
Nájomná zmluva č. 91'1202|

na hľobové miesto
uzatvoreĺáv zmysle $ 663 a násl. zákona č.

pľedpisov a $ 21 a násl. zékona é. 13ll20l
4011964 Zb. občiansky

0 Z. z. o pohrebníctve v
zakonník v zĺení neskoľších

znení neskorších pľedpisov

1.

čl. L
ZMLIIVNE STRANY

Pľenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nám. Sv. Tľojice 7,927 00 Šaľa

Zastipený: Mgr. Jozef Belický, primátoľ mesta

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a's'

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
lČo: 00 306 185

(ďalej len,, pr enaj ímateľ " )

Nájomca: Benjamín Hoľváth
Narodený/á:
Rodné číslo :
Trvale bytom :

Tel. I

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

čt. il.
UVODNE USTANOVENIA

Pľenajímateľ je výlučným vlastníkom pozemkov ľegistľa C KN paľcela číslo 362511 , ostatná

plocha o ýmeľe 8351 m2, paľcela čís1o 362514, ostatná plocha o výmeľe 197411ŕ, paľcela

ľegistľa C KN éÍs1o 362716, ostatná plocha o výmere I% fiŕ vedené katastrálnym odborom

oiľesného úradu Šaľa pľe obec a katastľálne územie Šďa na LV č. l a pozemku ľegistľa E

KN parcela číslo 64, omá pôda o rnýmeľe 684 Íŕ,vedený katastrálnym odborom okĺesného

*uju Šaľa pre obec a katastľálne územie Šaľa na Lv č. 7266 (ďa1ej spoločne aj ako

,,nehnutel'nosti").
Ňa tejto nehnutel'nosti sa nachádza cintorín mesta Šaľa ktoý je pohľebiskom podľa zál<ona

I3tlz1lo Z. z. opohľebníctve v znení neskorších pľedpisov. Prenajímatel' je prevádzkovatel'

pohľebiska.

čl. IIL
PREDMET A UčEL NÁJMU

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

dohodnutých v tejto nájomnej zmluve (ďalej len ,,zmluvď') hĺobové miesto: na paľcele č':

V 4, ľad : 22, brobové miesto č. : 15 U (ďalej aj ako,,hĺobové miesto")'

2.

1

2.

1
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čl.Iv.
sLUŽBY SPoJENÉ s NÁJMoM HRoBovEHo MIESTA

S pľenájom hrobového miesta sú spojené služby, ktoľé počas trvania nájomného vzťahu

prenajímateľ poskytuj e nájomcovi :

1.1 odvozodpaduzpohĺebiska,
t.2 idrŽba pozemkov astavieb na pohľebisku, na ktorom sa hrobové miesto nachádza

(okľem hĺobového miesta),

1.3 úhľady investičných a neinvestičných nĺíkladov spojených s pľevádzkou pohrebiska,

L4 prevádzkovanie pohľebiska, naktoľom sanachádzatuobové miesto špecifikované v čl.

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

neskorších predpisov.

čt. v.
DoBA ľÁnĺu

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neuľčitú v súlade so zákonom č.

Z. z. o pohľebníctve v platnom znení.

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

3. UŽívanie hľobového miesta zača|o dňra 14.2.2021,.

t3U20I0

čl. VI.
ľÁĺonĺľÉ

1. Výška nájomného činí 5o00 EUR (slovom: päť euľ) na dobu 10 rokov aje určená podľa

ust. $ 12 Všeobe cĺe záväzného naľiadenia mesta Šaľa č. 5l2O2O Prevádzkoqý poriadok

pohľebísk mesta Šal'a (ďalej aj ako ,,VZN č. 512020*) a bolo uhľadené dŤn 14.2.2021, na

dobu do 14.2.2031.

2. Nájomné je splatné vopľed na celých 10 ľokov pľi podpise tejto zmluvy.

3. Nájomca berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že výška nájomného na ďalšie obdobie

nájmu bude uľčená podl'a aktuálne platného cenníka pľenajímateľa.

4. Nájomca je povinný pred uplynutím predplateného obdobia uhradiť nájomné na ďalšie

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

obdobie, má pľenajímateľ pľávo vypovedať futo nájomnú zmluw postupom podľa čl. Vm.

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

zmluvy na hľobové miesto osoba blizka, ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktoľá

doručí prenajímatel'ovi písomnú žiadosť ako pľvá, preukáŽe svoj status blízkej osoby k

zomrelému nájomcovi rodným listom alebo čestn;im vyhlásením s úľadne osvedčeným

podpisom vyhlasujúc tento vzťah k zomľelému nájomcovi a ktoľej prenajímatel'písomne

ako prvej potvrdí vyuŽitie prednostného práva. Prednostné pľávo na uzatvorenie nájomnej

zmluvy moŽno uplatniť najneskôľ do jedného roka od úmľtia nájomcu hľobového miesta.
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čl. vII.
pnÁvl A PovINoSTI ZMLUu\tÝcH sľnÁľ

Prenajímateľ j e povinný:

