
Nájomná zmluva č,. 16812021

na hľobové miesto

uzatvorená v zmysle $ 663 anasl. zákona č). 4011964 Zb. obč:iaĺsky zákonník v znení neskorších

pľedpisov a $ 21 a násl. zákoĺa č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov

čl. L
ZMLtIu\É srnliĺy

1. Pľenajímatel': Mesto Sal'a

Sídlo: Nám. Sv. Tľojice 7,927 15 Šďa

Zast6peĺý: Mgľ. Jozef Belický, primator mesta

Bankové spoj enie : Slovenská sporitel'ňa, a's'

IBAI.{: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
IČo: 00 306 185

(ďatej len,, prenaj ímate ľ " )

2. Nájomca: Jaľolím Nemeček

Naľodený/á:
Rodné číslo :
Trvale bYtom :

Tel.
e-mail:
(ďalej len,,nójomca")
(obidvaja účastníci zmluvy v ďalšom texte spoločne aj ako ,,zĺnluvné straľly")

čl. il.
ÚvonľÉ USTANovEMA

)

Prenajímateľ je výlučným vlastníkom pozemku_ registľa c KN parcela číslo 1586/1'

zastavaĺéplochy anádvoria ornimeľe lzz++ m2, paľcela registľa C K}{ číslo 1586/8'

zastavaĺáp1ocha a nádvorie o qŕmeľe :r.4I,, a paľcela registra c K]'{ číslo 1586/6, ostďná

plocha o qimeľe 7 rĺÝ vedené katastrálny- oáborom okľesného rľadu Šďa, pre obec

a katastľalne územie Šďa, na liste vlastníctva č. 1 (ďalej ,,aj ako nehnutel'nosti")'

Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintorín mesta Šaľa ktoý je pobľebiskom podľa zékoĺa

13l/2010 Z. z. opohĺebníctve v znení neskoľších predpisov. Prenajímateľ je pľevádzkovatel'

pohľebiska

čl. ilI.
PREDMEľ ĺ Účnl ľÁĺvĺu

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

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

7 faď: 13 hrobové miesto č : 18Ua (ďalej aj ako,,hľobové miesto")'
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čl. Iv.
SLUŽBY sPoJENÉ s NÁJMOM HRoBovEHo ľĺIESTA

S pľenájom hrobového miesta sú spojené služby, ktoré počas tľvania nájomného vzťahu

prenaj ímateľ poskytuj e náj omcovi:

l.1 odvoz odpadu z pohľebiska okľem stavebného odpadu,

l.2 idrŽbapozemkov a stavieb na pohrebisku, na ktoľom sa hĺobové miesto ĺachádza

(okľem hľobového miesta),

1.3 úĺady investičných a neinvestičných nákladov spojených s prevádzkou pohĺebiska,

l.4 pľevádzkovanie pohľebiska, na kÍorom sa ĺachädza hĺobové miesto špecifikované

v č1. il. tejto zmluvy, v súlade so ziíkonom č. 131/2010 Z. z. o pohľebníctve v zneĺi

neskorších predpisov.

čl. v.
DoBA NÁJMU

1. Táto zmluva sa uzatváLra na dobu neurčitú v súlade so zákonom č. I3ll20l0

Z. z. o pohľebníctve v platnom zneni.

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

3. Užívanie hrobového miesta začalo dÍlp;. 16.4.202I'

čl. vI.
ľÁĺottĺľÉ

1. Výška nájomného činí 5,00 EUR (slovom: pät' euľ) na dobu 10 rokov aje určená podľa

ust. $ 12 Všeobe cne zélvazného nariadenia mesta Šaľa č. 5l2O20 Pľevádzkoqý poriadok

pohrebísk mesta Šaľa (ďalej aj ako ,'VZ}T é. 5l2O2O') a bolo uhľadené dŕra 16.4.2021, na

dobu do 16.4.2031.

2. Nájomné je splatné vopľed na celých l0 rokov pri podpise tejto zmluvy.

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

nájmu bude určen á podľ aaktuálne platného cenníka prenajímateľa.

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

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

obdobie, má prenajímateľ pľávo vypovedať tuto nájomnú zmluvu postupom podľa čl' Vn'
tejto Zmluvy

5. Pľi úmľtí nájomcu hĺobového miesta má pľednostné právo na uzatvoľerue noveJ naJomneJ

zmluvy na hľobové miesto osoba b|ízka, ak je blízkych osôb víac, táblizka osoba, ktorá

doručí prenajímate1'ovi písomnú žiadosť ako prvá, pľeukĺíže svoj status blízkej osoby k

zomrelému nájomcovi ľodným listom alebo čestným vyhlásením s úľadne osvedčeným

podpisom vyhlasujúc tento vďah k zomĺelému nájomcovi a ktorej pľenajímateľ písomne

ako prvej potvrdí využitie pľednostného práva. Prednostné právo na uzatvoľenie nájomnej

zm1uvy možno uplatniť najneskôľ do jedného roka od úmľtia nájomcu hrobového miesta'
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čl. vII.
pnÁvĺ A PovINosTI zľrluvľŕcľĺ sľnÁľ

