
Nájomná zmluva ó,. 39ĺ202l
na hľobové miesto

uzatvorená v zmysle $ 663 a násl.

pľedpisov a $ 21 a násl. zákona
zžkoĺa č. 40 l t9 64 Zb. občiansky

č. 131/2010 Z.z. opohľebníctve v
zákonník v zneni neskorších
zneni neskorších pľedpisov

1

čl. I.

ZMLUVNÉ sľnlľy

Pľenajímatel': Mesto Šaloa

Sídlo: Nám. Sv. Tľojice 7,927 15 Šaľa

Zasttryený: Mgr' Jozef Belický, pľimator mesta

Bankové spojenie: Slovenská spoľiteľňa, a's'

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
lČo: 00 306 185

(ďalej len,, prenajímateľ " )

Nájomca:
Naľodený/á:
Rodné číslo :
Trvale bytom
Tel.
e-mail:

Janette Gálová

(dalej len ,,nójomca")
(obidvaja účastníci zmluvy v ďalšom texte spoločne aj ako ,, zmluvné strany")

čl. il.
Úvonľp UsTANovENIA

Pľenajímateľ je uýlučným vlastníkom pozemku registra C KN parcela číslo 1586/1,

zastavaná plocha anádvorie ov]ŕmeľe 33244 rrŕ,patce|a ľegistľa C KN číslo 1586/8,

zastavanáplocha a nádvorie o rnýmeľe I34 m2 a paľcela ľegistľa C KN číslo 1586/6, ostatná

plocha o qýmeľe 7 rĺŕ vedené katastľálnym odborom okĺesného úľadu Šaľa, pľe obec

a katastľálne územie Šaľa, na liste vlastníctva č. l (ďalej aj ako ,,nehnuteľnosti").

Na tejto nehnutel'nosti sa nachádza cintorín mesta Šaľa ktoý je pohrebiskom podľa zákona

l3ll2ol0 Z. z. opohľebníctve v znení neskoľších predpisov. Pľenajímateľ je pľevádzkovateľ

pohľebiska.

Hľobové miesto na paľce|e 4, rud: 7, hľobové miesto č' I9r20 (ďalej aj ako "hľobové
miesto,.) doterazužíia1pôvodný nájomca_ Anna Bírovó (ďalej aj ako ,,pôvodný nájomcď')

na zŕk?ade Nájomnej 
-zmluvy 

č. 55/10 zo día 8.3.2010, pričom nájomné za uŽívalĺe

hĺobového miesta bolo uhĺadené na.dobu do 30.4'2021

Z dôvodu, že pôvodný nájomca zomľe| a nájomca využil prednostné právo na uzatvoľenie

novej nájomnej zmluvy na hľobové miesto v súlade s $ 21 ods. 4 zákonač. I3ll20I0 Z'z'

o pohľebníctve v znení neskoľších predpisov sa zmluvné strany výslovne dohodli na

uzatvorení tejto nájomnej zmluvy (ďalej len,,zmluvď')'
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čl. III.
PREDMEľ a učnl ľÁĺnĺu

Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca pľijíma do nájmu za podmienok

dohodnudch v tejto zmluve hĺobové miesto napaľcele 4' rad: 7, hľobové miesto č.19120.

čl. Iv.
SLUŽBY sPoJENÉ s NÁJMoM HRoBovEHo MIESTA

S pľenájom hľobového miesta sú spojené sluŽby, ktoré počas tľvania nájomného vzťahu

pľenaj ímateľ poskýuj e náj omcovi :

l.1 odvoz odpadu z pohľebiska okľem stavebného odpadu,

L2 ú&žba pozemkov a stavieb na pohľebisku, na ktorom sa hrobové miesto nachádza

(okľem hĺobového miesta),

1.3 úhľady investičných aneinvestičných nákladov spojených s pľevádzkoupohĺebiska,

l.4 prevádzkovanie pohľebiska, na ktoľom sa nachádza hrobové miesto špecifikované v č1.

III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č. I3ll20l0 Z. z. o pohľebníctve v znení

neskorších predpisov.

