
uzatvorená v zmysle

predpisova$21 a

2.

Nájomná zmluva č'' t95l202l
na hľobovémiesto

$ 663 anasl. zákona č' 4011'964

násl. zákonač.I31l20I0 Z'z' o

čl. I.

ZMLWNE STRAI{Y

Zb. občiansky zakonník v znení neskoľších

pohľebníctvev zĺeĺi neskorších pľedpisov

1 Pľenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nám. Sv' Tľojice 7,927 15 Šaľa

Zutiryeĺý: Mgr. Jozef Belický, primátor mesta

Bankové spojenie: Slovenská spoľiteľňá, a's'

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
IČo: 00 306 185

(ďalej ĺen,, pľ enaj íľnateľ " )

Nájomca: Etela Pozsonyiová

Naľodený/á:
Rodné číslo :
Trvale bYtom :

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

čl. il.
ÚvooľÉ USTANovENIA
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' ! Nájomná zmiuva na hľobové miesto

Pľenajímateľ je ýlučným vlastníkom pozemku^ registľa C KNĺ paľcela číslo 1586/1'

zastavaná plocha anádvorie o.ĺ1ýmere äzz++ m2,paľcela ľegistra C KN číslo 1586/8'

zastav'aĺŕtplocha a nádvorie o lŕmere I34 fiŕ a parcela registľa 
9 q číslo 1586/6' ostatná

plocha o výnieľe 7 rĺÝ vedené katastrálny* oäbo'o* okľesného uradu Šaľa' pľe obec

a katastľálne územie Šďa, na liste vlastníctva č' 1 (ďďej aj ako 
"nehnute1'nosti")'

Na tejto nebnuteľnosti sa nachádza cintorín mesta Šaľa ktoý je pohľebiskom podľa zél<oĺa

|31t2oIO Z. z. opohrebníctve v znení neskoľších pľedpisov' Prenajímateľ je prevádzkovďeľ

pohĺebiska.
llrobové miesto na paľcele Nc 2, .trrdz 2, hľobové miesto é' 28'29 (ďďej aj ako "hľobové

miesto,.) doteruzuŽíva]pôvodný ĺé$omca_ Karol Hučko 
^(ďalej 

aj ako 
"pôvodný 

nájomcď')

ĺazŕlrJade Nájomnej zmluvy č.9512006 zo dňa ll'4'2o}6'pričomnájomné zavŽívanĺe

hľobového miesta bolo uhľadené na dobu do L3'4'2025'

Z dôvodu, že pôvodný nájomca zomľel a nájomca vyuzĺ prednostné pľávo na uzatvorenre

novej nájomnej zmluvy na hĺobové miesto v súlade s $ 21 ods' 4 zál<oĺaé' 13112010 Z'z'

- o pohľebníctve v zneĺi neskoĺších predpisov sa zmluvné stľany rnýslovne dohodli na

uzatvoľení tejto nájomnej zrnluvy (ďalej leĺi "zmluvď')'
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1

čl. ilL
PREDMEľ.L Účnĺ, ľÁnĺu

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

dohodnutých v tejto zmluve hľobové miesto na paľcele Nc 2, raď 
" 
2' hĺobové miesto č'

28,29.

čl. Iv.
SLUŽBY sPoJENÉ s NÁJMoM HRoBovÉrĺo MIESTA

S pľenájom hľobového miesta sú spojené služby, ktoľé počas trvania nájomného vzťahll

prenaj ímateľ poskýuj e náj omcovi :

i.r odvoz odpadu z pohrebiska okĺem stavebného odpadu,

l.2 i&žbapozemkov astavieb na pohľebisku, na ktorom sa hrobové miesto ĺachádza

(okĺem hľobového miesta),

ĺĺruay investičných a neinvestičných nákladov spojených s prevádzkou pohľebisk'a'

pľeváá"kovanie pohľebiska, na ktorom sa nachádza hľobové miesto špecifikované v čl'

III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č. l3ll20l0 Z' z' o pohľebníctve v znení

neskorších pľedpisov.

