
Nájomná zmluva č,. t96l202L
na hľobové miesto

uzatvoľenáv zmysle $ 663 a násl. zékonač,.4OlLg64 Zb. občiansky zakonník v znení neskorších

predpisov a $ 21 a násl. zžkoĺaé.I31l20Io Z.z. o pobľebníctvev znení neskorších predpisov

čl. I.
ZMLIIVNÉ sľnĺľy

1. Pľenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nám. Sv' Tľojice 7,927 ts Šďa

Zasttpeĺýz Mgľ. Jozef Belický, pľimatoľ mésta

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a's'

IBAI.{: sK82 0900 0000 oo57 2430 6282

BIC: GIBASKBX
lČo: 00 306 185

(ďalej len,, prenaj ímateľ " )

2. Nájomca: Eva Nagyová

Naĺodený/á:

Rodné číslo :
Trvale býom :

Tel.
e-mail:
(ďalej len,,nójomca")

1

(obidvaja účastníci zmluvy v ďalšom texte spoločne aj ako ,,ztnluvné stľany")

čt. il.
ÚvooľÉ UsTANovENIA

Prenajímateľ je výlučným vlastníkom pozemku^ registra C KN paľcela číslo 1586/1'

zastavaĺáp1ocha anádvoľie oqimere izzq+ m2,paľcela ľegistľa C KN číslo 1586/8'

zastavanétplocha a nádvorie o rnimeľe l34 Íŕ a paľcela registra c KN číslo 1586/6' ostatná

plocha o rnýmeľe 7 m2 vedené katastľálnyo, oäboro- okľesného úľadu Šaľa' pľe obec

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

*;;.ň;Ňeľnosti sa nachádza cintoľín mesta Šaľa ktoľý je pohĺebiskom podľa zákoĺa

131/2010 Z.z.opohĺebníctvevzneníneskoršíchpredpisov.Pľenajímateľjepľevádzkovateľ
pohľebiska.

čl. III.
PREDMEľ ĺ Účn'l NÁJMU

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

dohodnutých v tejto nájomnej zmluve (ďu1ej len,,zmluvď'): hľobové miesto na paľcele 10'

rad:6hľobovémiestoč.13(ďalejajako,,hľobovémiestoo.).
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čl.Iv.
sLUŽBY sPoJENÉ s NÁJMoM HRoBovÉno n[IEsTA

S prenájom hľobového miesta sú spojené služby, ktoré počas trvania nájomného vzťďru

pľenaj ímateľ poskytuj e nájomcovi:

1.1 odvoz odpadu z pohľebiska okľem stavebného odpadu,

l.2 ú&žbapozemkov a stavieb na pohľebisku, na lĺ:toľom sa hľobové miesto nachádza

(okľem hľobového miesta),

1.3 úhrady investičných a neinvestičných nákladov spojených s prevádzkou pohľebiska,

t.4 prevádzkovanie pohĺebiska, naktorom sanachádza|vobové miesto špecifikované v čl'

III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č,. t3ll20lO Z. z. o pohĺebníctve v znení

neskorších pľedpisov.

čl. v.
DoBA NÁJMU

Táto zmluv asavzatváĺa na dobu neurčitú a nesmie sa vypovedať skôr, ako po uplynutí tlecej

doby (10 rokov odo dňa pochovania), ak ziíkon é. l3tt20l0 Z. z. o pohľebníctve v znení

neskoľších pľedpisov neustanowje inak.

Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je doklad o úhľade nájomného.

UŽívanie hľobového miesta zaéalo; 22.4.202l .

čl. vI.
ľÁĺonĺľÉ

1. Výška nájomného činí 20 EUR (slovom: dvadsat' eur) na dobu 10 rokov a je určená podľa

ust. $ 12 Všeobe cne závazného naľiadenia mesta Šaľa č. 5lzo20 Pľevádzkový poriadok

pohľebísk mesta Šaľa v platnom zneni(ďalej aj ako ,ovZI{ é.512020*) a bolo uhradené dňa

22.4.202I, na dobu do 22-4.2031.

2. Nájomné je sp1atné vopred na celých 10 ľokov pri podpise tejto zmluvy (na celútleciu dobu)'

3. Nájomca beľie na vedomie a qýslovne súhlasí s tým' že ýška nájomného na ďalšie obdobie

nájmu bude určená podľa aktuálne platného cenníka prenajímatel'a.