1. Prenajímateľ je povinný:

l.1 prevádzkovať pohĺebisko s prenaja!ým hľobovým miestom v súlade s platnými

právnymi pľedpismi o pohĺebníctve a prevádzkoqým poriadkom pohľebiska,

l.2 počas trvania tejto zmluvy zabezpeéiť prístup nájomcovi k prenajatému hĺobovému

miestu,

1.3 zdtžať sa akýchkolvek zásahov do hĺobového miesta, okľem prípadu, ak je potrebné

zabezpeéiťbezpečné pľevádzkovanie pohľebiska. o pripľavovanom zásahuje povinný

vopľed písomne iďoľmovať nájomcu. o uŽ uskutočnenom zásahu do hĺobového

miesta, je pľevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne infoľmovať nájomcu,

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

mesiacov predo dňomo keď sa má hrobové miesto zrušiť.

2. Nájomcaje povinný:

2.l dodrŽíavať ustanoveni a ptevádzkového poriadku,

2.2 lžívať hĺobové miesto v súlade s platnými právnymi pľedpismi o pohrebníctve

a prevádzkoým poľiadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou,

2.3 na vlastné naklady zabezpeéovať poľiadok, údľžbu a staľostlivosť o pľenajaté hľobové

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

bezpečnosť návštevníkov pohĺebiska,

2.4 oznamovať pľevádzkovatel'ovi pohĺebiska všetky zÍneny údajov potľebné na vedenie

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

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

2,5 vykonávať akékoltek stavebné úpľavy na hrobovom mieste a úpravy okolo hrobového

miesta iba s pľedchádzajúcim súhlasom správcu cintorínao

2.6 udtžiavať poriadok na pohľebisku.

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

v pľimeľanej dobe odstľánil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstráni v písomne uľčenej

lehote, pľenajímateľ tak môže urobiť sám na naklady nájomcu.

4. Nájomca berie na vedomie, že nedodržiavaním pľevádzkového poriadku pohľebiska sa môže

dopustiť priesfupku podl'a ust. $ 32 zékona l3ll20l0 Z. z opohrebníctve v platnom zneni'

5. Každá zmeÍa pľevádzkového poľiadku bude oznamovaná nájomcovi hľobového miesta

uveľejneďm oznámenia o nnene prevádzkového poriadku pohľebiska na uľadnej tabuli

spolu so zveľejnením nového pľevádzkového poľiadku pohĺebiska. Zm7ĺ|.pľevádzkového

poriadku pohľebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Sali.

6. Podnájom hľobového miesta je zakéaarý.

čl. vilI.
vŕľovoĎ ľÁĺottĺľEJ ZMLUvY A UKoNČENIE NÁJoľĺľÉ,Ho vZŤAHU

Pľenajímatel'nájomnú zmluvu vypovie, ak :

a) závažnéokolnosti na pohľebisku znemoäujú tľvanie nájmu hĺobového miesta,

b) sa pohĺebisko zruší,

c) nájomca ani po upozorneníĺezap|atilnájomné zavžívane hľobového miesta'

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

I
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musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hľobové miesto a na vlastné náklady preloŽiť

ľudské ostatky vrátane príslušenstva hľobu na nové hĺobové 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 predo dňom,

keď sa má hľobové miesto zrušiť; ak mu nie je známaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu,

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

nájomcu hľobového miesta a čísla hľobového miesta.

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

qýpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na lĺÍoru bolo

nájomné zaplatené; ak mu nie je znátma adľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní futo

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

hľobového miesta a čísla hľobového miesta.

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

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

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

miesta pľíslušenstvo hĺobu; ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty

ho prenajímateľ odstráni; po uplynutí qýpovednej lehoty sa príslušenstvo hĺobu povaŽuje sa

opustenú vec.

6. Nájomca môŽe písomne požiadať prenajímateľa o ukončenie nájomného vďahu písomnou

dohodou zmluvných strán, spravidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné

uhĺadené. Yzor Žiadosti o ukončenie zmluvy tvoľí pľílohu č. 6 VZN é.512020.

čl. Ix.
osoBITNÉ usľĺľovENIA

Prenajímateľ nezodpovedá za poškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

na hľobovom mieste.

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

vlastné nĺáklady. Prenajímateľ nezodpovedäzaprípadnú stratu, ľesp. zničenie majetku.