čl. v.
DOBA ľÁĺľĺu
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Táto zmluv a sauzavära na dobu neuľčitu a nesmie sa vypovedať skôr, ako po uplynutí tlecej

doby (10 rokov odo dňa pochovania), ak zákon č,. t3llzOIO Z' z' o pohrebníctve v znení

neskoľších pľedpisov neustanovuj e inak'

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

čl. vI.
ľÁĺoľĺľÉ

Nájomné vo ýške 2gr87 EUR (slovom: dvadsat'devät'euľ osemdesiatsedem cent) bolo

"o 
,t*y nového nájomcu uhľadené na dobu do 13.4.2025.

Nájomca beľie na vedomie a ýslovne súhlasí s tým, že výška nájomného na ďalšie obdobie

najmu bude určená podľa aktuálne platného cenníka pľenajímateľa.

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

obdobie, má prenajímateľ pľávo vypovďať tuto nájomnú zmluvu posfupom podľa č1' vm'

tejto Zmluvy 
L*^L^',Áhn ĺrĺiecfa má nreĺĺnostné oľávt ýej nájomnej

Pri úmľtí nájomcu hľobového miesta má prednostné právo na uzatvorerue no'

zmluvy na hĺobové miesto osoba blízka, ak je blízkych osôb viac, télbl1zka osoba' ktorá

doručí pľenajímatel'ovi písomnú žiadosť ako prvá, pľeukaŽe svoj status blízkej osoby k

zomĺelému nájomcovi ľodným listom alebo čestným vyhlásením s uradne osvedčen;ým

podpisom vyhlasujúc tento vďah k zomĺelému nájomcovi a ktorej pľenajímateľ písomne

ako pľvej potvľdí vyúitie prednostného práva. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej

zmluvy moŽno optutrĺľ najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hľobového miesta'
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čl. vIL

1

PRÁvA A PovINosTI ZMLUvNŕcH sTR(N

Pľenaj ímateľ je povinný:

1.1 prevádzkovať pohľebisko spľenaja|im hľobovým miestom vsúlade splatnými

pľávnymipredpismiopohĺebníctveapľevádzkovýmporiadkompohľebiska,
I.2 počas trvania ie;to zmiuvy zabezpeéiť prístup nájomcovi k prenajatému hĺobovému

miestu,

1.3 zdtžaťsa akýchkolŤek zásahov do hľobového miesta, okľem pľípadu' ak je potrebné

zabezpečiťbezpečné pľevádzkovanie pohľebiska. o pľipľavovanom zásahuje povinný

vopred písomne informovať nájomcu. o uŽ uskutočnenom zásahu do hĺobového

miestao j e prevádzkovatel' povinný bezodkladne písomne infoľmovať náj omcu'

|.4 vopľed písomne upozoľniť nájorncu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť

mesiacov pľedo dňomo keď sa má hľobové miesto zrušiť'

Nájomcaje povinný:

2.l dodrŽiavať ustanovenia prevádzkového poľiadku,

2.2 vžívať hľobové miesto v súlade s platnými pľávnymi predpismi o pohĺebníctve

aprevádzkovým poriadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou'

2,3 na vlastné ,raľruay zabezpeóovať poľiadok, údľžbu a staľostlivosť o prenajaté hľobové

miestoajehobezpľostrednéokolieazabezpeiiť,abypríslušenstvokhľobuneohľozilo
bezpečnosť návštevníkov pohĺebiska'

2.4 oznamovať prevádzkovateľovi pohĺebiska všetky ilneny údajov potľebné na vedenie

evidencie hrobových miest, v prípade fyzickej osoby najmä zĺnenu mena a adresy

tľvalého pobýu, v prĺpade právnickej osoby najmä zÍnenu obchodného mena a sídla'

2.5 vykonávať akékoľvek stavebné úpravy na hľobovom mieste a úpravy okolo hĺobového

miesta iba s predchádzajúcim súhlasom spľávcu cintoľína'

2.6 lďržiavať poľiadok na pohľebisku'

Ak pľenajímateľ zistí nedostatky v starostlivosti o hĺobové miesto, wzve nájomcu' aby ich

v pľimeranej dobe odstľánil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstľáni v písomne uľčenej

lehote, prenajímateľ tak môŽeuľobiť sám na náklady nájomcu'

Nájomca beľie na vedomie, že ĺedodtŽiavaním prevádzkového poriadku pohľebiska sa môŽe

dopustiť pľiestupku podľa ust. $ 32 zékoĺat3llzolo Z' z o pohĺebnícwe v platnom zneĺi'