4. Nájomca je povinný pľed uplynutím pľedplateného obdobia uhľadiť nájomné na ďalšie

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

obdobie, má prenajímateľ právo vypovedať túto nájomnú zmluvu postupom podl'a čl. VIII'

tejto Zmluvy.
5. Pľi úmľtí nájomcu hĺobového miesta má prednostné právo ĺalzat'ĺotenie novej nájomnej

zmluvy na hľobové miesto osoba bIizka, ak je blízkych osôb viac, táb|izka osoba, ktorá

doručí pľenajímateľovi písomnú žiadosť ako prvá, preukaže svoj stafus blízkej osoby k

zomľelému nájomcovi rodným listom alebo čestným vyhlásením s uradne osvedčeným

podpisom vyhlasujúc tento vďah k zomĺelému nájomcovi a ktorej prenajímateľ písomne

ako prvej potvľdí využitie prednostného pľáva. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej

zmluvy možno uplatniť najneskôľ do jedného ľoka od úmľtia nájomcu hrobového miesta'
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čI. vII.
PRÁvA A PovINosTI ZMLUu\Ýcrr sľnÁľ

Pľenaj ímateľ j e povinný:

1.1 pľevádzkovať pohľebisko spľenajatým hľobovým miestom vsúlade splatnými

právnymi pľedpismi o pohľebníctve a prevádzkoým poriadkom pohľebiska,

I.2 pooas tľvania tejto zmluvy zabezpečiť prístup nájomcovi k prenajatému hľobovému

miestu,

1.3 zdržať sa akýchkol'vek zásahov do hĺobového miesta, okrem pľípadu, ak je potľebné

zabezpečiť bezpeénéprevádzkovanie pohĺebiska. o pripravovanom zásahuje povinný

vopred písomne iďoľmovať nájomcu. o už uskutočnenom zásahu do hĺobového

miesta, je pľevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu,

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

mesiacov predo dňom, keď sa má hĺobové miesto zrušiť.

2. Nájomcaje povinný:

2.l ďodržiavaťustanovenia pľevádzkového poriadku,

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

aptevádzkovým poriadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou,

2.3 na v1astné náklady zabezpečovať poriadok, údľžbu a starostlivosť o prenajaté hľobové

miesto a jeho bezprostredné okolie azabezpečiť, aby príslušensWo k hľobu neohĺozilo

bezpečnosť návštevníkov pohĺebiska,

2.4 oznamovať pľevádzkovateľovi pohľebiska všetky zmeny údajov potľebné na vedenie

evidencie hľobových miest, v pľípade szickej osoby najmä änenu mena a adľesy

trvalého pobytu, v prípade právnickej osoby najmä zÍnenu obchodného mena a sídla,

2.5 vykonávať akéko1'vek stavebné úpravy na hĺobovom mieste a úpravy okolo hĺobového

miesta iba s pľedchádzajircim súhlasom správcu cintorína,

2.6 udľŽiavať poriadok na pohľebisku.

3. Ak prenajímateľ zistí nedostatky v staľostlivosti o hľobové miesto, wTve nájomcu, aby ich

v pľimeľanej dobe odstľánil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstriáni v písomne určenej

lehote, pľenajímatel'tak môže uľobiť sám na nráklady nájomcu.

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

dopustiť pľiesfupku podl'a ust. $ 32 zékona l3Il2OIO Z. z o pohĺebníctve v platnom zneni.

5. KaŽdá zmena prevádzkového poriadku bude oznamovaná nájomcovi hĺobového miesta

uverejnením oznĺĺmenia o 
^nene 

prevádzkového poľiadku pohľebiska na uradnej tabuli

spolu so zveľejnením nového pľevádzkového poľiadku pohľebiska. Zmena prevádzkového

poriadku pohrebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Sali.

6. Podnájom hľobového miesta je zakénaný,

čl. VIIL
vŕpovľĎ NÁJoMNEJ ZMLUvr A UKoNčENIE ľÁĺoľĺľEHo vZŤAHU

,)

Pľenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak:

a) zavažnéokolnosti na pohĺebisku znemožňujú trvanie nájmu hľobového miesta,

b) sa pohľebisko zruší,
c) nájomca ani po upozoľnení nezapLatilnájomné zavžívanie hľobového miesta'

Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a b),
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musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hľobové miesto a na vlastné náklady preložiť

ľudské ostatky vrátanepľíslušenstva hľobu na nové hĺobové miesto.

Ak pľenajímatelo vypovie nájomnú zsrillvuzdôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a b)'

je povinný v;ýpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace predo dňom'

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

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

nájomcu hľobového miesta a čísla hĺobového miesta'

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

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

nájomné zaplateĺé; ak mu nie je známaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejď tuto

iďormáciu na mieste obvyklom na pohĺebisku s uvedením mena a pľiezviska nájomcu

hľobového miesta a čísla hĺobového miesta.

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

c) a nájom ca je známy, qýpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia

výpovede. Prenajímateľ vyzvenájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstrránil z hľobového

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

ho prenajímateľ odstráni; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hľobu povaŽuje sa

opustenú vec.

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

pľenajímateľa o ukončenie nájomného vďahu písomnou dohodou zmluvných stľán,

spľavidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné úľadené. Yzot žiadosti

o ukončenie zmluvy tvorí pľílohu č. 6 VZN č.512020'

čl. Ix.
oSoBITNÉ usrlľovENlA

Prenajímatel'nezodpovedäzapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

na hľobovom mieste.

Nájomca berie navedomie, že jeho vlastn'ý hnuteľný majetok si je povinný poistiť na

vlastné náklady. Pľenajímateľ nezodpovedäzaprípadnú stratu, ľesp. zničenie majetku.

