
Nájomná zmluva č,. 230ĺ202l
na hľobové miesto

uzatvorená v zmysle
pľedpisova$21a

$ 663 a nasl. zŕkonač. 4011964 Zb. občiansky

násl. zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v
zakonník v znení neskoľších

zĺrení neskoľších predpisov

čl. L
ZMLIIVNÉ sľnĺľy

Prenajímatel': Mesto Šal'a
Sídlo: Nám. Sv. Trojice 7,927 15 Šaľa

Zastupený: Mgr. Jozef Belický, primátoľ mesta

Bankové spoj enie : Slovenská spoľitel'ňa, a.s.

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
lČo: 00 306 l85
(ďalej l en,, prenaj ímateľ " )

Nájomca: Mgľ.Mária Ranová
Naľodený/á:
Rodné číslo :
Trvale bytom :

Tel.
e_mďl:

(ďatej len,,nójomca") \

(obidvaja účastníci zmluvy v ďalšom texte spoločne aj ako ,,zmluvné strany")

čl. il.
ÚvooľÉ UsTA}[ovEMA

Prenajímateľ je výlučným vlastníkom pozemku ľegistľa C KN paľcela číslo 1586/1,

zutavaná plocha a nádvorie o rr'.imeľe 33244 m2, parcela registľa c KN číslo 1586/8,

zutavaĺáplocha a nádvoľie o qýmeľe t34 fiŕ a paľcela registra C KN číslo 1586/ó, ostatrá

plocha o qimere 7 rlÝ vedené katastľálnym odborom okľesného uradu Šaľa, pre obec

a katastálne ,Územíe Šaľa, na liste vlastníctva č. 1 (ďalej aj ako ,onehnute1'nosti").

Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintoľín mesta Šaľa ktoý je pohrebiskom podľa zékona

t3ll2olo Z. z. opohľebnícwe v znení neskorších pľedpisov. Prenajímatel' je prevádzkovatel'

pohľebiska.

}Iľobové miesto napaľcele 4rrad:10, hľobové miesto č. 8,9 (ďalej aj ako ,,hľobové miesto")

dotenz užívď pôvodný nájomca _ Ján Vystúžit (ďalej aj ako ,,pôvodný nájomcď') na

zákJade Nájomnej zmluvy č. 314/10 zp dťla 15.10.2010., pľičom nájomné zalžívanle

hĺobového miesta bolo uhľadené na dobu do 1l.6'2027'

Z dôvodu, Že pôvodný nájomca zomĺel a nájomca využil prednostné pľávo na uzatvoľenie

novej nájomnej zmluvy na hrobové miesto v súlade s $ 21 ods' 4 zékoĺa é' ĺ3ll20l0 Z'z'

o pohľebníctve v zneni neskorších pľedpisov sa zmluvné sffany ýslovne dohodli na

uzatvoľení tejto nájomnej zmluvy (ďalej len,,zmluvď)'
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čl. ilI.
PREDMET A ÚčEL NÁJMU

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

dohodnutých v tejto zmluve hĺobové miesto na parcele 4, rad: 10, hĺobové miesto č' 8'9'

SLUŽBY sPoJENÉ s NÁ$;IJú HRoBovÉHo MIE'TA

S prenájom hľobového miesta sú spojené služby, ktoré počas tľvania nájomného vďahu

pľenaj ímateľ poskýuj e náj omcovi :

i.r odvoz odpadu z pohľebiska okľem stavebného odpadu,

t.2 údržba pozemkov a stavieb na pohĺebisku, na ktorom sa hľobové miesto ĺachádza

(okľem hĺobového miesta),

irt raĺy investičných a neinvestičných nĺíkladov spojených s pľevádzkou pohľebiska'

preuáázkovanie pohľebiska, naktoľom sanachádzahĺobové miesto špecifikované v čl'

III. tejto zmluvy, vsúlade so zákonom č. 131/2OlO Z. z' opohľebníctve vzneni

neskorších pľedpisov.

