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Nájomná zmluva č. t94l202l
na hľobové miesto

uzatvorená v zmysle $ 663 a násl. zákonač. 4011964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších
pľedpisov a $ 21 a násl. zákonač. 131/2010 Z. z. o pohľebníctve v znení neskorších pľedpisov

čl. I.
ZMLUVNE STRAľ{Y

1 Pľenajímatel': Mesto Šal'a
Sídlo: Nám. Sv. Trojice 7,92715 Šaľa
ZastÚpeĺý: Mgr. Jozef Beliclcý, primátor mesta

Bankové spoj enie : Slovenská sporiteloňa, a.s.

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

(ďalej len,, prenaj ímate ľ " )

2. Nájomca: Július Hekka
Naľodený/á:
Rodné číslo :
Trvďe bytom :

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

čl. II.
ÚvolľÉ UsTAl[ovENIA

l. Pľenajímateľ je ýlučným vlastníkom pozemkov registra C K}{ paľcela č:islo 362511, ostafirá

plocha o qýmere 8351 m2, paľcela číslo 362514, ostatná plocha o rnimere t974 Íŕ, paľcela

registľa C KN čísIo 362716, ostatná plocha o výmeľe t% fiŕ vedené katastrálnym odboľom

okľesného uľadu Šaľa pre obec a katastľálne územie Šďa na LV č. 1 a pozemku regisha E
KN paľcela číslo 64, orná pôda o výmeľe 684 fiŕ,vedený katastrálnym odboľom okresného

uradu Šal'a pre obec a katastľálne územie Šaľa na LV č. 7266 (ďalej spoločne aj ako

,,nehnuteľnosti").
2. Na býchto nehnutel'nostiach sa nachádza cintoľín mesta Šaľa ktoý je pohľebiskom poďa

zákoĺat3ll2010 Z. z. o pohĺebníctve v znení neskoľších pľedpisov.

čl. ru.
PREDMET A ÚčEL NÁJMU

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

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

V 6 rad : 6 hľobové miesto č.: 9 (ďalej aj ako ,,hľobové miesto").

1.
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čl.Iv.
SLUŽBY sPoJENÉ s NÁJMoM HRoBovÉĺro MIESTA

S pľenájom hľobového miesta sú spojené sluŽby, ktoľé počas trvania nájomného vzťahu

pľenaj ímateľ poskýuj e náj omcovi :

1.1odvozodpaduzpohrebiskaokľemstavebnéhoodpadu,
L2 ídržha pozemkov a stavieb na pohľebisku, na ktoľom sa hrobové miesto nachádza

(okľem hĺobového miesta),

1.3 úhĺady investičných a neinvestičných nĺĺkladov spojených s prevádzkou pohľebiska,

1.4 pľevádzkovanie pohľebiska, na ktorom sa nachádza hĺobové miesto špecifikované v č1'

III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č. I3ll2OI0 Z. z. o pohľebníctve v zneni

neskorších predpisov.

čl. v.
DoBA ľÁĺnĺu

Táto zmluv asauzaÝärana dobu neuľčitu a nesmie sa vypovedať skôľ, ako po uplynutí tlecej

doby (10 ľokov odo dňa pochovania), ak zákon é. l3]rl20lo Z. z. o pohľebníctve y zneni

neskoľších predpisov neustanovuj e inak'

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

3. IJŽívanehľobového miesta zaéalo dŤ'o;: 17 '4'202l'

čl. vI.
ľÁĺoľĺľÉ

1. Výška nájomného činí 20,00 EUR (slovom: dvadsat' euľ) na dobu 10 ľokov aje uľčená

podľa ust. $ 12 Všeobe cne zéxäzneho naľiadenia mesta Šaľa č. 5l20z0 Prevádzkoý

poľiadok pohľebísk mesta Šaľa (ďalej aj ako ,,vZ}I é. 5l2o20*) a bolo uhĺadené dňa

17.4.2021, na dobu do 17.4.2031.

