
Nájomná zmluva ó' 21912021

na hľobové miesto

uzatvorená v zmysle $ 663 anásl. zákonač. 40tt964 Zb' občianskyzákonník v nleni neskoľších

pľedpisov a $ 2! anásl. záĹ<onač.73|120|0 Z' z' o pobĺebníctvev znenl neskorších predpi sov

čl. L
ZMLWNÉ STRANY

I Pľenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nám. Sv. Trojice 7,92715 Šaľa

ZastÚpeĺý: Mgr. Jozef Beliclcý, primátoľ mesta

Bankové spojenie: Slovenská sporitelŤa, a's'

IBAN: SK82 09Oo 0000 005\2430 6282

BIC: GIBASKBX
lČo: 00 306 185

(ďalej len,, prenaj ímateľ " )

Nájomca: František Balla
Naľodený/á:
Rodné číslo :
Trvale bytom :

Tel.
e-mail:
(ďalej len,,nójomca")

@biávaja účastníci zľnluvy v ďalšom texte spoločne aj alro ,,zrnluýné strany")

2.

čl. il.
Úvouľp UsTANovEMA

1 Prenajímateľ je výlučným vlastrríkom pozemkov ľegistľa C KN paľcela éisLo 362511 
' 
ostatĺá

plocha o qýmeĺe 8351 m2, paľcela óís|o 362514, ostatná plocha o qýmeľe t974 Íŕ' paľcela

ľegistra C KN čís1o 3627t6, ostatná plocha o qimeľe 1% Íŕ vedené katastľálnym odboľom

ď,]]|éh" uradu Šďa pľe obeo a katastľálne územie Šďa na Lv č' 1 a pozemku ľegista E

KN paľcela číslo 64, omá pôda o qimere 684 fiŕ,vedený katastrálnym odboľom okľesného

ú'"d" Šaľa pre obec akatastrálne ty-emie Šaľa na Lv č. 7266 (ďa\ej spoločne aj ako

o'nehnutel'nosti")' 
nnctiqnh sn nachádz ' rľa ktoý je pohľebiskom podľa

Ňa ýchto nehnuteľnostiach sa nachádza cintoľín mesta Sa

zál<onal3ltzo\o Z. z. opohľebníctve v znení neskoľších pľedpisov'

tlľobové miesto nup*."í. Y 4rruÄz1, hrobové miesto č. 516 (ďalej aj ako ,,hrobové miesto")

doteraz vživa1pôvodný nájomca _ Alžbeta Ballovd (ďalej aj ako ,,pôvodný nájomcď') na

zál<áade Nájomnej zmluvy č. 1418/06 zo dťla 5.|2.2006, pričom nájomné zavživaĺĺe

hľobového miestabolo uhľadené na dobu do 1'8'2026'

Z dôvodu, že pôvodný nájomca zomľel a nájomca využit prednostné právo na uzatvoľenie

novej nájomnej zmluvy nä hrobové miesto v súlade s $ 21 ods. 4 zákol'ač' |3ll20l0 Z'z'

o pohľebníctve v zneni neskorších predpisov sa zmluvné strany ýslovne dohodli na

uzatvorení tejto nájomnej zmluvy (ďalej len,ozmluvď)'
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I

čl. ilL
PREDMEľ ^l, 

Účnl ľÁĺľĺu

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

dohoánu{ch v tejto zmluve hľobové miesto na paľcele V 4, ľad : 1, hĺobové miesto č' 5'6'

čl.Iv.
SLUŽBY sPoJENÉ s NÁJMoM HRoBovÉrro n/ĺIEsTA

S prenájom hľobového miesta sú spojené sluŽby, ktoré počas tľvania nájomného vzťahu

pľenajímateľ poskytuj e nájomcovi:

i.r odvoz odpadu z pohĺebiska okľem stavebného odpadu,

1.2 íďržbapozemkov a stavieb na pohľebisku, na ktoľom sa hĺobové miesto nachádza

(okĺem hrobového miesta),

úhľady investičných a neinvestičných nákladov spojených s prevádzkou pohĺebiska'

preroáázkovanie pohľebiska, na ktorom sa nachádza hľobové miesto špecifikované v č1'

III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č,. l3ĺl20l0 Z. z. o pohľebníctve v zneni

neskorších pľedpisov.