1.1 pľevádzkovať pohĺebisko sprenajatým hľoboqým miestom vsúlade splatqými

pľávnymi pľedpismi o pohľebníctve a prevádzkoým poľiadkom pohľebiska,

L2 počas trvania tejto zmluvy zabezpečiť pľístup nájomcovi k prenajatému hľobovému

l.3 ä?ľ'r" akýchkoľvek zásahov do hĺobového miesta, okľem prípadu, ak je potrebné

zabezpečiť bezpečné pľevádzkovanie pohľebiska. o pripravovanom zásahuje povinný

vopred písomne infoľmovať nájomcu. o uŽ uskutočnenom zásahu do hrobového

miesta, je pľevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu,

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

mesiacov pľedo dňom, keď sa má hľobové miesto zrušiť'

Nájomcaje povinný:

2.t dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku,

2.2 užívať hĺobové miesto v súlade s platnými právnymi pľedpismi o pohľebníctve

aprevádzkovým poľiadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou,

2.3 na vlastné naklady zabezpečovať poriadok, údľžbu a staľostlivosť o prenajaté hľobové

miesto a jeho bezpľostredné okolie azabezpečiť' aby príslušenstvo k hľobu neohĺozilo

bezpečnosť návštermíkov pohĺebiska,

2.4 oznamovať prevádzkovateľovi pohľebiska všetky zmeny údajov potľebné na vedenie

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

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

2.5 vykonávať akékol'vek stavebné úpľavy na hľobovom mieste a úpľavy okolo hľobového

miesta iba s predchádzajúcim súhlasom spľávcu cintorína,

2.6 udľžiavať poľiadok na pohĺebisku.

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

u pri*.r*ej dobe odstránil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstrĺĺni v písomne určenej

lehote, pľenajímateľ tak môže urobiť sám na naklady nájomcu.

Nájomca beľie na vedomie, že ĺedodrŽiavaním prevádzkového poriadku pohľebiska sa môŽe

dopustiť pľiestupku podľa ust. $ 32 ztkona l31l2}to Z. z o pohľebnícwe v platnom znení.

Každá zme11a prevádzkového poriadku bude oznamovaná nájomcovi hrobového miesta

uveľejnením oznámenia o zmene prevádzkového poriadku pohľebiska na úradnej tabuli

spolu so zveľejnením nového pľevádzkového poľiadku pohľebiska. Zmena prevádzkového

poriadku pohľebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šali.

Podnáj om hĺobového miesta j e zakánaný .

2.

J

4

5

6.

1

čl. VIII.

vÝľovnĎ NÁĺonĺľEJ avĺLIJvY A UKoNčENIE NÁJoMNÉHo VZŤAHU

Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak :

a) zénaŽnéokolnosti na pohľebisku znemoŽňujú tľvanie nájmu hľobového miesta

b) sa pohrebisko zruší

c) nájomca ani po upozoľneninezaplati|nájomné zavživanie hrobového miesta

Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku l písm. a) a b),
2
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musí so súhlasom nájomcu zabezpeiiť iné hľobové miesto a na vlastné naklady pľeložiť

ľudskéostatkyvľátanepríslušenstvahľobunanovéhľobovémiesto.
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku l písm' a) a b)'

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

keď sa má hĺobové miesto zrušiť; ak mu nie je znämaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu'

uverejní tuto infoľmáciu na mieste obvyklom na pohrebisku s uvedením mena a pľiezviska

nájomcu hrobového miesta a čísla hľobového miesta'

Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zmluw z dôvodu uvedeného v ods' 1 písm' c)' je povinný

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

nájomné zap|ateĺé;ak mu nie je zĺžlmaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu' uverejní tuto

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

hľobového miesta a čísla hľobového miesta'

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

nájomca je znétmy,výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia výpovede'

Pľenajímateľ vyzve ni.1oÍn.u, uuy ,,u.1n"rkôr do tejto lehoty odstranil z hĺobového miesta

príslušenstvo hĺobu; Jt no v tejto lehote neodstľáni' po uplynutí výpovednej lehoty ho

pľenajímateľ odstľani; po uplynutí výpovednej lehoty sa pľíslušenstvo hľobu považuje sa

opustenú vec.

Nájomca môže písomne poŽiadať pľenajímateľa o ukončenie nájomného vzťahu písomnou

dohodou zmluvných strán, spravidla ŕu poslednému dňu doby' na ktoľú bo1o nájomné

uhĺadené. Yzot žiadosti o ukončenie zmluvy tvorí pľílohu č. 6 vZN č)' 512020'