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

3. Nájomca berie na vedomie a ýslovne súhlasí s tým, že výška nájomného na ďalšie obdobie

nájmu bude určenápodl'a aktuálne platného cenníka prenajímatel'a.

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 prenajímateľ právo vypovedať tuto nájomnú zmluvu postupom podl'a čl' Vm'

tejto Zmluvy.
5. Pri úmrtí nájomcu hĺobového miesta má pľednostné pľávo na uzatvoľenie novej nájomnej

zmluvy na hľobové miesto osoba b|izka, ak je blízkych osôb viac, tétblizka osoba, ktorá

doručí prenajímatel'ovi písomnú žiadosť ako pľvá, pľeukráže svoj status blízkej osoby k

zomĺelému nájomcovi ľodným listom alebo čestným vyhlásením s uradne osvedčen1ým

podpisom vyhlasujúc tento vďah k zomľelému nájomcovi a ktorej prenajímateľ písomne

ako pľvej potvrdí využitie pľednostného pľáva. Pľednostné právo na uzatvorenie nájomnej

zmluvy moŽno uplatniť najneskôr do jedného ľoka od úmrtia nájomcu hľobového miesta'

I
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čl. vII.
ľnÁvĺ A PovINosTI zľrr,uvnľŕcrĺ sľRÁľ

Prenaj ímateľ j e povinný:

1.1 prevádzkovať pohĺebisko s pľenaja|ým hľobovým miestom v súlade s platnými

pľávnymi predpismi o pohrebníctve a pľevádzkoqým poriadkom pohľebiska'

I.2 poeas tľvania tejto zmluvy zabezpeéiť pľístup nájomcovi k pľenajatému hľobovému

miestu,

1.3 zdržať sa akýchkol'vek zásahov do hľobového miesta, okĺem prípadu, ak je potrebné

zabezpečiťbezpečné pľevádzkovanie pohľebiska. o pripľavovanom zásahuje povinný

vopľed písomne infoľmovať nájomcu. o už uskutočnenom zásahu do hľobového

miesta, je prevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne infoľmovať nájomcu,

l.4 vopľed písomne upozoľniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy' najmenej šesť

mesiacov predo dňomo keď sa má hľobové miesto zrušiť.

2. Nájomcaje povinný:

2.l dodržiavať ustanoveniaprevádzkového poľiadku,

2,2 vžívať hľobové miesto v súlade s platnými právnymi pľedpismi o pohľebníctve

aptevádzkovým poľiadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou,

2.3 na vlastné naklady zabezpeóovať poriadok, údrŽbu a staľostlivosť o prenajaté hĺobové

miesto a j eho bezprostredné okolie a zabezpečíť , aby pľíslušenstvo k hrobu neohľozilo

bezpečnosť návštevníkov pohľebiska,

2.4 oznamovať prevádzkovateľovi pohľebiska všetky zmerLy údajov potľebné na vedenie

evidencie hľobových miest, v prípade fyzickej osoby najmä änenu mena a adľesy

trvalého pobytrr, v prípade právnickej osoby najmä zmenu obchodného mena a sídla,

2.5 vykonávať akékolŤek stavebné úpľavy na hľobovom mieste a úpľavy okolo hľobového

miesta iba s pľedchádzajicim súhlasom správcu cintoľína,

2.6 ldržiavať poriadok na pohľebisku'

3. Ak prenajímate1o zistí nedostatky v starostlivosti o hĺobové miesto, wne nájomcu, aby ich

v primeranej dobe odstľrĺnil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstľáni v písomne určenej

lehote, pľenajímateľ tak môže uľobiť sám na náklady nájomcu.

4. Nájomca beľie na vedomie, žeĺedodtŽiavaním prevádzkového poriadku pohľebiska sa môže

dopustiť priesfupku podľa ust. $ 32 zŕkona l3ll20l0 Z. z o pohľebníctve v platnom zneni.