čl. v.
DoBA NÁJMU

1. Táto zmluv asavzavárana dobu neurčitú a nesmie sa vypovedať skôr, ako po uplynutí tlecej

doby (10 ľokov odo dňa pochovania), ak zákon č. 131/2010 Z' z' o pohrebníctve v znení

neskorších pľedpisov neustanovuje inak'

2. Neoddeliteľnoupľílohou tejto zmluvy je doklad o úhĺade nájomného'

čl. vI.
ľÁĺoľĺľÉ

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

zo stľany nového nájomcu uhľadené na dobu do 1.8.2026.

2. Nájomca berie na vedomie a ýslovne súhlasí s tým, že ýška nájomného na ďalšie obdobie

nájmu bude uľčená podľa aktuálne platného cenníka prenajímateľa'

3. Nájomca je povinný pľed uplynutlm pľedplateného obdobia uhĺadiť nájomné na ďalšie

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

obdobie, má prenajímateľ pľávo vypovedať túto nájomnú zmluvu postupom podľa č1' Vn'
tejto ZmluvY.

4. Pľi úmľtí nájomcu hrobového miesta má pľednostné právo nauzaVorenie novej nájomnej

zmluvy na hrobové miesto osoba blizka, ak je blízkych osôb viac, tábIízka osoba, ktorá

doručí prenajímateľovi písomnú žiadosť ako prvá, pľeukaŽe svoj status blízkej osoby k

zomľelému nájomcovi rodným listom ďebo čestným vyhlásením s uradne osvedčeným

podpisom vyhlasujúc tento vďah k zomĺelému nájomcovi a ktoľej prenajímateľ písomne

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

zm1uvy moŽno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmľtia nájomcu hľobového miesta'

1.3

1.4

5
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I

ľnÁvĺ A PovINosTI zľĺluvľŕcn sľnÁľ

Prenaj ímateľ j e povinný:

1.1 pľevádzkovať pohrebisko spľenaja|im hĺobovým miestom vsúlade splatnými

pľávnymi pľedpismi o pohľebníctve a prevádzkoým poriadkom pohrebiska,

I.2 počas trvania tejto zmluvy zabezpeéiť pľístup nájomcovi k prenajatému hľobovému

miestu,

1.3 z&Žať sa akýchkoľvek zásďrov do hĺobového miesta, okľem pľípadu, ak je potrebné

zabezpeéíťbezpečné pľevádzkovanie pohľebiska. o pripľavovanom zásďru je povinný

vopľed písomne iďoľmovať nájomcu. o už uskutočnenom zásahu do hľobového

miesta, je pľevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne infoľmovať nájomcuo

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

mesiacov predo dňom, keď sa má hľobové miesto zľušiť.

z. Nájomcaje povinný:

2.t dodtžíavaťustanovenia prevádzkového poľiadku'

2.2 llživať hľobové miesto v súlade s platnými právnymi pľedpismi o pohľebníctve

apľevádzkovýmpoľiadkompohľebiskaakoajtoutozmluvou,
2.3 na vlasbré náklady zabezpeéovať poriadok, údržbu a staľostlivosť o pľenajaté hľobové

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

bezpečnosť návštevníkov pohľebiska'

2.4 oznamovať prevádzkovateľovi pohľebiska všetky zÍneÍLy údajov potľebné na vedenie

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

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

2.5 vykonávať akékoľvek stavebné úpľavy nahľobovom mieste a úpravy okolo hľobového

miesta iba s predchádzajúcim súhlasom spľávcu cintoľína,

2,6 udľŽiavať poľiadok na pohľebisku'

3. Ak prenajímatel] zistí nedostatky v staľostlivosti o hľobové miesto, YyTre nájomcu, aby ich

v primeranej dobe odstránil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstľáni v písomne uľčenej

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

4. Nájomca beľie na vedomieo Že nedodržiavaním prevádzkového poľiadku pohľebiska sa môŽe

dopustiť pľiestupku podl'a ust. $ 32 zákoĺa 13ll20l0 Z. z o pohľebníctve v platnom zneni'