1

1.3

1.4

čl. v.
DoBA NÁJMU

1 . Táto zmluv a salzatvárana dobu neurčitú a nesmie sa vypovedať skôľ, ako po uplynutí tlecej

doby (10 ľokov odo dňa pochovania), ak zákon č. t3ltzot} Z' z' opohľebníctve vznení

neskoľších predpisov neustanowje inak'

2. Neoddelitel'norl_pľílohou tejto zmluvy je doklad o úhľade nájomného'

čl. vI.
ľÁĺonĺľÉ

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

zostranynovéhonájomcuuhľadenénadobudo1I.6.2027.
2. Nájomca berie na vedomie a ýslovne súhlasí s tým, že výška nájomného na ďalšie obdobie

nájmu bude uľčená podľa aktuáIne platného cenníka pľenajímateľa'

3. Nájomca je povinný pred uplynutím pľedplateného obdobia uhľadiť nájomné na ďalšie

obdobie. V prípade ak nájomca ani po písomnom upozomení neuhľadí nájomné na ďalšie

obdobie, má pľenajímateľ právo vypovedať tuto nájomnú zmluw postupom podl'a č1' Vm'

tejto ZmluvY.

4. Pri úmľtí nájomcu hľobového miesta má pľednostné pľávo ĺauza\ĺotenie novej nájomnej

zm1uvy na hľobové miesto osoba b|i7ka, ak je blízkych osôb viac, tá b|izka osoba, ktorá

doručí prenajímateľovi písomnú Žiadosť ako prvá, preukaže svoj status blízkej osoby k

zomľelému nájomcovi rodným listom alebo čestným vyhlasením s úradne osvedčen1im

podpisom vyhlasujúc tento vďďr k zomľelému nájomcovi a ktoľej pľenajímatel'písomne

ako pľvej potvrdí využitie pľednostného pľáva. Pľednostné pľávo na uzatvoľenie nájomnej

zm1uvy moŽno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmľtia nájomcu hľobového miesta'
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čl. vII.
PRÁvA A PovINosTI ZMLWITŕcH sTRÁN

Prenaj ímateľ j e povirrný:

1.1 pľevádzkovať pohĺebisko s pľenaja|im hľobovým miestom v súlade s platnými

pľávnymi predpismi o pohľebníctve a pľevádzkovým poriadkom pohľebiska'

l.2 počas tľvania L3to "-t '"y 
zabezpeéiť pľísfup nájomcovi k prenajatému hĺobovému

miestuo

1.3 zdĺŽať sa akýchkol'vek zásahov do hľobového miesta, okľem pľípadu, ak je potľebné

zabezpeéiť bezpeénépľevádzkovanie pohrebiska. o pripľavovanom zásďru je povinný

vopľedpísomneiďoľmovaťnájomcu.oužuskutočnenomzasahudohľobového
miesta, je prevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne infoľmovať nájomcu'

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

mesiacov predo dňom, keď sa má hľobové miesto zrušiť.

2. Nájomcaje povinný:

2.Idodržiavaťustanoveniapľevádzkovéhoporiadku,
2.2 llžívať hľobové miesto v súlade s platnými právnymi predpismi o pobľebníctve

a prevádzkovým poriadkom pohĺebiska ako aj touto zmluvou,

2.3 na vlastné naklady zabezpeéávať poľiadok, údržbu a staľostlivosť o pľenajaté h'robové

miesto a jeho bezpľostľedné okolie azabezpečíť, aby príslušenstvo k hľobu neohrozilo

bezpečnosť návštevníkov pohĺebiska,

2.4 oznamovať prevádzkovateľovi pohľebiska všetky äneny údajov potľebné na vedenie

evidencie hrobových miest, v pĺpaae fyzickej osoby najmä anenu mena a adľesy

tľvalého pobýu, v pľípade pľávnickej osoby najmä zmenu obchodného mena a sídla'

2.5 vykonávať akékoltek stavebné úpľavy na hĺobovom mieste a úpľavy okolo hĺobového

miesta iba s predchádzajúcim súhlasom spľávcu cintorínao

2.6 udľžiavať poriadok na pohľebisku'

3. Ak prenajímatel] zistí nedostatky v staľostlivosti o hĺobové miesto, wzve nájomcu, aby ich

v primeranej dobe odstránil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstrĺĺni v písomne určenej

lehote, pľenajímateľ tak môže urobiť sám na naklady nájomcu.