5. Kúdá z1nena pľevádzkového poľiadku bude oznamovaná nájomcovi hľobového miesta

uverejnením oznámerua o nnene prevádzkového poriadku pohľebiska na uľadnej tabuli

spolu so zverejnením nového prevádzkového poriadku pohĺebiska. Zmena pľevádzkového

poľiadku pohľebiska podlieha schváleniu Mestským zasfupitel'stvom v Sali.

6. Podnájom hĺobového miesta je zakénarý'

čl. vlil.
vŕpovnĎ ľÁĺoľĺľEJ ZMLUyr A UKoNčENIE ľÁĺoľľľÉHo vZŤAHU

I Prenajímatel'nájomnú zmluvu vypovie, ak :

a) závažnéokolnosti na pohľebisku znemožňujú tľvanie nájmu hľobového miesta,

b) sa pohľebisko zruší,

c) nájomca ani po upozoľnení nezaplatil nájomné zavžívanĺehľobového miesta'

Ak pľenajímateľ 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 preložiť

ľudské ostatky vrátane príslušensfua hĺobu na nové hĺobové miesto'

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

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

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

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

nájomcu hľobového miesta a čísla hľobového miesta'

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

výpoveď doručiť najomcovi najneskôľ do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na kÍoru bolo

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

informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku 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

nájomca je znétmy,výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia výpovede'

Pľenajímateľ vyzve.rá3o-..; aby najneskôĺ do tejto lehoty odstľánil z hľobového miesta

pľíslušenstvo hĺobu; uL ľro v tejto lehote neodstľánio po uplynutí výpovednej lehoty ho

prenajímateľ odstrani; po uplynutí qýpovednej lehoty sa príslušenstvo hĺobu považuje sa

opustenú vec.

Po uplynutí tlecej doby (10 rokov odo dňa pochovania) môže nájomca písomne požiadať

prenajímateľa o ukončenie nájomného vďahu písomnou dohodou zmluvných stľarr,

.pr*iau ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné uhľadené ' Yzor žiadosti

o ukončenie zmluvy tvoľí prílohu č. 6 VZN ó' 512020'

čl. Ix.
osoBITNÉ UsTAI\tovENIA

1. Prenajímatelo nezodpo vedá zapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

na hĺobovom mieste.

2. Nájomca berie na vedomie, že jeho vlastny hnuteľný majetok si je povinný poistiť na

vlastné naklady. Pľenajímateľ nezodpovedázapľípadnú stľatu, ľesp. zničenie majetku'

3. Nájomca berie na vedomieo že Prenajímatel'a jeho sprostredkovatelia spľacúvajú v zmysle

naľiadenia Euľópskeho parlamentu a rady (EU) 20161679 z 27. apnla 2016 o ochľane

szických osôb pri spľacúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov, ktoým

sa zrušuje smeľnica 95/46tils (všeobecné naľiadenie o ochľane údajov) osobné údaje

Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto Zmluve za účelom plnenia zákoľľrrých povinností

Prenajímateľa, ktoré vyplývajú zprevádzkovania pohľebiska podl'a zékoĺa č:. 13ll20l0 Z.z'

o pohĺebníctv e v zsleĺíneskoľších predpisov, po dobu nevyhnutne potľebnú ĺazabezpeéeĺie

ptétv apovinností vyplývajúcich zo zmluvného vďahuzaložeĺeho nazéfuJade tejto Zmluvy

a následne na účely aľchivácie po dobu tľvania archivačnej doby v súlade so zákonom č'

3g5l20o2 Z.z. oaľchívoch a ľegistrafuľach a o doplnení niektoých zákonov v platnom zneni'

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

nariadenia o ochĺane údajov potrebné na plnenie zakonných povinností Prenajímateľa podľa

zákoĺa é. l3tl2)l} Z.z. o pohrebníctve v zĺeru neskorších pľedpisov. Nájomca zélroveíl

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

Prenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich právach vyplývajúcich zo

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

4.