KaždéL zÍTÉrlaprevádzkového poriadku bude oznamovaná nájomcovi hľobového miesta

uverejnením oznámenia o 
^nene 

prevádzkového poriadku pohľebiska na uľadnej tabuli

spolu so zveľejnením nového prevádzkového poľiadku pohľebiska ' Zmeĺa pľevádzkového

poľiadku pohľebiska podlieha_schvá1eniu Mestským zastupiteľstvom v Šaľ'

Podnájom hľobového miesta je zakáuaný'

čl. vlil.
vŕľovgĎ NÁJoMNEJ ZMLIIvY.q. uroľČENIE NÁJoMNÉno vZŤAHU

Prenaj ímatel' náj omnú zmluvu vypovie, ak:

a) závaŽĺéokolnosti na pohľebisku znemožňujú trvanie nájmu hĺobového miesta'

b) sa pohrebisko zruší,

c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné zavžívaníehĺobového miesta'

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

z
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musí so súhlasom nájomcu zabezpeiiť iné hľobové miesto a na vlastné náklady pľeloŽiť

l'udské ostatky vľátane príslušenstva hľobu na nové hĺobové miesto'

3. Ak pľenajímatel' vypovie nájomnú zm\uvtlzdôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'

je povinný uypo1,.a nájomnej zsriuvy doručiť nájomcovi najmenej tľi mesiace pľedo dňom,

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

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

nájomcu hrobového miesta a čísla hĺobového miesta'

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

výpoveď doručiť ná;omcovi najneskôľ do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na kÍoru bolo

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

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

hľobového miesta a čísla hrobového miesta'

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

c) a nájomc a je známy' qýpovedná lehota uplynie do jedného ľoka odo dňa doručenia

qýpovede. Prenajímateľ vyzve nájomcu, aby najneskôľ do tejto lehoty odstránil z hľobového

miesta pľíslušenswo hrobu; ak ho v tejto lehote neodstránio po uplynutí ýpovednej lehoty

ho pľenajímateľ odstráni; po uplynutí výpovednej lehoty sa pľíslušenstvo hĺobu považuje sa

opustenú vec.

6. Po uplynutí tlecej doby (10 rokov odo dňa pochovania) môže nájomca písomne poŽíaďať

pľenajímateľa o ukončenie nájomného vďahu písomnou dohodou zmluvných stľiín,

spľavidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné uhĺadené. Yzot Žiadosti

o ukončenie zmluvy tvoľí pľílohu č. 6 Všeobe cĺe závazného naľiadenia mesta Šaľa č. 512020

Pľevádzkoý poriadok pohľebísk mesta Šaľa (ďalej aj ako ,,VZN č.512020*)'

čl. Ix.
OSOBITNE USTAI\OVENIA

1. Pľenajímateľ nezodpo vedá zapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloŽeného

na hľobovom mieste.

2. Nájomca beľie navedomie, že jeho vlastný hnuteľný majetok si je povinný poistiť na

v1astné naklady. Pľenajímateľ nezodpovedázaprípadnú stľafu, resp. zničenie majetku'

3. Nájomca berie na vedomie, že Pľenajímateľ a jeho spľostľedkovatelia spracúvajú v zmysle

naľiadenia Ewópskeho paľlamentu a rady (EU) 20161679 z 27. aprtlra 20t6 o ochľane

szických osôb pri spľacúvaní osobných údajov a o volhom pohybe takýchto údajov, ktoľým

sa zrušuje smeľnica g5l46lBs (všeobecné nariadenie o ochľane údajov) osobné údaje

Nájomcu v ľozsďtu stanovenom v tejto Zmluve za účelom plnenia zákonných povinností

Prenajímateľa, ktoľé vyplývajú zprevádzkovania pohrebiska podľa zékoĺač. 13ll20t0 Z'z'

o pohĺebníctve v znení neskoľších predpisov, po dobu nevyhnutne potrebnú ĺazabezpečeĺie

prélv apovinností vyplývajúcich zo zmluvného vďahaza\oženého nazákJade tejto Zmluvy

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

39512002 Z.z. oaľchívoch a ľegistraturach a o doplnení niektoľých zákonov v platnom zneni'

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

nariadenia o ochľane údajov potrebné na plnenie zakonných povinností Pľenajímatel'a podľa

zákoĺač. l3ll2o1,O Z.z. o pohľebníctve v zĺeĺí neskorších pľedpisov. Nájomca zéroveÍĺ

vy6asuje, že za účelom uzavretia tejto Zmblvy pri poslqrtnutí osobných údajov

Prenajímateľovi bol dostatočne iďoľmovaný o svojich právach vyplývajúcich zo

Nájomná zmluva na hľobové miesto 4t6



4.

