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Nájomná zmluva č'. 193l202t
na hľobové miesto

uzatvorená v zmysle $ 663 a násl. zákonaé.4011964 Zb. obéiansky zakonník v znení neskorších
predpisov a $ 21 a násl. zékonač. l31l20l0 Z. z. o pohľebníctve v znení neskorších predpisov

čl. I.
ZMLIIVNÉ sTRAll-Y

Pľenajímatel': Mesto Šal'a
Sídlo: Nám. Sv. Tľojice 7,92715 Šaľa
Zastupený: Mgr. Jozef Belický, pľimátor mesta
Bankové spojenie: S1ovenská sporitel'ň4 a.s.

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

(ďalej len,, pľenajítnate ľ " )

Nájomca: Ing.Jana Zušt'áková
Narodený/á:

Rodné číslo :
Trvďe bytom i

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

čl. il.
TIVODNE USTANOVENIA

1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom pozemku registra c KN parcela číslo t586ll,
zastavané plochy anádvoľia oqimere 33244 m2, parcela regista c KN číslo 1586/8,

zastavanáplocha a nádvorie o qimere L34 fiŕ a paľcela registľa c KN číslo 1586/6, ostatrrá
plocha o qýmeľe 7 m2 vedené katastrálnym odboľom okľesného uľadu Šďa, pre obec
a katastrálne územie Šaľa" na liste vlastlríctva č. 1 (ďalej ,,aj ako nehnuteľnosti").

2. Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintoľín mesta Šaľa ktoý je pohľebiskom podľa zákona
I3ll2ot0 Z. z. o pohľebníctve v znení neskorších pľedpisov. Pľenajímateľ je pľevádzkovateľ
pohrebiska.

čl. m.
PREDMET A ÚčEL ľÁĺttĺu

Prenajímateľ pľenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca pľijíma do nájmu za podmienok
dohodnutych v tejto nájomnej zrnluve (ďalej len,,zmluvď'): hľobové miesto na paĺcele č.:

Nc 16 rad : 9 hrobové miesto č : 1lU (ďalej aj ako,,hľobové miesto'o).
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čl.Iv.
sLUŽBY sPoJENE s NÁJMoM HRoBouíľro MIESTA

S prenájom hľobového miesta sú spojené sluŽby, ktoré počas trvania nájomného vzťďru
prenaj ímateľ poskytuj e náj omcovi :

1.1 odvoz odpadu z pohrebiska okľem stavebného odpadu,
1.2 údržba pozemkov astavieb na pohĺebisku, na ktoľom sa hĺobové miesto nachádza

(okrem hľobového miesta),
1.3 úhrady investičných a neinvestičných nákladov spojených s prevádzkou pohľebiska,
l.4 prevádzkovanie pohľebiska, na ktoľom sa nachádza hľobové miesto špecifikované

v čl. il. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č. l3ll2010 Z. z. o pohrebníctve v zneni
neskorších pľedpisov.

čl. v.
DoBA NÁJMU

I Táto zmluva sa vzatvéta na dobu neuľčitú v súlade so zákonom č.

Z. z. o pohľebníctve v platnom zneni.
Neoddelitel'nou prílohou tejto zmluvy je doklad o úhľade nájomného.
Užívanie hĺobového miesta začalo día: 19.4.202l.

13U20r0
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čl. vI.
ľÁĺoľĺľn

1. Výška nájomného činí 5'00 EUR (slovom: pät' euľ) na dobu 10 rokov aje uľčená podľa
ust. $ 12 Všeobecne záväzného naľiadenia mesta Šaľa č. 5l2o20 Prevádzkoý poriadok
pohľebísk mesta Šaľa (ďalej aj ako ,,VZI{ č. 5l2O20*) a bolo uhĺadené dŤn 19.4.202l, na
dobu do 19.4.2031.