4. Nájomca berie na vedomie, že ĺedodtžiavaním prevádzkového poriadku pohľebiska sa môže

dopustiť pľiestupku podľa ust. $ 32 zákoĺa t3lt2ol0 Z. z o pohĺebníctve v platnom zneni'

5. Každá zmeÍLa prevádzkového poriadku bude oznamovaná nájomcovi hľobového miesta

uverejnením oznámenia o zmene pľevádzkového poriadku pohĺebiska na uľadnej tabuli

spo1u so zveľejnením nového pľevádzkového poriadku Pohľebiska. ,^2"?.prevádzkového

poriadku pohľebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Sali'

6. Podnájom hľobového miestaje zakiuaný'

čl. vln.
vŕpovľĎ ľÁĺoľĺľEJ ZMLtI\r.r A UKoNčENIE NÁJoMNÉĺĺo VZŤAHU

Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak:

a) závažnéokolnosti na pohĺebisku znemožňujú trvanie nájmu hľobového miestao

b) sapohĺebisko zraší,

c) nájomca ani po upozornení nezaplatilnájomné zauŽívalĺe hľobového miesta'

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

I

)
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musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hľobové miesto a na vlastné náklady preložiť

ľudské ostatky vľátane pľíslušenstva hĺobu na nové hĺobové miesto.

Akpľenajímateľ vypovĹ nájomnú zm|uvlzdôvodov uvedených v odseku l písm. a) a b)'

je povinný v;ipoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tľi mesiace predo dňom,

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

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

nájomcu hĺobového miesta a čísla hľobového miesta'

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

rnýpoveď doručiť ná;omcoroi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na ktoru bolo

nájomné zap1atené;ak mu nie je z'ĺélmaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uveľejní futo

infoľmáciu na mieste obvyklom na pohĺebisku s uvedením mena a priezviska nájomcu

hrobového miesta a čísla hľobového miesta.

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

c) a nájom ca je znamy, ýpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia

qýpovede. Prenajímateľ vyzvenájomcu, aby najneskôľ do tejto lehoty odstrrĺnil z hrobového

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

ho pľenajímatel'odstľáni; po uplynutí qýpovednej lehoty sa pľíslušenstvo hrobu považuje sa

opustenú vec.

Po uplynutí tlecej doby (l0 ľokov odo dňa pochovania) môŽe nájomca písomne poŽtaďať

prenajímateľa o ukončenie nájomného vďahu písomnou dohodou zmluvných strĺĺn,

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

o ukončenie zmluvy tvoľí prílohu č. 6 Všeobe cne zétväzného naľiadenia mesta Šaľa č. 512020

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

osoBITNEtJĺo*o**ro

Prenajímateľ nezodpov edá zapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

na hrobovom mieste.

Nájomca berie navedomie, Že jeho vlastný hnutel'ný majetok si je povinný poistiť na

vlastné naklady. Prenajímateľ nezodpovedázaprípadnú stratu, resp. zničenie majetku.

Nájomca beľie na vedomieo Že Pľenajímateľ a jeho sprostredkovatelia spľacúvajú v zmysle

naľiadenia Euľópskeho paľlamentu a ľady (EU) 20161679 z 27. apnla 2016 o ochľane

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

sa zrušuje smeľnica g5l46lqs (všeobecné nariadenie o ochľane údajov) osobné údaje

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

Prenajímatel'a' ktoľé vyplývajú zptevádzkovaniapohĺebiska podľa zálkoĺač.l3ll2010 Z'z'

o pohľebníctv ev zneníneskoľších predpisov, po dobu nevyhnutne potrebnú nazabezpeéenie

pia, upovinností vyplývajúcichzo zmluvného vzt'ahu založeného nazál<laďe tejto Zmluvy

a následne na účely aľchivácie po dobu tľvania aĺchivačnej doby v súlade so ziákonom č.