Nájomca berie na vedomie, že Prenajímateľ a jeho spľostredkovatelia spľacúvajú v zmysle

naľiadenia Európskeho paľlamentu a rudy (EU) 20161679 z 27. apn|a 2016 o ochrane

ffzických osôb pri spľacúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov, ktoým
sa zrušuje smeľnica 95l46lBs (všeobecné nariadenie o ochĺane údajov) osobné údaje

Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto ZmIvve za účelom plnenia zŕkonrých povinností

Pľenajímateľa, kÍoľé vyplývajú zprevádzkovania pohľebiska podľa zákonač. l3ll20l0 Z.z.

o pohrebníctve v znenineskoľších predpisov, po dobu nevyhnutne potrebnú nazabezpečenie

ptélv apovirurostí vyplývajúcich zo zmluvného vzt'ahu založeného nazál<lade tejto Zmluvy

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

39512002 Z.z. o archívoch a registraturach a o doplneď niektoých zákonov v platĺrom zneni.

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

naľiadenia o ochĺane údajov potrebné naplnenie zakonných povinností Prenajímateľapodl'a

zákona č). l31l20l0 Z.z. o pohĺebníctve v zneĺí neskorších pľedpisov. Nájomca zálroveťl

vyhlasuje, že za účelom uzavľetia tejto Zm\uvy pri poskýnutí osobných údajov

Prenajímateľovi bol dostatočne iďoľmovaný o svojich právach vyplývajúcich zo
spracúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskytnúť v súvislosti so

1
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4.

zĺĺkonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších relevantných skutočnostiach

obsiahnu!ých v dokumente ,,Podmienky ochrany súkĺomiď" s ktorého obsahom saNájomca

pľed podpísaním tejto Zmluvy oboznámil. Nájomca berie na vedomie že infoľmácie o

,pru.ouarr*í osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Pľenajímateloa: www'sala'sk'

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

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

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmeta adľesy písomne ozĺámeĺá dľúej zmluvnej strane' ktorá

písomnosť doručuje. Vprípade, ak sa písomnosť aj pri dodňaní ýchto podmienok vráti

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

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

oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzk(ll medzi zmluvn:ŕmi stranami, ktoľé

vyplývajú ztejtozmluvy aj pľostľedníctvom e _ mailu a{alebo kľátkej textovej správy

p..*jĺ-uteľ aNájomca sa zavän$i písomne si omámiť každú zmenu ýkajúcu sa ich

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

odo dňa, kedytáto zmeĺanastala. Takéto zmeÍLy sanebudúpovažovať zazÍYLerLy vyžadujúce

si uzavľetie dodatku k tejto zmluve.

5

čl. x.
zÁvnnpčNÉ UsTANovENIA

1. K zmene tejto zmluvy môŽe dôjsť len n azékJadevzájomnej dohody zmluvných stľán foľmou

očíslovaných písomných dodatkov, s výnimkou zmien vyplývajúcich zo zĺneny

prevádzkového poľiadku pohrebiska, ktoré stĺzáviiznépľe nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zmieĺvšeobecne platných pľávnych pľedpisov najmä zékonač" I3ll20|0

Z.z. o pohľebníctve v zneĺi neskoľších pľedpisov'

2. Präva a povinnosti zmluvných stľĺín touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými

ustanoveniami VZN č,. 5l2O20 v platnom zneĺi,zákonom č,.13ll20t0 Z. z. o pohľebníctve

v zneĺi neskorších predpisov a ziíkonom é. 4011964 Z. z. obč:iansky zĺĺkonník v platnom

zneni.

3. Touto zmluvou sa riadi tiež doba vŽívanapľedmetu nájmu do doby nadobudnutiaúčinnosti

tejto zmluvY.

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvn;ými stľanami aúčinnou

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

súhlasia so zueľe.;n"ním ce|ej zmluvy, vľátane so zverejnením a sprístupnením ich osobných

údajov u rozsuhu mena a pľiezviska. Povinnosť zmluvu zveľejniť vyplyva z ustanovenia $

5a zákoĺa č. 2l|l2o0O Z. z. o slobodnom pľístupe k iďormáciám ao änene a doplnení

niektoých zákonov (zákon o slobode iďoľmácií) v platnom zneni'

5. Ak niektoľé ustanovenia tejto Zmhxynie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia

účinnosť, nie je fým dotknutá platnosť ostatn1ých ustanovení. Namiesto neúčinných us-

tanovení sa použije úpľava, ktoľá, pokiaľ je to právne možné,sa čo najviac približuje zmyslu

a účelu tejto Zm1uvy, pokiaľ pi vzaíĺáraní tejto Zmlĺvy zmluvné strany tuto otazku bľali

do úvahy.

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

(1) vyhotovenie a pľenajímateľ obdľží 2 vyhotovenia'
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7 Zmluvné stľany vyhlasujú, Že zmluvu si pľečítďi, súhlasia s jej obsahom' porozumeli mu,

vyhlasujú, že obsďruje slobodný, WčitY, jasný aztontĺlitelhý pľejav ich vôle ana znak

súhlasu ju podpisujú.

V Šaľ, aĺa...../.(. :.l... i8?. ĺ....

Zandjomcu: Za prenajímatelia:

JozeÍ.

ľ

Nájomná zmluva na hľobové miesto _ uľnové miesto 6t6