4

5

6

čl. Ix.
OSOBITNE USTANOVENIA

1 Prenajímateľnezodpovedázapoškodenie,aleboodcudzeniehmotnéhomajetkuuloŽeného
na hĺobovom mieste.

Nájomca berie na vedomie, Že jeho vlastný hnutel'ný majetok si je povinný poistiť na vlastné

náklady.Pľenajímateľnezodpovedázaprípadnústratu,ľesp.zničeniemajetku.
Nájomca beľie na vedomie, že Pľenajímateľ a jeho sprostľedkovatelia spracúvajú v zmysle

nariadenia Európskeho paľlamentu a rady (EU) 20161679 z27' apľíIa2016 o ochľane

ffzických osôb pľi sp.a"úvurrí osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov' ktoým

sa zrušuje ,-.*i"ä 9ý46ĺEs (všeobecné nariadenie o ochĺane údajov) osobné údaje

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

Pľenajímateľa, ktoré vyplývajú zprevéĺdzkovania pohľebiska podľa zákoĺač| l3ll2010 Z'z'

o pohĺebníctv. u 
"n 

rrirreskoľších pľedpisov, po aouu nevyhnutne potľebnú ĺazabezpeéenie

práv a povinností vyplývajúcich zo 
"-iuuného 

vďahuza|oŽeĺého nazÍi<7ade tejto Zmluvy

a následne na ĺ,eeri aľctivácie po dobu tľvania aľchivačnej doby v súlade so zákonom č'

3g5l20o2Z.z. oaľchívoch a ľegistľatúrach a o doplnení niektoqých zákonov v platnom zĺeĺi'

Spľacúvanie osobných údajov Nájomcu 3e v sĺtad" s č1' 6' ods' 1 písm' c) všeobecného

nariadenia o ochľane údajov potľebné nu pln'ni' zakonných povinností Pľenajímateľa podľa

zákona č. I3|l2O|0 Z.z. o pohľebníctve v znení neskoľších predpisov. Nájomca zároveil'

vyhlasuje,ŽezaúčelomuzavretiatejtoZm|wypľiposkytnutíosobnýchúdajov
Pľenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich právach vyplývajúcich zo

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

zakonnými alebo zm1uvnými požiadavĹami, ako aj o ďalších ľelevantných skutočnostiach

2

J
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4.

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

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

,pru.ouáuurrí osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Prenajímateľa: www.sala'sk'

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

akúkolŤek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adľesu zmluvnej strany uvedenú v č1'

I. zmluvy, dokial' nie je zmeÍLa adľesy písomne ozĺámená druhej zmluvnej strane, ktorá

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

nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, Že účinky doručenia nastávajú dňom vľátenia

zásielky zmluvnej stľane, ktoľá zásielku doručuj e Zm]luvné stľany sa výslovne dohodli na

opľávnení doľučovať písomnosti týkajúce sa záväzku medzi zmluvnými stľanami, ktoľé

vyptývajú ztejto zmluvy aj pľostľedníctvom e - mailu ďalebo kľátkej textovej správy.

p..*jĺ-uteľ aNájomca sa zaväzujil písomne si oznámiť kaŽďil zmenu týkajúcu sa ich

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

odo dňa, kedy táto nneianastala. Takéto Zmeny sa nebudú považovať zazmeny vyŽadujúce

si uzavretie dodatku k tejto zmluve.

čl. x.
zÁvnnnčNn UsTANovENIA

K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len nazákladevzájomnej dohody zmluvných stľán foľmou

očíslovaných písomných dodatkov, s ýnimkou zmien vyplývajúcich zo zmeÍy

prevádzkového poľiadku pohrebiska, ktoré sÚzáväzĺépre nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zmienvšeobecne platných právnych predpisov najmä zél<oĺač" I3tl20l0

Z.z. o pohrebníctv e v zneni neskoľších predpisov'

Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa ľiadia pľíslušnými

ustanoveniami VZN č,. 5l2O2O v platnom zneni,zákonom č,. |3tl20l0 Z. z' o pohľebníctve

v zneĺineskorších predpisov a zákonom č,. 4011964 Z. z. obÓiansky zákonník v platnom

zneni.
Touto zmluvou sa riadi tieŽ doba uŽivaniapredmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

tejto zmluvy
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stľanami a účinnou

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

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

údajov v ľozsahu mena a pľiezviska. Povinnosť zmluvu zvercjniť vyplýva z ustanovenia $

5a zákoĺa č,. z:-tlzo}O Z. z. o slobodnom pľístupe k informáciám ao Zmene a doplnení

niektoľých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom zneĺi'

Ak niektoľé ustanovenia tejto Zmlwy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôľ stratia

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

tanovení sa pouŽije úpľava, ktorá, pokiaľ je to pľávne možné,sa čo najviac približuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pr\ uzatvéraní tejto Zmluvy zmluvné stľany tuto otázku brali

do úvahy.
Táto zmluva je vypracovaná v troch (3) vyhotoveniach, z ktoých nájomca obdľží jedno

(1) vyhotovenie a prenajímateľ obdľŽí 2 vyhotovenia'
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7 Zmluvné stľany vyhlasujú' že zmluvu si prečítali, súhlasia s jej obsďrom' poľozumeli muo

vyhlasujú, že obsďluje slobodný, učitýo jasný azrozllmitel'ny prejav ich vôle ana znak

súhlasu ju podpisujú.

V Šali, ana...!!.!. ;t:,

Za nójotncu: Za prenajítnateľa:

Mgľ
primátoľ

/
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