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Nájomná zmluva č'' t65l202l
na hľobové miesto

uzatvorená v zmysle $ 663 anásl. zákon a č:. 4011964 Zb. obéiansky zákonník v znení neskoľších

pľedpisova$21 anasl. zäkoĺač.I31l2OtO Z. z. o pohľebníctve v znení neskorších predpisov

čl. L
ZMLIIVNÉ sľnĺľy

Prenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nám. Sv. Trojice 7,927 15 Šaľa

Zastúpený: Mgľ. Jozef Belický, pľimátor mesta

Barrkové spoj enie: Slovenská sporitel'ňa, a. s'

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
lČo: 00 306 185

(ďalej len,, pľenaj ímate ľ " )

Nájomca: ZvzanaVrbišt'anová
Naľodený/á:
Rodné číslo :
Trvale bytom:
Tel.
e-mail:
(ďalej len,, náj oľnca " )

2.

1

(obidvaja účastníci zmĺuvy v ďalšom texte spoločne aj ilko,, zmluvné stľany " )

čl. il.
ÚvouľÉ USTANovEMA

Prenajímateľ je výlučným vlastníkom pozemkov ľegistľa C KN paľcela iís|o3625l1, ostatrá

plocha o ýmeľe 8351 m2, paľcela číslo 362514, ostatná plocha o qŕmeľe 1974 fiŕ, paľcela

iegistra C KN éíslo 362716; ostatná plocha o v.imere I% Íŕ vedené katastľálnym odboľom

ôŕ..'"er'" úradu Šaľa pre obec a katastľálne územie Šďa na LV č. 1 a pozemku regisfua E

KN parce1a čís1o 64, orná pôda o qýmeľe 684 fiŕ,vedený katastrá1nym odborom okľesného

uÍadu Šaľa pľe obec a katastľálne územie Šaľa na Lv č. 7266 (ďa\ej spoločne aj ako

,,nehnuteľnosti").
Na týchto nehnutelhostiach sa nachádza cintoľín mesta Šaľa ktoľý je pohľebiskom podľa

zákonaI3tlzOLO Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov'

čl. ilL
PREDMEľ ĺ Účnl ľÁĺľĺu

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

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

Y 7 rud: 5 hľobové miesto č.: 1 (ďalej aj ako,,hľobové miesto").

2.

L

u6
Nájomná zmluva na hľobové miesto



1

čl.Iv.
SLUŽBY sPoJENÉ S NÁJMoM HRoBovÉrĺo MIESTA

S prenájom hrobového miesta sú spojené služby, ktoľé počas trvania nájomného vďahu

prenaj ímateľ poskytuj e náj omcovi :

r.r odvoz odpadu z pohĺebiska okrem stavebného odpadu'

I.2 ídrŽbapozemkov a stavieb na pohĺebisku, na ktorom sa hĺobové miesto nachádza

(okrem hľobového miesta),

úhÍady investičných a neinvestičných nákladov spojených s pľevádzkou pohľebiska'

preváázkovanie pohĺebiska, na kÍorom sa nachádza hĺobové miesto špecifikované v č1'

III. tejto zmluvy, v súlade so zĺĺkonom č. l3ll2}lO Z. z. o pohľebníctve v znenĹ

neskorších predpisov.

1.3

ĺ.4

čl. v'
DoBA NÁJMU

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

doby (l0 rokov odo dňa pochovania) , ak zŕkoĺ é. |3llz)to Z' z' o pohľebníctve v znení

neskoľších predpisov neustanovuje inak'

2. Neoddelitel'nou'pľílohou tejto zmluvy je doklad o úhĺade nájomného'

3. IJŽívaniehľobového miesta zača\o din 9'4'202l'

čl. vI.
ľÁĺoľĺľn

1. Výška nájomného činí 20,00 EUR (slovom: dvadsat' eur) na dobu 10 rokov a je uľčená

podľa ust. $ 12 Všeobe cĺe zŕx'äzného nariadenia mesta Šaľa č. 5l20z0 Prevádzkoý

poľiadok poľ''"Ĺĺrt mesta Šaľa (ďalej aj ako ,,vZN č, 5l202O*) a bo1o uhľadené dňa

9.4.202l,na dobu do 9.4.2031'

2. Nájomné je splatné vopred na celých 10 ľokov pri podpise tejto zmluvy (na celú tleciu dobu)'

3. Nájomca berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, Že ýška nájomného na ďalšie obdobie

nájmu bude určená podľa aktuálne platného cenníka pľenajímateľa'

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

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

obdobie,mápľenajímateľprávovypovedaťtutonájomnúzmluvupostupompodľač1.VIII.
tejto ZmluvY.