5. Každá 7lÍreÍa prevádzkového poriadku bude oznamovaná nájomcovi hľobového miesta

uveľejnením omĺĺmenia o zÍnene pľevádzkového poľiadku pohľebiska na uradnej tabuli

spolu so zveľejnením nového pľevádzkového poľiadku pohĺebiska. Zmena.pľevádzkového

poľiadku pohĺebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Sali'

6. Podnájom hľobového miesta je zakazaný'

čl. VIII.

vŕľovpĎ ľÁĺoľĺľEJ ZMLU\nr A UKoNčENIE NÁJoMNÉIro vZŤAHU

I Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak :

a) závažnéokolnosti na pohĺebisku znemožňujú trvanie nájmu hľobového miesta'

b) sa pohrebisko zruší,

c) nĺájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné zavžívaĺiebľobového miesta'

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

musí so súhlasom ,rá3orrr.o-"abezpečiť iné hĺobové miesto a na vlastné náklady preložiť
2.

t,'f
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3

ľudské ostatky vrátane pľíslušenstva hĺobu na nové hľobové miesto'

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

je povinný výpoved;nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace pľedo dňom,

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

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

nájomcu hľobového miesta a čísla hľobového miesta'

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

,ďpovea;aoručiť najomcovi najneskôľ do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na ktoru bo1o

nĺjomne zaplateĺé;ak mu nie je znáĺmaadľesa nájomcu a1ebo sídlo nájomcu, uverejní tuto

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

hľobového miesta a čísla hľobového miesta'

Ak pľenajímateľ vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm' c) a

nájomca je znélmy,výpovedná lehota uplynre do jedného roka odo dňa doručenia qýpovede'

Pľenajímat eľ vyzve najo*",L aby najneskôr do tejto lehoty odstľánil z hĺobového miesta

príslušenswo hľobu; uľ t'o v tejto lehote neodstriíni, po uplynutí výpovednej lehoty ho

prenajímateľ odstľani; po uplynutí výpovednej lehoty sa pľíslušenstvo hľobu povaŽuje sa

opustenú vec.

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

pr.nu1í-ut"loa o ukončenie nájomného vďahu písomnou dohodou zľnluvných strán'

,p.*ĺaru ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné uhľadené. Vzoľ žiadosti

o ukončenie zmluvy tvorí pľílohu č. 6 Všeobe cĺe zéľväzného naľiadenia mesta Šaľa č. 512020

Prevádzkový poriadok pohľebísk mesta Šaľa (ďalej aj ako ,ľZN č'.512020*)'

čl.Ix.
osoBITNÉ USTAIYoVENIA

Pľenajímateľ nezodpovedázapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

na hĺobovom mieste.

Nájomca beľie na vedomie, že jeho vlastný hnuteľný majetok si je povinný poistiť na

vlastné naklady. Prenajímateľ nezodpovedázaprípadnú stľafu, ľesp. zničenie majetku'

Nájomca berie na vedomie, že Prenajímateľ a jeho sprostredkovatelia spracúvajú v zmysle

naľiadenia Európskeho paĺlamentu a ľady (EU) 2016t679 z 27' apĺj\a 2016 o ochľane

ffzických osôb pri sp.acúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov, ktoľým

sa zrušuje smemica g5l46lFis (všeobecné naľiadenie o ochľane údajov) osobné údaje

Nájomcu v rozsďtu stanovenom v tejto Zm\vve za účelom plnenia zakonných povinností

Pľenajímateľa, ktoľé vyplývajú zptevádzkovaniapohľebiskapodľa zékonač' l31l20|0Z'z'

o pohrebníctve v znení neskoľších pľedpisov, po dobu nevyhnutne potľebnú nazabezpečeĺĺe

pia, upovinností vyplývajúcich zo zmluvného vďahl,lzaloženého naziklade tejto Zmluvy

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

3g5l2oo2Z.z. oaľchívoch a registratuľach a o doplnení niektoých zákonov v platnom zĺení'

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

naľiadenia o ochľane údajov potľebné na plnenie zĺíkonných povinností Prenajímatel'a podľa

zákona é. 13ĺl2ot0 Z.z,. o pohľebníctve v zneĺi neskorších pľedpisov. Nájomca záĺoveíĺ

vyhlasuje, že za účelom uzavľetia tejto Zmluvy pri pos$rtnutí osobných údajov

Prenajímateloovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich právach vyplývajúcich zo

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

4
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4.