5

6.
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zakonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších ľelevantqých skutočnostiach

obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky ochĺany súkromiď', s ktoľého obsahom saNájomca

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

,pru"oroĺu*í osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Prenajímateľa: www.sala.sk'

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

akúkoľvek písomnosť, doručuje sa tato písomnosť na adresu zmluvnej stľany uvedenú v čl'

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmeta adľesy písomne ozĺámená druhej zmluvnej strane' ktoľá

písomnosť doručuje. V pľípade, ak sa písomnosť aj pri dodľŽaní ýchto podmienok vľáti

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

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

opľávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzku medzi zmluvnými stranami, ktoľé

vyplývajú ztejtozmluvy aj prostredníctvom e - mailu alalebo kľátkej textovej spľávy'

Prenajímatel' aNájomca sa zaväz$il písomne si oznámiť každú zmenu týkajúcu sa ich

identifikačných údajov (ĺánov, sídlo, čísla účtov a pod') najneskôľ do 10 pľacovných dní

odo dňa, kedytáto zmeréanastala. Takéto zÍneÍLy sanebudúpovažovať zazmer|y vyžadujúce

si uzavretie dodatku k tejto zmluve.

čl. x.
zÁvnnnčNr UsTAI\ovENIA

K zmene tejto zmluvy môŽe dôjsť len ĺa zákJade vzájomnej dohody zmluvných strart

foľmou očíslovaných písomných dodatkov, s'ĺ1ýnimkou zmien vyplývajúcich zo zÍÍLeny

prevádzkového poriadku pohľebiska, ktoré silzáĺväzĺépre nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zmieĺvšeobecne platných pľávnych predpisov najmä zákoĺač' I3ll20t0

Z.z. o pohľebníctv e v zneni neskoľších predpisov'

Práva a povinnosti zmluvných stľán touto zmluvou neupravené sa riadia pľíslušnými

ustanoveniami VZN ó. 5l2o2}v platnom z'neni,zákonom č,. t31,l20l0 Z' z' o pohĺebníctve

v znenineskorších pľedpisov a zákonom ó, 4011964 Z. z. obéiansky zákonník v platnom

zneni.
Touto zmluvou sa ľiadi tiež doba užívaruapredmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

tejto zmluvy.
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, vľátane so zverejnením a sprístupnením ich osobných

údajov v rozsahu mena a priezviska. Povinnosť zmluvu zveľejniť vyplýva z ustanovenia

$ 5a zákon a é. 2tllzo}O Z. z. o slobodnom pľístupe k infoľmáciĺĺm a o zÍnene a doplnení

niektoých zákonov (zĺíkon o slobode informácií) v platnom zneĺí.

Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôľ stľatia

účinnosť, nie je ťým dotknutá platnosť ostatqých ustanovení. Namiesto neúčinných us-

tanovení sapoužije úprava, ktoľá, pokiaľ je to právne možné,sa čo najviac približuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pi uza!ĺétĺaní tejto ZmÍuvy zmluvné strany tuto otazku bľali

do úvahy.

Táto zmluva je vypľacovaná v tľoch (3) vyhotoveniach, z ktoých nájomca obdľží jedno

(1) vyhotovenie a pľenajímateľ obdrží 2 vyhotovenia'

5.

I
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7 Zmluvné stany vyhlasujú, že zmluw si prečítali, súhlasia s jej obsahom' poroanmeli muo

vyhlasujú, že obsďtuje slobodnýo WčitY, jasný azĺozllmitel'ný pľejav ich vôle ana z.nak
súhlasu ju podpisujú.

v Šďi, lu...!.ľ
/ĺ toz/

Za nójomcu: Za prenajímateľa:

Ý

I

:I

aaaaaaaaaaaaaaa

JozeÍ

ľ
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