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

zakonnými alebo zmluvnými poŽiadavkami, ako aj o ďalších ľelevantn;ých skutočnostiach

obsiahnuýchv dokumente,,Podmienky ochľany súkromiď'o s ktoľého obsahom saNájomca

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

spracovávaní osobných údajov sú dosfupné na webovom sídle Pľenajímateľa: www'sala'sk'

V prípade, ak bude podľá tejto zmluvy potľebné doručovať dľuhej zmluvnej stľane

akukol,vek písomnosť, doruouje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej stľany uvedenú v č1'

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmefla adľesy písomne ozĺélmenĹ dľuhej zmluvnej strane, ktorá

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

nedoručená, zmluvné ,t *y sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú dňom vľátenia

zásielky zmluvnej stľane, ktotá zásielku doručuje. Zmluvné strany sa ýslovne dohodli na

oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzku medzi zmluvnými stranami' ktoľé

vyplývajú ztejtozmluvy aj pľostredníctvom e - mailu alalebo kľátkej textovej správy'

Prenajímateľ aNájomca sa zaväzujtl písomne si oznámiť každú Znenu týkajúcu sa ich

identiťrkačných údajov (ĺáuov, sídlo, čisla účtov a pod.) najneskôľ do 10 pracovných dní

odo dňa, kedy táto Zmenanastala. Takéto zmeÍIy sa nebudú považovať zazmerly vyžadujúce

si uzavľetie dodatku k tejto zmluve.

čl. x.
zÁvnnľčNÉ UsTANoVENIA

K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len na zékladevzájomnej dohody zmluvných strán formou

očíslovaných písomných dodatkov, s ýnimkou zmieĺ vyplývajúcich zo äneny

pľevádzkávého poriadku pohľebiska, ktoré stlzávaznépre nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zmienvšeobecne ptatných pľávnych predpisov najmä zŕkonač.l3ll20l0

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

Pľáva a povinnosti zmluvných stľán touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými

ustanoveniami VZN č. 5l2O2O v platnom zneni, zákonom č. 131/2010 Z' z' o pohľebníctve

v zneĺíneskorších pľedpisov a zĺíkonom č. 4}ltg64 Z. z. obč:iansky zakonník v platnom

znen.
Touto zmluvou sa ľiadi tieŽ doba uŽívania pľedmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

tejto zmluvy.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou

dňom nasledujúcim po áni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Šaľa' Zm1uvné stľany

súhlasia so zveľejnením celej zmluvy, vľátane so zverejnením a spľístupnením ich osobných

údajov v ľozsahu mena a priezviska. Povinnosť zmluvu zveľejniť vyplyva z ustanovenia $

5a zákoĺa č. 2lll2o0} Z. z. o slobodnom prístupe k infoľmáciém ao änene a doplnení

niektoých zákonov (zákoĺo slobode infoľmácií) v platnom zneĺI'

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

účinnosť, nie je fým dotknutá platnosť ostatn;ých ustanovení. Namiesto neúčinných us_

tanovení sa pouŽije ilptava,kÍorá, pokiaľ je to právne možné,sa čo najviac pribliŽuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokial'pri uzatvaľaní tejto Zmluvy zmluvné stľany túto otazku bľali

do úvahy.

Táto zmluva je vypľacovaná v tľoch (3) vyhotoveniach povahy originálu' z ktoých

nájomca obdľŽí jedno (t; \ryt'otoroenie a pľenajímateľ obdľží 2 vyhotovenia'
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Zmluvné stany vyhlasujú, že zmluvu si pľečítali, súhlasia s jej obsďrom' poťoanmeli mu,

vyhlasujú, že obsahuje slobodný, Wčitý, jasný az:ozvrnitel'ný pľejav ich vôle ana znak

súhlasu ju podpisujú.

V Šaľ, dťra'k2.\.zoz/

Zandjomcu: Za prenajímateľa:

J
Šal'a

l,friJl
Up

**

* *

ŕ*

-.\ il:.

/
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