5. Pľi úmľtí nájomcu hrobového miesta má pľednostné pľávo nauzatvotenie novej nájomnej

zmluvy na hĺobové miesto osoba blízka, ak je blízkych osôb viac, táblizka osoba' ktoľá

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

zomĺelému nájomcovi ľodnym listom alebo čestným vyhlásením s úradne osvedčeným

podpisomvyhlasujúctentovzťahkzomĺelémunájomcoviaktorejprenajímateľpísomne
ako prvej potvľdí vpžitie pľednostného pľáva. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej

zmluvy moŽno uplatniť najneskôľ do jedného roka od úmľtia nájomcu hĺobového miesta'

Nájomná zmluva na hĺobové miesto
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čt. vII.
pnÁv.q. A PovINoSTI ZMLUvl\Ýcrĺ sľnÁľ

Prenajímateľ j e povinný:

1.1 prevádzkovať pohľebisko sprenajatým hľobovým miestom vsúlade splatnými

pľávnymi pľedpismi o pohľebníctve a prevádzkoým poľiadkom pohĺebiska,

t.2 počas tľvania tejto zmluvy zabezpeéiť pľístup nájomcovi k prenajatému hĺobovému

miestu,

1.3 zdľžať sa akýchkoľvek zásahov do hĺobového miesta, okrem prípadu, ak je potľebné

zabezpečiťbezpečné prevádzkovanie pohľebiska. o pripravovanom zásahuje povinný

vopľed písomne iďoľmovať nájomcu. o už uskutočnenom zásahu do hĺobového

miesta, je pľevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne infoľmovať nájomcu, 
i

I.4 vopred písomne upozoľniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť 
i

mesiacov predo dňom, keď sa má hĺobové miesto zrušiť. l

2. Nájomcaje povinný:

2.1 dodržiavať ustanoveni a ptevádzkového poriadku'

2.2 vživať hrobové miesto v súlade s platnými právnymi predpismi o pohľebníctve

a prevádzkovým poľiadkom pohľebiska ako aj touto zmluvouo

2.3 na vlastné nak1ady zabezpečovať poriadok, údržbu a staľostlivosť o prenajaté hľobové

miesto a jeho bezprostľedné okolie azabezpečiť, aby príslušenstvo k hľobu neohľozilo

bezpečnosť návštevníkov pohĺebiska,

2.4 oznamovať prevádzkovateľovi pohľebiska všetky znT(eny údajov potľebné na vedenie

evidencie hľobových miest, v prípade fyzickej osoby najmä zmenu mena a adresy

tľvalého pobýu, v pľípade pľávnickej osoby najmä zmenu obchodného mena a sídla,

z.5 vykonavať akékoľvek stavebné úpľavy na hľobovom mieste a úpravy okolo hľobového

miesta iba s predchádzajicim súhlasom správcu cintorína,

2.6 udržiavať poľiadok na pohľebisku'

3. Ak pľenajímateľ zistí nedostatky v starostlivosti o hľobové miesto, vyzve nájomcu, aby ich

v pľimeranej dobe odstľanil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstráni v písomne určenej

lehote, prenajímatel'tak môže urobiť sám na náklady nájomcu.

4 , Náj omca berie na vedomie, že nedodržiavaním prevádzkového poľiadku pohĺebiska sa môŽe

dopustiť pľiestupku podľa ust. $ 32 zékona 13112OLO Z. z opohľebníctve v platnom zĺení'

5. Kažďá zmena prevádzkového poľiadku bude oznamovaná nájomcovi hĺobového miesta

uveľejnením ozĺámenia o zmene pľevádzkového poriadku pohľebiska na uľadnej tabuli

spo1u so zveľejnením nového pľevádzkového poriadku pohĺebiska. Zmeĺa prevádzkového

poľiadku pohĺebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Sali.

6. Podnájom hrobového miesta je zakázaĺý'

čl. vlil.
rnŕpovpĎ NÁJoMNEJ ZvĺLavY A UKoNČENIE NÁJoMNEHo vZŤAHU

1

2

Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak :

a) zétvúnéokolnosti na pohľebisku znemožňujú trvanie nájmu hľobového miesta,

b) sa pohľebisko zruší,

c) nájomca ani po upozoľnení nezaplatilnájomné zaužívarliehrobového 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 nĺáklady pľeložiť

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

3. Ak prenajímateľ 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 hľobové miesto zrušiť; ak mu nie je známaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu,

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

nájomcu hľobového miesta a čísla hrobového miesta.

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

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

nájomné zaplatené; ak mu nie je známaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uveľejní tuto

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

hľobového miesta a čísla hľobového miesta.

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

nájomca je známy,výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia výpovede.

Pľenajímateľ vyzve nájomcu, aby najneskôľ do tejto lehoý odstľĺĺnil z hľobového miesta

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

prenajímateľ odstrani; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hľobu považuje sa

opustenú vec.

6. Po uplynutí tlecej doby (10 ľokov odo dňa pochovania) môŽe nájomca písomne požiadať

prenajímateľa o ukončenie nájomného vzťahu písomnou dohodou zmluvných stľán,

spľavidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné uhľadené. Yzot žiadosti

o ukončenie zmluvy tvorí prílohu č. 6 VZN Ó.5lz020.

