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Nájomná zmluva č,, t63ĺ202l
na hrobové miesto

uzatvorená v zmysle $ 663 a násl. zákonaé.4011964 Zb. občiaĺsky zákonník v znení neskorších
pľedpisov a $ 21 a násl. zékonač. I3Il2Ol0 Z.z. o pohľebníctve v znení neskorších predpisov

čl. I.

ZMLWNE STRANY

Pľenajímatel': Mesto Šal'a
Sídlo: Nám. Sv. Tľojice 7,92715 Šaľa
Zasttlpený: Mgľ. Jozef Belický, primátoľ mesta
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282
BIC: GIBASKBX
IČo: 00 306 185

(ďalej len,, pľenaj ímateľ " )

Nájomca: Imrich Belovič
Narodený/á:
Rodné číslo :
Trvale bytom :

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

čl. II.
WODNE USTANOVENIA

Pľenajímateľ je výlučným vlastníkom pozemku ľegistra C KN paľcela číslo 1586/1,

zastavaná plocha anádvoľie ovýmeľe 33244 rĺŕ,parceLa registľa C KN číslo 1586/8,

zastavanäplocha a nádvoľie o výmeľe l34 fiŕ aparcelaľegistra C KN číslo 1586/6, ostatná

plocha o výmeľe 7 m2 vedené katastrálnym odboľom okľesného uradu Šaľa, pľe obec

a katastľálne územie Šaľa, na liste vlastníctva č. 1 (ďalej aj ako ,onehnuteľnosti").
Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintorín mesta Šaľa ktoľý je pohľebiskom podľa zákona

I3ll20l0 Z. z. o pohĺebníctvev zĺeĺineskoľších predpisov. Pľenajímateľ je prevádzkovatel'

pohľebiska.

čl. uI.
PREDMET A UčEL ľÁĺnĺu

Pľenajímatel' prenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca prijíma do nájmu za podmienok

dohodnutých v tejto nájomnej zmluve (ďalej len,,zmluvď'): hľobové miesto na parcele 13,

rad : 1 hĺobové miesto č' 30 (ďalej aj ako,,hľobové miesto").
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čl.Iv.
sLUŽBY sPoJENÉ s NÁJMoM HRoBovEHo MIESTA

S prenájom hľobového miesta sú spojené služby, ktoré počas tľvania nájomného vzťohu

pľenajímateľ poskytuj e náj omcovi:

1.1 odvoz odpadu z pohľebiska okľem stavebného odpadu,

t.2 í&žbapozemkov astavieb na pohľebisku, na ktorom sa hĺobové miesto nachádza

(okľem hĺobového miesta),

1.3 úhĺady investičných a neinvestičných nákladov spojených s pľevádzkou pohľebiska,

l.4 pľevádzkovanie pohľebiska, na ktoľom sa nachádza hľobové miesto špecifikované v č1.

III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č. t3llz}lO Z. z. o pohľebníctve v zĺení

neskoľších predpisov.

čl. v.
DOBA ľÁĺľĺu

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

doby (l0 ľokov odo dňa pochovania), ak zákon č. I3tl20l} Z. z. opohľebníctve v zneni

neskorších pľedpisov neustanovuj e inak.

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

3. UŽívanie hľobového miesta začalo: |3.l0.l972.

čl. vI.
ľÁĺonĺľÉ

1. Výška nájomného číni 27 EUR (slovom: dvadsat'sedem euľ) na dobu 10 ľokov a je určená

podľa ust. $ 12 Všeobecne záv'azného nariadenia mesta Šaľa č. 512020 Prevádzkoý

poriadok pohľebísk mesta Šaľa v platnom znení (ďalej aj ako ,,VZľ{ č. 512020*) a bolo

uhľadené dna I7 .10.2012, na dobu do 17 .10.2022'

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

3. Nájomca beľie na vedomie a ýslovne súhlasí s tým, že ýška nájomného na ďalšie obdobie

nájmu bude určená podľa aktuálne platného cenníka pľenajímatel'a.