čl. v.
DOBA ľÁľnĺu

Táto zmluv a salzaváta na dobu neurčitú a nesmie sa vypovedať skôľ, ako po uplynutí tlecej

doby (10 ľokov odo dňa pochovania), ak zákon č). I3I|20I0 Z. z. o pohľebníctve v znení

neskoľších predpisov neustanovuj e inak.

Neoddelitel'nou prílohou tejto zmluvy je doklad o úhľade nájomného.

čl. vI.
ľÁĺoľĺľÉ

1. Nájomné vo ýške 29187 EUR (slovom: dvadsat'deväť eur osemdesiatsedem centov)

bolo zo stľany nového nájomcu uhľadené na dobu do 30.4.2021

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

nájmu bude určená podľa aktuálne platného cenníka prenajímateľa.

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

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

obdobie, má pľenajímatel'pľávo vypovedat'túto nájomnú zmluvu postupom podľa č1. VIII.

tejto Zmluvy.
4. Pľi úmľtí nájomcu hľobového miesta má pľednostné pľávo na uzatvorenie novej nájomnej

zmluvy na hľobové miesto osoba blizka, ak je blízkych osôb víac, tá blizka osoba, ktorá

doručí prenajímateľovi písomnú žiadosť ako prvá, pľeukĺíže svoj status blizkej osoby k
zomĺelému nájomcovi ľodným listom alebo čestným vyhlásením s úľadne osvedčeným

podpisom vyhlasujúc tento vzťah k zomľelému nájomcovi a ktoľej pľenajímateľ písomne

ako prvej potvľdí využitie prednostného práva. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej

zmluvy možno uplatniť najneskôľ do jedného roka od úmľtia nájomcu hľobového miesta.
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čl. vII.
PRÁVA A PovINosTI ZMLUvl\'ŕcH STRÁN

1. Pľenajímateľ je povinný:

1.1 pľevádzkovať pohĺebisko sprenaja|im hrobovým miestom vsúlade splatnými

pľávnymi predpismi o pohľebníctve a prevádzkoqim poľiadkom pohĺebiska,

l,2 počas tľvania tejto zmluvy zabezpečiť prístup nájomcovi k prenajatému hĺobovému

miestu,

1.3 zdrŽať sa akýchkoltek zásahov do hľobového miesta, okľem pľípadu, ak je potľebné

zabezpečiť bezpečné pľevádzkovanie pohĺebiska. o pripľavovanom zásahuje povinný

vopľed písomne iďoľmovať nájomcu. o už uskutočnenom zásahu do hľobového

miesta, je prev ädzkovateľ povinný bezodkladne písomne infoľmovať náj omcu,

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

mesiacov pľedo dňom, keď sa má hľobové miesto zrušiť.

2. Nájomcaje povinný:
2.l do&žiavať ustanovenia pľevádzkového poriadku,

2.2 llživať hrobové miesto v súlade s platnými pľávnymi predpismi o pohľebnícťve

aprevádzkovým poľiadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou,

2.3 na vlastné náklady zabezpečovať poriadok, údľŽbu a staľostlivosť o pľenajaté hľobové

miesto a jeho bezprostľedné okolie azabezpeéiť, aby pľíslušenstvo k hľobu neohľozilo

bezpečnosť návštevníkov pohľebiska,

2.4 oznamovať pľevádzkovateľovi pohľebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie

evidencie hĺobových miest, v prípade fyzickej osoby najmä zmenu mena a adľesy

trvalého pobytu, v prípade právnickej osoby najmä 
^nenu 

obchodného mena a sídla,

2.5 vykonávať akékoľvek stavebné úpravy na hľobovom mieste a úpravy okolo hĺobového

miesta iba s predchádzajúcim súhlasom správcu cintoľína,

2.6 ldtžiavať poriadok na pohľebisku.

3. Ak pľenajímateľ zistí nedostatky v starostlivosti o hĺobové miesto, vyzNe nájomcu, aby ich

v primeľanej dobe odstrĺánil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstľáni v písomne uľčenej

lehote, prenajímateľ tak môŽe urobiť sám na náklady nájomcu.

4. Nájomca beľie na vedomie, ženedodtžiavaním prevádzkového poľiadku pohľebiska sa môže

dopustiť priestupku podľa ust. $ 32 zékoĺa1,3Il20I0 Z. zo pohľebníctve v platnom zneni.