čl. Ix.
osoBITNÉ usľĺľovENIA

Pľenajímateľ nezodpovedá zapoškodenieo alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

na hľobovom mieste.

Nájomca berie na vedomie, že jeho vlastn;ý hnutel'ný majetok si je povinný poistiť na

vlastné nĺĺklady. Prenajímateľ nezodpovedázaprípadnú stľatu, ľesp. zničenie majetku.

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

naľiadenia Euľópskeho paĺlamentu a rady (EU) 20161679 z 27. aprila 2016 o ochrane

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

sa zrušuje smernica 95l46l$s (všeobecné naľiadenie o ochĺane údajov) osobné údaje

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

Prenajímateľa, ktoré vyplývajú zpľevádzkovania pohľebiska podl'a zŕkoĺač:. I3I|20I0 Z.z.

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

práv a povinností vyplyvajúcich zo zmluvného vďahuzaloŽeĺého nazäTJade tejto Zmluvy

a následne na účely aľchivácie po dobu trvania aľchivačnej doby v súlade so zákonom č.

395l2OO2 Z.z. oarchívoch a registľatuľach a o doplnení niektoých zákonov v platnom zĺeĺi.
Spľacúvanie osobných údajov Nájomcu j'e v súlade s č1. 6. ods. 1 písm. c) všeobecného

nariadenia o ochĺane údajov potľebné na plnenie zakonných povinností Prenajímateľa podľa

zžkona č,. t3tl20tO Z.z. o pohĺebníctve v znení neskoľších predpisov. Nájomca záĺovei

vyhlasuje, že za účelom uzavretia tejto Zm\uvy pľi poskýnutí osobných údajov

Prenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich právach vyplývajúcich zo

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

I

2

J
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zakonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších relevantn]ŕch skutočnostiach

obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky ochľany súkľomiďo, s ktoľého obsahom saNájomca

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

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

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

akúkolŤek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej stľany uvedenú v č1.

I. zmluvy, dokial' nie je zmena adľesy písomne oznámenä druhej zmluvnej strane, ktorá

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

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

zásielky zmluvnej stľane, kÍorá zásielku doručuje. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na

opľávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záv'ázku medzi zmluvnými stranami, ktoré

vyplývajú ztejto zmluvy aj pľostľedníctvom e _ mailu ala\ebo kľátkej textovej správy.

Prenajímateľ aNájomca sa zav'ázujtl písomne si ozĺrámiť každi Zmenu týajúcu sa ich

identifikačných údajov (ĺénov, sídlo, čísla účtov a pod.) najneskôr do 10 pracovných dní

odo dňa, kedytáto zmeÍanastala. Takéto zlTleny sanebudúpovažovať zazmeny vyžadujúce

si uzavretie dodatku k tejto zmluve.

čl. x.
zÁvnnnčNÉ USTANovENIA

1. K zmene tejto zmluvy môŽe dôjsť len na zäk|ade vzájomnej dohody zmluvných strán

foľmou očíslovaných písomných dodatkov, s výnimkou zmien vyplývajúcich zo zmeny

pľevádzkového poľiadku pohľebiska, ktoľé silzávázné pre nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zmieĺvšeobecne platných pľávnych predpisov najmä zákoĺač,. l3ll2010

Z.z. o pohľebníctve v znení neskorších predpisov.

2. Práva a povinnosti zmluvných stľán touto zmluvou neupravené sa ľiadia príslušnými

ustanoveniami VZN č. 5l2O20 v platnom zneĺi, zákonom č. I3ll20l0 Z. z. o pohĺebníctve

v zneni neskoľších pľedpisov a zákonom č. 4011964 Z. z. občiansky zákonník v platnom

znení.
3. Touto zmluvou sa ľiadi tiež doba uŽivaĺĺapredmetu 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 spľístupnením ich osobných

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

$ 5a zákona č. 2t1l2OOO Z. z. o slobodnom pľísfupe k informáciám ao zmene a doplnení

niektoqých zĺíkonov (zákoĺo slobode informácií) v platnom zĺeĺí.
5. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôľ stratia

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

tanovení sa použije úprava, ktoľá, pokiaľ je to pľávne možĺé, sa čo najviac pľibližuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzat:ĺéraní tejto Zm\uvy zmluvné stľany túto otázku brali

do úvahy.

6. Táto zmluva je vypracovaná v tľoch (3) vyhotoveniach, z ktoých nájomca obdrži jedno

(1) vyhotovenie a prenajímatel' obdrŽí 2 vyhotovenia.

5
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7 Zmluvné stľany vyhlasujú, že zmluvu si prečítali, súhlasia s jej obsahom' poľoalmeli mu,

vyhlasujú, že obsahuje slobodný, určitý, jasný azĺozuĺniteľný pľejav ich vôle ana znak
súhlasu ju podpisujú.

V Šaľ, dňa.
9 q LoÚ

Za nójomcu: Za prenajímateľa:

1

..,.,..,.r.rr?r.oo oor or oror roor oioo( or o-o oo r..o or............

J
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