2. Nájomné je splatné vopľed na celých l0 ľokov pľi podpise tejto zmluvy.
3. Nájomca berie na vedomie a ýslovne súhlasí s tým, že výška nájomného na ďalšie obdobie

nájmu bude uľčená podľa aktuálne platného cenníka prenajímateľa.
4. 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 prenajímatel'právo vypovedať tuto nájomnú zmluvu postupom podľa č1. VIII.
tejto Zmluvy.

5. Pri úmľtí nájomcu hľobového miesta má pľednostné pľávo na uzatvorenie novej nájomnej
zmluvy na hľobové miesto osoba blízka, ak je blízkych osôb viac, táblízka osoba, ktorá
doručí pľenajímateľovi písomnú Žiadosť ako pľvá, preúaže svoj status blízkej osoby k
zomľelému nájomcovi rodným listom alebo čestným vyhlásením s uradne osvedčeným
podpisom vyhlasujúc tento vďah k zomĺelému nájomcovi a ktorej prenajímatel'písomne
ako pľvej potvrdí využitie pľednostného pľáva. Prednostné právo na uzatllorenie nájomnej
zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmľtia nájomcu hľobového miesta.
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čl. vII.
PRÁvA A PovINosTI zMLUvNÝcH sľnÁľ

1. Pľenajímateľ je povinný:
1.1 prevádzkovať pohľebisko sprenajatým hľobovým miestom vsúlade splatnými

pĺávnymi pľedpismi o pohľebníctve a prevádzkovým poľiadkom pohĺebiska,
|.2 počas trvania tejto zmluvy zabezpečiť prístup nájomcovi k prenajatému hľobovému

miestu,
1.3 zdržať sa akýchkol'vek zásahov do bľobového miesta, okľem pľípadu, ak je potrebné

zabezpeóiťbezpečné pľevádzkovanie pohľebiska. o pripravovanom zásahuje povinný
vopľed písomne infoľmovať nájomcu. o už uskutočnenom zásahu do hľobového
miesta, je pľevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne infoľmovať nájomcu,

l.4 vopred písomne upozomiť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť
mesiacov predo dňom, keď sa má hľobové miesto zrušiť.

2. Nájomcaje povinný:
2.l dodržiavať ustanoveni a ptevádzkového poriadku,
2.2 uŽívať hĺobové miesto v súlade s platnými pľávnymi predpismi o pohrebďctve

aptevádzkovým poriadkom pohĺebiska ako aj touto zmluvou,
2.3 na vlastné nĺĺklady zabezpeč,ovať poriadok, údržbu a staľostlivosť o pľenajaté hĺobové

miesto a jeho bezpľostľedné okolie azabezpečiť, aby pľíslušenstvo k hĺobu neohľozilo
bezpečnosť návštevníkov pohľebiska,

2.4 oznamovať prevádzkovatel'ovi pohľebiska všetky zmeÍIy údajov potľebné na vedenie
evidencie hľobových miest, v pľípade $zickej osoby najmä nnenu mena a adresy
trvalého pobytu, v prípade pľávnickej osoby najmä zĺnenu obchodného mena a sídla,

2.5 vykonávať akékol'vek stavebné úpravy na hľobovom mieste a úpravy okolo hľobového
miesta iba s pľedchádzajúcim súhlasom správcu cintoľína,

2.6 udtžiavať poriadok na pohľebisku.
3. Ak pľenajímateľ zistí nedostatky v starostlivosti o hľobové miesto, wzve nájomcu, aby ich

v pľimeranej dobe odstrĺánil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstľáni v písomne určenej
lehote, pľenajímatel'tak môže urobiť siĺm na naklady nájomcu.

4. Nájomca berie na vedomie, že ĺedodržiavaním pľevádzkového poľiadku pohĺebiska sa môže
dopustiťpľiestupkupodľaust. $ 32zól<onal3ll201}Z. zopohrebníctvevplatnom zneni.

