiska všetky Zmeny údajov potrebné na vedenie

evidencie hľobových miest, v prípade fyzickej osoby najmä Zmenu mena a adľesy

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

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

miesta iba s predchádzajúcim súhlasom správcu cintorína,

2.6 udtžiavať poľiadok na pohrebisku.

Ak prenajímateľ zistí nedostatky v starostlivosti o hľobové miesto, vyzve nájomcu, aby ich

v primeranej dobe odstľánil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstľáni v písomne určenej

lehote, prenajímateľ tak môže uľobiť sám na náklady nájomcu.

Nájomca berie na vedomie, že nedodľŽiavaním prevádzkového poriadku pohĺebiska sa môže

dopustiť priestupku podľa ust. $ 32 zákona I3I|20I0 Z. z o pohľebníctve v platnom zneni.

KďŽdá zmena pľevádzkového poriadku bude oznamovaná nájomcovi hĺobového miesta

uveľejnením oznámenia o zmene prevádzkového poriadku pohľebiska na úľadnej tabuli

spolu so zveľejnením nového pľevádzkového poriadku pohĺebiska. Zmena pľevádzkového

poľiadku pohĺebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šali.

Podnáj om hľobového miesta j e zakánaný .

čt. vul.
vŕľovnĎ ľÁĺonĺľEJ ZľĺLUvY A UKoNčENIE NÁJoMNÉHo vZŤAHU

Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak:

a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hľobového miesta,

b) sa pohľebisko zruší,
c) nájomca ani po upozoľnenínezaplatil nájomné zauživanie hĺobového miesta.

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

l'udské ostatky vrátane príslušenstva hľobu na nové hľobové miesto.

3. Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v 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,

uveľejní tuto infoľmáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a priezviska

nájomcu hrobového miesta a čísla hľobového miesta.

4. 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 zapLatené; ak mu nie je zĺálmaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uveľejní tuto

iďoľmáciu na mieste obvyklom na pohĺebisku s uvedením mena a pľiezviska nájomcu

hĺobového miesta a čísla hrobového miesta.

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

c) a nájomca je znétmy' výpovedná lehota uplynie do jedného ľoka odo dňa doručenia

ýpovede' Prenajímateľ vyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstľánil z hľobového

miesta pľíslušenstvo 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.

6. Po uplynutí tlecej doby (10 rokov odo dňa pochovania) môže nájomca písomne poŽiadať

pľenajímatel'a o ukončenie nájomného vzťahu písomnou dohodou zmluvných strán,

spravidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné uhľadené. Vzoľ žiadosti

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

čl. Ix.
osoBITNÉ usľĺľovENIA

Prenajímateľ nezodpovedázapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloŽeného

na hĺobovom mieste.

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

vlastné naklady. Prenajímateľ nezodpovedázaprípadnú stratu, ľesp. zničenie majetku.

Nájomca beľie na vedomie, Že Pľenajímateľ a jeho sprostredkovatelia spľacúvajú v zmysle

nariadenia Európskeho paľlamentu a ľady (EU) 20161679 z 27. aptíla 2016 o ochľane

fyzických osôb pri spľacúvaní osobných údajov a o volhom pohybe takýchto údajov, kto4ým

sa zrušuje smeľnica g5l46lBs (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) osobné údaje

Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto Zmluve za účelom plnenia zákonných povinností

Prenajímateľa, ktoľé vyplývajú zprevádzkovania pohľebiska podľa zákonač. l3Il20I0 Z.z.

o pohľebníctve v znení neskoľších pľedpisov, po dobu nevyhnutne potrebnú nazabezpečeĺie

práv apovinností vyplývajúcich zo zmluvného vďahu za\oženeho nazák|ade tejto Zmluvy

a nás1edne na účely aľchivácie po dobu tľvania archivačnej doby v súlade so zákonom č.

3g5l2002Z.z. oaľchívoch aregistľatúrach a o doplnení niektoľých zákonov v platnom znení.