3g5l2oo2 Z.z. oaľchívoch a ľegistraturach a o doplnení niektoých zákonov v platnom zneru'

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

naľiadenia o ochľane údajov potrebné na plnenie zakonných povinností Prenajímateľa podl'a

zékoĺa é. t3llz1l1 Z.z. o pohľebníctve v znení neskoľších predpisov. Nájomca zaľoveň

vyhlasuje, že za účelom uzavretia tejto Zm|uvy pri poskýnutí osobných údajov

Prenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich právach vyplývajúcich zo

6.

1

2.

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

zakonnými alebo zĺrluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších ľelevantn;ých skutočnostiach

obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky ochľany súkromiď', s ktorého obsahom saNájomca

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

spracóvavanĺ osobných údajov sú dostupné nawebovom sídle Prenajímateľa: www.sala.sk.

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

al<ukoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adľesu zmluvnej stľany uvedenú v čl.

I. zm1uvy, dokial' nie je zmena adľesy písomne oznitmená druhej zmluvnej stľane, ktorá

pĺsomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pľi dodržaní týchto podmienok vráti

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

zasielky zmluvnej strane, ktoľá zásielku doručuje. Zmluvné stľany sa výslovne dohodli na

opľávnení doručovať písomnosti týkajúce sa zálväzku medzi zmluvn;imi stranami, ktoré

vyplývajú ztejto zmluvy aj prostľedníctvom e _ mailu ala\ebo kĺátkej textovej spľávy.

Prenajímateľ aNájomca sa zavänljí písomne si oznámiť kažďnnnenu ýkajúcu sa ich

identifikačných údajov (nĺízov, sídlo, čísla účtov a pod.) najneskôľ do 10 pľacovných dní

ododňa,kedytáto zmenanastala.Takéto zmeÍly sanebudúpovažovať zazÍneny vyžadujúce

si uzavretie dodatku k tejto zmluve.

čl. x.
zÁvnnnčNÉ UsTAI\tovENIA

K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len na zákJadevzájomnej dohody zmluvných strán foľmou

očíslovaných písomných dodatkov, s výnimkou zmien vyplývajúcich zo nneny

prevádzkového poriadku pohľebiska,lĺ:toré stlzálviiznépľe nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zĺnienvšeobecne platných pľávnych pľedpisov najmä zál<onač'.l3ll201-0

Z.z. o pohľebníctve v znení neskoľších predpisov.

Pĺáva a povinnosti zmluvných stľĺín touto zmluvou neupravené sa ľiadia pľíslušnými

ustanoveniami VZN é, 5l2O2O v platnom znení, zákonom č). l3ll20ĺ0 Z. z. o pohľebníctve

v znení neskoľších pľedpisov a zákonom é. 4011964 Z. z. obéiaĺsky zakonník v platnom

zneni.
Touto zmluvou sa riadi tiež doba užívania predmetu 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 strany

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

údajov v rozsahu mena a priezviska. Povinnosť aĺrluvu zverejniť vyplýva z ustanovenia $

5a zŕkoĺa č. 2lI/2oO0 Z. z. o slobodnom prístupe k infoľmáciám ao zmene a doplnení

niektoľých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom zneni.

Ak niektoré ustanovenia tejto Zm\uvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stľatia

účinnosť, nie je ým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných us-

tanovení sa pouŽije úpľava, ktoľáo pokiaľ je to právne možné,sa čo najviac približuje zmyslu

a úče1u tejto Zmluvy, pokiaľ pľi uzatváľaní tejto Zmlvvy zmluvné strany tuto otĺĺzku brali

do úvahy.
Táto zmluva je vypľacovaná v troch (3) vyhotoveniach povahy oľiginálu, z ktoých

nájomca obdľŽí jedno (1) vyhotovenie a prenajímateľ obdrží 2 vyhotovenia'
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,/ 7. Zmluvĺé stany vyhlasujú, že zmluvu si prečítali, súhlasia sjej obsúom' porozumeli mq
vyhlasujú, že obsďruje slobodnýo učitľ, jasný anozllnitel'ny prejav ich vôle aĺa z'nak
súhlasu ju podpisujú.

V Šaľ, dňa...... á.._5] ..?.?../-...

Za ndjomcu: Za prenajímatel'a:

_\.,..:._.-

Jozef

/
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