5. Každá zmena prevádzkového poriadku bude oznamovaná nájomcovi hľobového miesta
uveľejnením oznĺímenia o znene pľevádzkového poľiadku pohľebiska na úradnej tabuli
spolu so zverejnením nového pľevádzkového poľiadku pohľebiska . Zmenaprevádzkového
poriadku pohľebiska podlieha schváleniu Mestským zasfupiteľstvom v Šaľ.

6. Podnájom hľobového miestaje zakazaný,

čl. VIII.
vŕpovnĎ ľÁĺomľEJ zMLUr^r A UKoNČENIE NÁJoMNEHo vzŤAHU

1 Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak :

a) závažné okolnosti na pohľebisku znemoäujú trvanie nájmu hľobového miesta,
b) sa pohľebisko zruší,
c) nájomca ani po upozoľnení nezaplatilnájomné zavžívaniehĺobového 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 zabezpečiť iné hĺobové miesto a na vlastné naklady pľeložiť

ľudské ostatky vrátane príslušenstva hrobu na nové hľobové miesto.

Ak pľenajímatel'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 znátmaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu,

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

nájomcu hľobového miesta a čísla hľobového miesta.

Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú z-rĺiuvllzdôvodu uvedeného v ods. 1 písm. c), je povinný

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

nájomné zaplateĺe; ak mu nie je ználma adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní futo

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

hľobového miesta a čísla hrobového miesta.

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

c) a nájomca je ználmy, qýpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia
qýpovede. Prenajímateľ vyne nájomcuo aby najneskôr do tejto lehoty odstrrínil z hĺobového

miesta pľíslušenstvo hľobu; ak ho v tejto lehote neodstriíni, po uplynutí ýpovednej lehoty

ho pľenajímateľ odstľĺíni; po uplynutí v;ýpovednej lehoty sa pľíslušenstvo hľobu považuje sa

opustenú vec.

Nájomca môže písomne požiadať prenajímateľa o ukončenie nájomného vďahu písomnou

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

uhľadené. Yzor žiadosti o ukončenie zmluvy tvorí prílohu č. 6 VZN é.512020.

čl. Ix.
osoBITNÉ usľĺľovENIA

Pľenajímateľ nezodpovedá za poškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

na hľobovom mieste.

Nájomca beľie navedomie, že jeho vlastný hnutelhý majetok si je povinný poistiť na

vlastné náklady. Prenajímatel'nezodpovedäzapľípadnú stľatu, resp. zničenie majetku.

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

naľiadenia Európskeho paľlamentu a raý (EU) 20161679 z 27. aprt|a 2016 o ochrane

$zických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o volonom pohybe takýchto údajov, ktorym

sa zrušuje smeľnica 95l46lBs (všeobecné nariadenie o ochľane údajov) osobné údaje

Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto Zm|uve za účelom plnenia zrĺkonných povinností

Pľenajímatel'a, ktoré vyplývajú zptevádzkovania pohrebiska podľa zál<oĺaé. l3ll20t0 Z.z.

o pohĺebníctve v znenineskoľších pľedpisov, po dobu nevyhnutne potrebnú nazabezpeóeĺie
ptáv apovinností vyplývajúcich zo zmluvného vďahu založeného nazéMade tejto Zmluvy
a niásledne na účely archivácie po dobu trvania aľchivačnej doby v súlade so zákonom č.

39512002 Z.z. o archívoch a ľegistratuľach a o doplnení niektoých zĺĺkonov v platnom znení.

Spľacúvanie osobných údajov Nájomcu je v súlade s čl. 6. ods. l písm. c) všeobecného

naĺiadenia o ochĺane údajov potrebné na plnenie zrĺkonných povinností Prenajímateľa podl'a

zikonaé. l3ll20l0 Z.z. o pohrebníctve v zneni neskoľších predpisov. Nájomca zfuoveíl

vyhlasuje, že za účelom vzavretia tejto Zm|vvy pri pos$rtnutí osobných údajov

Prenajímatel'ovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich právach vyplývajúcich zo
spľacúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskýnúť v súvislosti so

6.