Spľacúvanie osobných údajov Nájomcu je v súlade s čl. 6. ods. 1 písm. c) všeobecného

naľiadenia o ochľane údajov potľebné na plnenie zakonných povinností Pľenajímateľa podľa

zékona č,. l3ll2}]O Z.z. o pohľebníctve v zneĺi neskorších pľedpisov. Nájomca zátoveil

vyhlasuje, že za účelom lzawetia tejto Zm|uvy pri poskytnutí osobných údajov

Prenajímateľovi 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.

zakonnými alebo zmluvnými poŽiadavkami, ako aj o ďalších relevantných skutočnostiach

obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky ochľany súkľomiď', s ktorého obsahom saNájomca

pľed podpísaním tejto Zmluvy oboznámil. Nájomca beľie na vedomie Že infoľmácie o

spracovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Prenajímateľa: www.sala.sk.

V pľípade' ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doľučovať druhej zmluvnej stľane

akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v č1.

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená dľuhej zmluvnej strane, ktoľá

písomnosť doručuje. Vpľípade, ak sa písomnosť aj pľi do&žani týchto podmienok vľáti

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

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

oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa závazku medzí zmluvnými stľanami' ktoľé

vyplývajú ztejto zmluvy aj prostredníctvom e - mailu a/alebo kľátkej textovej správy.

Pľenajímateľ aNájomca sa zav'dzujtl písomne si oznámiť kuŽdir Zmenu týkajúcu sa ich

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

odo dňa, kedy táto zÍT|enanastala. Takéto Zmeny sa nebudú považovať zazmeny vyžadujúce

si uzavľetie dodatku k tejto zmluve.

čl. x.
zÁvBnBČNÉ USTANovENIA

l ' K zmene tejto zmluvy môŽe dôjsť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán foľmou

očíslovaných písomných dodatkov, s výnimkou zmien vyplývajúcich zo zmerly

pľevádzkového poriadku pohĺebiska, ktoľé stl záväzné pre nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zmien všeobecne platných právnych pľedpisov najmä zákonač,. L3ll20l0

Z.z. o pohľebníctve v znení neskorších pľedpisov.

2. Pĺáva a povinnosti zmluvných stľán touto zmluvou neupľavené sa riadia pľíslušnými

ustanoveniami VZN č,. 5l2O20 v platnom zneni, ziĺkonom ó. I3ll20l0 Z. z. o pohrebníctve

v znení neskorších predpisov a zĺĺkonom Ó. 4011964 Z. z. občiansky zákonník v platnom

znení.
3. Touto zmluvou sa riadi tiež doba uŽívania predmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

tejto zmluvy.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Šaľa. Zmluvné stľany

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

údajov v rozsahu mena a priezviska. Povinnosť zmluvu zverejniť vyplýva z ustanovenia $

5a zákona č,. 2Ill20OO Z. z. o slobodnom pľístupe k infoľmácižm ao zmene a doplnení

niektoľých zákonov (zákon o slobode infoľmácií) v platnom znení.

5. Ak niektoľé ustanovenia tejto Zm|uvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôľ stľatia

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

tanovení sa použije úprava, ktoľá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac pribliŽuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pti uzatváraní tejto Zmlwy zmluvné strany futo otázku brali

do úvahy.

6. Táto zmluva je vypracovaná vtroch (3) vyhotoveniach povahy oľiginálu, zktoých

nájomca obdtŽijedno (1) vyhotovenie a pľenajímateľ obdľží 2 vyhotovenia.
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7 Zmluvné stľany vyhlasujú, Že zm\uvu si pľečítali, súhlasia s jej obsahom' porozumeli mu,

vyhlasujú, že obsahuj. ,toboa''1', určitý, jasný azrozumiteľný prejav ich vôle aĺa znak

súhlasu ju podpisujú.

V Šali, día....(ĺ.r-,.{.,..fu2.il..

Za nójomcu: Za prenajímateľa:

'1i

* 'rk

*

lf{ I

;#.;äY.il|"Ň"
v|fnátor mslŕSal'a
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