5. KaždéL zmeta prevádzkového poriadku bude oznamovaná nájomcovi hĺobového miesta

uverejnením oznéĺmenia o zmene pľevádzkového poriadku pohĺebiska na úľadnej tabuli

spolu so zverejnením nového prevádzkového poriadku pohľebiska. Zmena pľevádzkového

poriadku pohĺebiska podlieha schváleniu Mestským zastupitel'stvom v Šali.

6. Podnájom hľobového miesta je zakŕuarĺý.

čl. vlil.
vŕpovnĎ NÁĺonĺľEJ ZľĺĺLl.JvY A UKoNčENIE NÁJoľľľÉHo vZŤAHU

I Pľenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak:

a) závúné okolnosti na pohĺebisku znemoŽňujú tľvanie nájmu hľobového miesta,

b) sa pohĺebisko zruší,

c) nájomca ani po upozornenínezaplatilnájomné zauživanie hrobového miesta.

Ak pľenajímate|'vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a b),2
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musí so súhlasom nájomcu zabezpeéiť iné hľobové miesto a na vlastné naklady pľeložiť

ľudské ostatky vľátane pľíslušenstva hľobu na nové hľobové miesto'

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

je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tľi mesiace pľedo dňom,

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

uveľejní túto infoľmáciu na mieste obvyklom na pohĺebisku s uvedením mena a pľiezviska

nájomcu hľobového miesta a čísla hľobového miesta'

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

výpoveď doručiť n4orrrcoui najneskôľ do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na ktoru bolo

najomne zap|atené;ak mu nie je znétmaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní futo

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

hĺobového miesta a čísla hľobového miesta'

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

c) a nájom ca je znŕlmy, ýpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia

qýpovede. Pľenajímateľ vyzvenájomcu, aby najneskôľ do tejto lehoty odstránil z hĺobového

miesta príslušenstvo hľobu; ak ho v tejto lehote neodstľáni, po uplynutí výpovednej lehoty

ho prenajímateľ odstráni; po uplynutí ýpovednej lehoty sa pľíslušenstvo bĺobu povaŽuje sa

opustenú vec.

Po uplynutí tlecej doby (l0 rokov odo dňa pochovania) môže nájomca písomne poŽiadať

pľenajímateľa o ukončenie nájomného vďahu písomnou dohodou zmluvných stľán'

spľavidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájom1é.uTud'né' Vzor Žiadosti

o ukončenie zmluvy tvoľí pľílohu č. 6 Všeobe cĺe záväzného naľiadenia mesta Šaľa č' 512020

Prevádzkový poriadok pohľebísk mesta Šaľa (ďa1ej aj ako ,,VZN ó' 512020*)'

čl.Ix.
osoBITNÉ USTANoVENIA

Prenajímateľ nezodpo vedá zapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloŽeného

na hľobovom mieste.

Nájomca berie navedomie, Že jeho vlastný hnuteľný majetok si je povinný poistiť na

vlastné naklady. Pľenajímateľ nezodpovedázaprípadnú stratu, resp' zničenie majetku'

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

nariadenia Euľópskeho paľlamentu a rudy (EU) 20161679 z 27 ' apĺ]la 2016 o ochľane

fyzických osôb pľi spľacúuaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov' ktorym

sa zrušuje .m"mica g5l46lFjs (všeobecné naľiadenie o ochrane údajov) osobné údaje

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

Prenajímateľa' ktoré vyplývajú zprevádzkovania pohĺebiska podľa zäkoĺač,. l31l20l0 Z.z.

o pohľebníctve v znení neskorších predpisov, po dobu nevyhnutne potrebnú nazabezpečeníe

ptáv apovinností vyplývajúcich zo zmluvného vďahu založeĺeho nazéĺk|ade tejto Zmluvy

a následne na účely archivácie po dobu trvania aľchivačnej doby v súlade so zákonom č'

3g5l2oo2 Z.z. oaľchívoch a ľegistratuľach a o doplnení niektoých zákonov v platnom zĺení'

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

nariadenia o ochrane údajov potľebné na plnenie zakonných povinností Pĺenajímateľa podl'a

zákoĺa é. t3llzl:rO Z.z. o pohľebníctve v znení neskorších pľedpisov' Nájomca zétroveŕl

vyhlasuje, Že za účelom uzavretia tejto Zm|uvy pri poskytnutí osobných údajov

Prenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich pľávach vyplývajúcich zo
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4.

spľacúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskytnúť v súvislosti so
zĺákonnými alebo zmluvnými poŽiadavkami, ako aj o ďalších relevantn;ých skutočnostiach
obsiahnuých v dokumente ,,Podmienky ochľany súkľomiď', s ktorého obsahom saNájomca
pľed podpísaním tejto Zmluvy obozniímil. Nájomca beľie na vedomie že infoľmácie o
spľacovávaní osobných údajov sú dosfupné na webovom sídle Pľenajímateľa: www.sala.sk.
V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potľebné doručovať druhej zmluvnej strane
akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej stľany uvedenú v čl.
I. zmluvy, dokiaľ nie je zÍTLena adľesy písomne oznámeĺá druhej zmluvnej stľane, ktorá
písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodľžaní týchto podmienok vráti
nedoručená, zmluvné stľany sa dohodli, Že účinky doručenia nastávajú dňom vrátenia
zásielky zmluvnej stľane, ktorá zásielku doručuj e. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na
oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzku medzi zmluvnými stľanami, ktoré
vyplývajú ztejto zmluvy aj pľostredníctvom e _ mailu ďalebo kÍátkej textovej správy.
Prenajímateľ aNájomca sa zaväzují písomne si ozrrĺĺmiť každn zmenu týkajúcu sa ich
identifikačných údajov (nénov, sídlo, čísla účtov a pod.) najneskôr do 10 pľacovných dní
odo dňa, kedy táto zlnenanastala. Takéto zmeny sa nebudú považovď za zmeny vyžadujúce
si uzavretie dodatku k tejto zmluve.

čl. x.
zÁvnnnČľÉ usľĺNovENIA

1. K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len na zákJadevzájomnej dohody zmluvných stľiín formou
očíslovaných písomných dodatkov, s qýnimkou zmien vyplývajúcich zo zmerly
pľevádzkového poľiadku pohrebiska, ktoré silzáväzne pre nájomcu dňom nadobudnutia ich
účinnosti alebo zo zmienvšeobecne platných právnych predpisov najmä zál<onač. I3ll2010
Z.z. o pohĺebníctve v znení neskoľších pľedpisov.

2. Pľáva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými
ustanoveniami VZN č. 512020 v platnom zneni, zĺákonom č. l3l/20l0 Z. z. o pohľebníctve
v znení neskoľších predpisov a ziíkonom č. 4011964 Z. z. občiansky zĺákonník v platnom
znení.

3. Touto zmluvou sa riadi tiež doba užívaniapredmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti
tejto zmluvy.

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stľanami a účinnou
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Šaľa. Zmluvné stľany
súhlasia so zverejnením celej zmluvy, vrátane so zverejnením a sprístupnením ich osobných
údajov v ľozsahu mena a priezviska. Povinnosť zmluvu zveľejniť vyplýva z ustanovenia $

5a ziú<ona č. 2tll2000 Z. z. o slobodnom prístupe k infoľmácián ao zmene a doplnení
niektoých zákonov (zákon o slobode iďoľmácií) v platnom znení.

5. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia
účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných us-
tanovení sa použije úpľava, ktoľá, pokial' je to právne možné' sa čo najviac približuje zmyslu
a účelu tejto ZmllJvy, pokial'pľi uzafuaraní tejto Zm|uvy zmluvné strany futo otĺázku brali
do úvahy.

6. Táto zmluva je vypracovaná v tľoch (3) vyhotoveniach povahy originálu, z ktoľých
nájomca obdrží jedno (1) vyhotovenie a prenajímateľ obdtží 2 vyhotovenia.

5
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7 Zmluvné stľany vyhlasujú, že zmluvu si prečítali, súhlasia sjej obsahom' poľozumeli mu,

vyhlasujú, že obsahuje slobodný, určitý, jasny azrozlltitelhý prejav ich vôle ana znak
súhlasu ju podpisujú.

V Šali, aĺa...!!..1..",.Í..,.p.!A....

Za nájomcu: Za prenajímateľa:

. Jozef

ľ
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