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

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

obdobie, má pľenajímateľ právo rrypovedať túto nájomnú zmluvu postupom podľa č1. VIII.

tejto Zmluvy.
5. Pľi úmľtí nájomcu hrobového miesta má pľednostné právo na uzatvorenie novej nájomnej

zmluvy na hĺobové miesto osoba b\ízka, ak je blízkych osôb viac, táblizka osoba, ktorá

doručí prenajímatel'ovi písomnú Žiadosť ako prvá, preukaže svoj status blízkej osoby k

zomľelému nájomcovi ľodným listom alebo čestným vyhlásením s úľadne osvedčeným

podpisom vyhlasujúc tento vďah k zomľelému nájomcovi a ktorej pľenajímateľ písomne

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

zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného ľoka od úmľtia nájomcu hĺobového miesta.
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čl. vil.
PRÁvA A PovINosTI ZMLU\ôľýcH sTRÁN

Pľenajímateľ je povinný:

1.l pľevádzkovať potľebisko s pľenajaQim hľoboým miestom v súlade s platnými

pľávnymi predpismi o pohĺebníctve a pľevádzkoqým poľiadkom pohľebiska,

l.2 počas tľvania te3to zmlur.y zabezpeéiť prístup nájomcovi kpľenajatému hľobovému

miestu,

1.3 zdtŽať sa akýchkoľvek zásahov do hľobového miesta, okĺem pľípadu, ak je potrebné

zabezpečiťblzpečné pľevádzkovanie pohľebiska. o pripľavovanom zásahuje povinný

vopľed písomne infoľmovať nájomcu. o už uskutočnenom zásahu do hľobového

miesta, je ptevédzkovateľ povinný bezodkladne písomne infoľmovať nájomcu'

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

mesiacovpredodňom,keďsamáhľobovémiestozrušiť.
2. Nájomcaje povinný:

z.1 dodňíavať ustanovenia pľevádzkového poriadku'

2.2 uŽívať hľobové miesto v súlade s platnými právnymi predpismi o pohľebníctve

aprevádzkovýmpoľiadkompohľebiskaakoajtoutozmluvou,
2.3 na vlastné naklady zabezpečóvať poriadok, údržbu a staľostlivosť o pľenajaté hľobové

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

bezpečnosť návštevníkov pohľebiska,

2.4 oznamovať pľevádzkovateľovi pohľebiska všetky zmeny údajov potľebné na vedenie

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

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

2.5 vykonávať akékoľvek stavebné úpľavy nahľobovom mieste a úpľavy okolo hĺobového

miesta iba s pľedchádzajúcim súhlasom správcu cintoľína,

2.6 udľžiavať poriadok na pohľebisku'

3. Ak pľenajím atei zistínedostatky v staľostlivosti o hĺobové miesto, vyzve nájomcu, aby ich

v primeranej dobe odstránil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstráni v písomne uľčenej

lehote, prenajímateľ tak môže uľobiť sám na náklady nájomcu.

4. Náj omca beľie na vedomie, Že ĺedodtžiavaním pľevádzkového poriadku pohľebiska sa môže

dopustiť pľiestupku podľa ust. $ 32 zéi<ona l3Il2oIO Z. z o pohľebníctve v platnom znení'

5. Každä zmeĺa p."uád"korrého poľiadku bude oznamovaná nájomcovi hľobového miesta

uveľejnením oznámenia o zmene pľevádzkového poriadku pohrebiska na uľadnej tabuli

spolu so zveľejnením nového pr.uád"kového poriadku pohĺebiska.'^?"?.pľevádzkového

poľiadku pohrebiska podlieha schváleniu Mestským zasfupiteľstvom v Sali'

6. Podnájom hĺobového miesta je zakánaĺý'

čl. v[I.
rnŕľovnĎ NÁJoMNEJ ZMLUvY A UKoNČENIE NÁJoMNÉHo vZŤAHU

Prenajímateľ nájomnú zmluw vypovie, ak:

a) závažnéokolnosti na pohľebisku znemožňujú trvanie nájmu hĺobového miesta'

b) sa pohľebisko zruší,

c) nájomca ani po upozomeniĺezaplatilnájomné zavŽívaĺie hľobového miesta'

Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'
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4.

zákonnými alebo zmluvnými požiadavkamio ako aj o ďalších ľelevantných skutočnostiach
obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky ochľany súkľomiď', s ktorého obsahom saNájomca
pľed podpísaním tejto Zmluvy obozniímil. Nájomca berie na vedomie že infoľmácie o
spľacovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Pľenajímateľa: www.sala.sk.
V pľípade, ak bude podľa tejto zmluvy potľebné doručovať druhej zmluvnej strane
akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adľesu zmluvnej strany uvedenú v čl.
I. zmluvy, dokiaľ nie je zmena adľesy písomne oznámená druhej zmluvnej stľane, ktoľá
písomnosť doručuje. V pľípade, ak sa písomnosť aj pľi dodržani týchto podmienok vráti
nedoručená, zmluvné stľany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú dňom vľátenia
zásielky zmluvnej stľane, ktotá zásielku doručuje. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na
oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzkls' medzi zmluvnými stranami, ktoľé
vyplyvajú ztejto zmluvy aj pľostľedníctvom e _ mailu ďalebo krátkej textovej správy.
Pľenajímateľ aNájomca sa zav'ázujit písomne si oznámiť každú zmenu týkajúcu sa ich
identifikačných údajov (názov, sídlo, čísla účtov a pod.) najneskôr do 10 pľacovných dní
odo dňa, kedy táto 7Ínenanastala. Takéto zmeny sa nebudú považovať zazmerLy vyžadujúce
si uzavľetie dodatku k tejto zmluve.

čl. x.
zÁvnnnčNn USTANovENIA

1. K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len nazákladevzájomnej dohody zmluvných strán foľmou
očíslovaných písomných dodatkov, s qýnimkou zĺnieĺ vyplývajúcich zo zmerly
pľevádzkového poľiadku pohľebiska, ktoľé stzáväzné pre nájomcu dňom nadobudnutia ich
účinnosti alebo zo zmienvšeobecne platných pľávnych predpisov najmä zálkoĺač. t3ll20l}
Z.z. o pohľebníctve v znení neskorších predpisov.

2. Práva a povinnosti zmluvných striín touto zmluvou neupľavené sa riadia príslušnými
ustanoveniami VZN č. 512020 v platnom zneni, zákonom č. l3ll20l0 Z. z. o pohľebnícfue
v znení neskorších pľedpisov azákonom é. 40lL964 Z. z. občiansky zákonník v platnom
znení.

3. Touto zmluvou sa riadi tiež ďobaužívaníapredmetu 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 zveľejnenia na webovom sídle mesta Šaľa. Zmluvné strany
súhlasia so zverejnením celej zmluvy, wátane so zveľejnením a spľístupnením ich osobných
údajov v ľozsahu mena a pľiezviska' Povinnosť zmluvu zverejnit'vyplyva z ustanovenia $
5a zékona č. 21l/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k infoľmáciám ao zmene a doplnení
niektoých zákonov (zékono slobode infoľmácií) v platnom zneĺí,

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, ktoráo pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac pľibližuje zmyslu
a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzaÝáltaní tejto Zmluvy zmluvné strany túto otazku bľali
do úvahy.

6. Táto zmluva je vypľacovaná v tľoch (3) vyhotoveniach povahy originálu, z ktoých
nájomca obdľŽí jedno (1) vyhotovenie a pľenajímateľ obdrŽí 2 vyhotovenia.
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Zmhlvĺéstrany vyhlasujú, že zmluw si pľečítali, súhlasia s jej obsahom' porozumeli mu'

vyhlasujú, že obsahuj" ,tobodl.Iy, uľčrqý, jasný azĺontliteľný prejav ich vôle ana znak

súhlasu ju podpisujú.

V Šali, dĺa....I.,!. Zoz/

Za nójomcu: Za prenajímateľa:

i\l

. Jozef
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