)

6.

5

zakonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších relevantn;ých skutočnostiach

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

pred podpísaním tejto Zmluvy oboznámil. Nájomca beľie na vedomie že informácie o

spľacovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Prenajímateľa: www'sala'sk'

V pľípade, ak bude podľa tejto zmluvy potľebné doručovať druhej zmluvnej shane

akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adľesu zmluvnej stľany uvedenú v č1'

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmenaadľesypísomne oznámená dľuhej zmluvnej strane' ktoľá

písomnosť doručuje. V pľípade, ak sa písomnosť aj pri dodrŽaní týchto podmienok vľáti

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

zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje. Zmluvné stľany sa ýslovne dohodli na

oprávnení doručovať písomnosti ýkajúce sa zéxäzku medzi zmluvnými stranami' ktoré

vyplývajú ztejtozmluvy aj pľostredníctvom e - mailu ďalebo kľátkej textovej spľávy'

Pľenajímateľ aNájomca sa zavärují písomne si oznámiť každú %nenu fýkajúcu sa ich

identifikačných údajov (ĺéaov, sídlo, čis1a účtov a pod.) najneskôr do 10 pľacovných dní

odo dňa, kedy táto zmena nastala. Takéto zmerLy sa nebudú považovať zazmeny vyžadujúce

si uzavretie dodatku k tejto zmluve'

čl. x.
zÁvľnnčľÉ usľĺľovENIA

K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len ĺa zákkade vzájomnej dohody zmluvných stľán

foľmou očíslovaných písomných dodatkov, s výnimkou zmien vyplývajúcich zo zf,neÍly

prevádzkového poľiadŕu pohľebiska, ktoľé sĹlzátväznépľe nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zsnieĺvšeobecne platných pľávnych predpisov najmä zákonač'' 13ll20l0

Z.z. opohĺebníctve v znení neskoľších predpisov'

Pľáva a povinnosti zmluvných stľáľr touto zmluvou neupľavené sa ľiadia pľíslušnými

ustanoveniami VZN é.5l2o2ov platnom zslen7,zákonom č. 131/2010 Z' z' o pohĺebníctve

v zneĺíneskorších pľedpisov a zákonom é. 40ĺ1964 Z. z. obéiansky zríkonník v platnom

znenl,
Touto zmluvou sa ľiadi tieŽ doba úívania predmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

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

dňom nasledujúcim po á"ĺ 3..; zveľejnenia na webovom síd1e mesta Šaľa' Zmluvné stľany

súhlasia so zveľejnením celej zmluvy, vrátane so zveľejnením a spľísfupnením ich osobných

údajov v ľozsahu mena a priezviska. Povirrnosť zmluvu zveľejniť vyplýva z ustanovenia

$ 5a zákona é.2l1l2olO Z. z. o slobodnom prístupe k infoľmáciám a o zÍnene a doplnení

niektoých zákonov (zékoĺo slobode infoľmácií) v platnom znení'

Ak niektoré ustanovenia tejto Zm|avynie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stľatia

účinnosť, nie je dm dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných us_

tanoveď sa použijá úpľava, ktoľá, pokial' je to pľávne moŽnéo sa čo najviac približuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatvaľaní tejto Zmluvy zmluvné stľany túto otrĺzku brali

do úvahy.

Táto zmluva je vypľacovaná v troch (3) vyhotoveniacho z ktoých nájomca obdrží jedno

(1) vyhotovenie a prenajímateľ obdľŽí 2 vyhotovenia'
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7 Zmluvné stľany vyhlasujú, že zm|lvu, si pľečítali, súhlasia s jej obsahom' poľoanmeli mu,
vyhlasujú, Že obsahuje slobodný, určitý, jasny azĺozumtteľný pľejav ich vôle ana znak
súhlasuju podpisujú.

V Šali, dňa....ä.f LoL/

Za nájomcu Za prenajímateľa:

I

JozeÍ eliclcý
átor
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