Nájomca beľie na vedomie, že Prenajímateľ a jeho sprostľedkovatelia spľacúvajú v zmysle

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

ýzickýchosôb pri spracúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov, ktoľým

sa zrušuje smernica 95l46l$s (všeobecné naľiadenie o ochľane údajov) osobné údaje

Nájomcu v rozsďtu stanovenom v tejto Zmluve za účelom plnenia zakonných povinností

Prenajímatel'a, ktoré vyplývajú zptevádzkovania pohľebiska podl'a zá./ľ..onač. l31l20l0 Z.z.

o pohĺebníctve v zneĺíneskorších pľedpisov, po dobu nevyhnutne potľebnú nazabezpeéeĺie

ptáx apovinností vyplývajúcich zo zmluvného vďahu založeĺého ĺazál<Iade tejto Zmluvy

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

39512002 Z.z. oaľchívoch a ľegistľafurach a o doplnení niektoľých zákonov v platnom zĺeĺi.
Spľacúvanie osobných údajov Nájomcu je v súlade s č1. 6. ods. 1 písm. c) všeobecného

naľiadenia o ochľane údajov potrebné na plnenie zrĺkonných povinností Pľenajímateľa podľa

zékoĺa č. t3ll20l} Z.z. o pohľebníctve v zneĺi neskoľších pľedpisov. Nájomca zélroveň'

vyhlasuje, že za účelom uzawetia tejto Zm\uvy pri poslqrtnutí osobných údajov

Pľenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich právach vyplývajúcich zo

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

6.

I

2.

J
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zakonnými alebo zmluvn;ými požiadavkami, ako aj o ďalších relevantných skutočnostiach

obsiahnudchv dokumente,,Podmienky ochrany súkľomiď', s ktoľého obsahom saNájomca

pred podpísaním tejto Zmluvy oboznámil. Nájomca beľie na vedomie Že iďoľmácie o

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

V pľípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať dľuhej zmluvnej stľane

akúkol'vek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v čl'

I. zmluvy, dokial' nie je zmena adresy písomne oznárlená dľuhej zmluvnej strane, ktorá

písomnosť doručuje. V pľípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní fýchto podmienok vľáti

nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú dňom vľátenia

zásielky zmluvnej strane, ktotä zásíetku doručuje. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na

oprávnení doručovať písomnosti ýkajúce sa zäväzku medzi zmluvn:ými stranami, ktoré

vyplývajú ztejto zmluvy aj prostľedníctvom e _ mailu ala|ebo kĺátkej textovej správy.

Prenajímateľ aNájomca sa zavän$ú písomne si oznámiť každí änenu týkajúcu sa ich

identiÍikačných údajov (ĺánov, sídlo, čísla účtov a pod.) najneskôľ do 10 pracovných dní

ododňa,kedytáto zmenanastala.Takéto zmenysanebudúpovažovať zazmeny vyžadujúce

si uzavľetie dodatku k tejto zmluve.

čl. x.
zÁvnnnčNÉ UsTANovENIA

K zmene tejto zmluvy môŽe dôjsť len na zákIadevzájomnej dohody zmluvných stľán foľmou

očíslovaných písomných dodatkov, s výnimkou zmien vyplývajúcich zo zme1xy

prevádzkového poriadku pohľebiska, ktoré stlzálväznepre nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnostialebo zozmienvšeobecneplatnýchprávnychpredpisovnajmäzákoĺač. 131/2010

Z.z. o pohľebníctvev zneni neskoľších predpisov.

Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia pľíslušnými

ustanoveniami VZN é. 5l2o20 v platnom zneni, zĺíkonom é.l3ll20l0 Z. z. o pohľebníctve

v zĺení neskoľších pľedpisov a ziĺkonom ó. 4011964 Z. z. obéiansky zakonník 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 á"ĺ j"j zveľejnenia na webovom sídle mesta Šaľa. Zmluvné stľany

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

údajov v rozsahu mena a priezviska. Povinnosť zmluvu zverejniť vyplľa z ustanovenia $

5a zékona č,. 2ll/2010 Z. z. o slobodnom prístupe k infoľmáciém ao änene a doplnení

niektoých zákonov (záfiĺoĺo slobode infoľmácií) v platnom zneni.

Ak niektoľé ustanovenia tejto Zm\uvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôľ stratia

účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatn;ých ustanovení. Namiesto neúčinných us-

tanovení sa použije úpľava, ktorá, pokiaľ je to pľávne možné, sa čo najviac pľibliŽuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pi uzatlláraní tejto Zm\uvy zmluvné strany tuto otĺízku brali

do úvahy.

Táto zmluva je vypľacovaná v troch (3) vyhotoveniach povahy oľiginálu, zktoých

nájomca obdrží jedno (1) vyhotovenie aprenajímateľ obdrži 2 vyhotovenia.
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vyhlazujú, Že obsahuje slobodný, Wčitý, jasný a aozumitel'ný prejav ich vôle aĺa mak

súhlasu ju podpizujú.

v Šaľ, dĺu..4},.l.,.?.9.?./.....

Za náJolncu: Za prenajímateľa:

Šaľa
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