I
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zríkonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších relevantných skutočnostiach
obsiahnuých v dokumente ,,Podmienky ochľany súkľomiď', s ktorého obsahom saNájomca
pľed podpísaním tejto Zmluvy oboznámil. Nájomca berie na vedomie že infoľmácie o
spracovávaní osobných údajov sú dosfupné na webovom sídle Prenajímateľa: www.sala.sk.

4. V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potľebné doručovať dľuhej zmluvnej stane
akukolŤek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v čl.
I. zmluvy, dokiaľ nie je zmena adľesy písomne oznétmená dľuhej zmluvnej strane, ktorá
písomnosť doručuje. V pľípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vľáti
nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú dňom vľátenia
zásielky zmluvnej stľane, ktoľá zásielku doručuj e. Zm7uvĺé stľany sa výslovne dohodli na
oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzku medzi zmluvnými stľanami, ktoré
vyplývajú ztejto zmluvy aj prostredníctvom e - mailu alalebo krátkej textovej spľávy

5. Prenajímateľ a Nájomca sa zaväzujú písomne si ozrĺĺmiť každú zmenu týkajúcu sa ich
identifikačných údajov (néuov, sídlo, čísla účtov a pod.) najneskôľ do 10 pľacovných dní
odo dňa, kedytáto nnenanastala. Takéto zmeny sanebudú povúovať zazmeny vyžadujúce
si uzavľetie dodatku k tejto zmluve.

čl. x.
zÁvľnnčNÉ USTANovENIA

1. K zmenetejto zmluvy môže dôjsťlenna základevzájomnej dohodyzmluvnýchstľánfoľmou
očíslovaných písomných dodatkov, s výnimkou zsnien vyplývajúcich zo 7lrLeny
pľevádzkového poľiadku pohľebiska, ktoré silzáväzné pre nájomcu dňom nadobudnutia ich
účinnosti alebo zo zmienvšeobecne platných právnych predpisov najmä zél<oĺač,. I3ll20I0
Z.z. o pohľebníctve v zneni neskoľších predpisov.

2. Práva apovinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupľavené sa riadia pľíslušnými
ustanoveniami VZN č. 512020 v platnom znení, zákonom č. l3ll20l0 Z. z. o pohĺebníctve
v zneni neskoľších predpisov a zákonom é. 4011964 Z. z. občiansky zĺíkonník v platnom
zneni.

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

4. Táto zmluva nadobúda platrosť 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 zverejneďm a spľístupnením ich osobných
údajov v rozsahu mena a pľiezviska. Povinnosť zmluvu zveľejniť vyplyva z ustanovenia $

5a zákoĺa č. 2lll2000 Z. z. o slobodnom prístupe k iďormáciám a o zmene a doplnení
niektoých zákonov (zĺíkon o slobode infoľmácií) v platnom zneni.

5. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmllxy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia
účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných us-
tanovení sapoužije úprava, ktoľá, pokial' je to pľávne možné,sa čo najviac pľibliŽuje zmyslu
a účelu tejto Zmluvy, pokial' pn uzatvŕrani tejto Zmluvy zmluvné strany tuto otázku bľali
do úvďry.

6. Táto zmluva je vypracovaná v tľoch (3) vyhotoveniach, zktoých nájomca obdrží jedno
(l) vyhotovenie a prenajímateľ obdtži 2 vyhotovenia.
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7 Zmluvné strany vyhlasujú, Že zmluvu si prečítali, súhlasia s jej obsahom' poľozumeli mu,
vyhlasujú, Že obsahuje slobodný, určitý, jasný azĺozlxnitelhý pľejav ich vôle ana znak
súhlasu ju podpisujú.

V Šali, aĺa......(.? ;..?...(.!.|.(...

Za nójomcu: Za prenajímatel|a:

( ! .''j;
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