
Nájomná zmluva č. 254l202t
na hľobové miesto

uzatvoľenávzmysle$66
predpisova$21 anásl.

3 a násl. zákonaé.4011964 Zb. občiansky

zékoĺaé.1,3|l20t0 Z.z. o pohĺebníctve v
zákonník v znení neskorších

zneru neskorších predpisov

čl. L
ZMLTIVNE STRAIYY

1. Pľenajímatel': Mesto Šal'a
Sídto: Nám. Sv. Trojice 7,927 15 Šaľa

Zasttryeĺý: Mgľ. Jozef Belický, pľimátor mesta

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

IBAir{: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
lČo: 00 306 185

(ďalej len,, pr enajímateľ " )

2.

1

Nájomca: ol'ga Ondrušová

Naľodený/á:
Rodné číslo :
Trvale bytom:
Tel.
e-mail:
(ďalej len,,nójomca")
(obidvaja účastníci zmluvy v ďalšorn texte spoločne aj ala ,,zmluýné strany")

ÚvooľÉ,i!il,.no**ro

Pľenajímatel' je výlučným vlastníkom pozemku registľa C KN paľcela číslo 1586/1,

zastavaná plocha anádvoľie oqýmeľe 33244 m2,parcela ľegistľa C KN číslo 1586/8'

za.stavanáplocha a nádvoľie o rnýmere ĺ34 fiŕ a paľcela ľegistľa C K}T číslo 1586/6, ostatlrá

plocha o qýmeľe 7 rrŕ vedené katastálnym odboľom okľesného uľadu Šaľa, pľe obec

a katastľálne územie Šďa, na liste vlastníctva č. 1 (ďalej aj ako ,onehnutel'nostio')'

Na tejto nehnutelonosti sa nachádza cintoľín mesta Šaľa ktoý je pohĺebiskom podľa zékona

t3IlzOlO Z. z. opohľebníctve v znení neskorších pľedpisov. Prenajímateľ je prevádzkovatel'

pohľebiska.

Hľobové miesto na parcele 13, ľad: 1, hľobové miesto é. 27,28 (ďalej aj ako ,,hĺobové

miesto.') doteraz lŽívaI pôvodný nájomca _ Anna Dľlíkovó (ďalej aj ako ,,pôvodný

nájomcď.) nazál<|ade Najomnej zmluvy č,.116412006 zodíĺall.10.2006,pričomnájomné

zavžívanehĺobového miesta bolo ubľadené na dobu do 21.11.2020'

Z dôvodu, že pôvodný nájomca zomrel a nájomca využil prednosbré pľávo na uzatvoľenie

novej nájomnej zmluvy na hľobové miesto v sulade s $ 21 ods. 4 zákoĺa é. 131'l20L0 Z'z'

o pohrebníctve v znení neskoľších predpisov sa zmluvné stfany výslovne dohodli na

uzatvoľení tejto nájomnej zmluvy (ďďej len,,zmluvď)'

2.

J

4.

,'fl
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I

čl. nL
PREDMEľ ĺ Účnĺ, ľÁĺľĺu

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

dohodnufých v tejto zmluve hrobové miesto na parcele 13, rad : 1, hľobové miesto ó.27 r28'

čl. Iv.
sLUŽBY sPoJENÉ s NÁJMoM HRoBovÉHo MIEsTA

S prenájom hĺobového miesta sú spojené služby, ktoľé počas trvania nájomného vzťahu

prenaj ímateľ poskytuj e náj omcovi :

1.1 odvoz odpadu z pohľebiska okĺem stavebného odpadu,

I.2 ÍldrŽbapozemkov astavieb na pohľebisku, na ktorom sa hľobové miesto nachádza

(okrem hĺobového miesta),

1.3 úhĺady investičných a neinvestičných nákladov spojených s prevádzkou pohľebiska'

l,4 pľevádzkovanie pohľebiska, na ktorom sa nachádza hľobové miesto špecifikované v čl.

III. tejto zm1uvy, v súlade so zákonom é. 13ll2}t0 Z. z. o pohľebníctve v zneĺĺ

neskorších predpisov.

čl. v.
DoBA ľÁľnĺu

1 . Táto zmluv a savzaťvérana dobu neuľčitú a nesmie sa vypovedať skôr, ako po uplynutí tlecej

doby (10 ľokov odo dňa pochovania), ak zákon č,. I3Il20l0 Z. z. o pohĺebníctve v znení

neskoľších predpisov neustanowje inak.

2. Neoddeliteľnou prílohou tejto zmtuvy je doklad o úhrade nájomného'

čl. vI.
ľÁĺoľĺľÉ

Nájomné vo ýške 50 EUR (slovom: pät'desiat euľ) bolo zo strany nového nájomcu

uhľadené na dobu do22.ll.2030.
Nájomca berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že ýška nájomného na ďalšie obdobie

nájmu bude určená podľa aktuálne platného cenníka prenajímateľa.

Ná;omca je povinný pľed uplynutím pľedplateného obdobia uhľadiť nájomné na ďalšie

obJobie. V pľípade ak nájomca ani po písomnom upozomení neuhľadí nájomné na ďalšie

obdobie, má prenajímatel' právo vypovedať túto nájomnú zmluvu posfupom podľa č1' Vn'
tejto Zmluvy.
Pri úmľtí nájomcu hľobového miesta má pľednostné právo na uzatvoľenie novej nájomnej

zmluvy na hľobové miesto osoba blízka, ak je blízkych osôb viac, télblízka osoba, ktorá

doručí prenajímateľovi písomnú žiadosť ako pľvá, pľeukaže svoj status blízkej osoby k

zomĺelému nájomcovi ľodným listom alebo čestným vyhlásením s uradne osvedčeným

podpisom vyhlasujúc tento vďah k zomĺelému nájomcovi a ktorej prenajímateľ písomne

ako pľvej potvrdí vytlžitie prednostného pľáva. Pľednostné právo na uzatvorenie nájomnej

"mluvy 
možno uplatniť najneskôr do jedného ľoka od úmľtia nájomcu hĺobového miesta'
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čl. vII.
PRÁVA A PovINosTI ZMLI'^4\'ŕCH STRÁN

Pľenajímatel' j e povinný:

1.1 pľevádzkovať pohĺebisko sprenajatým hľobovým miestom vsúlade splatnými

pľávnymi predpismi o pohľebníctve a prevádzkoým poľiadkom pohľebiska,

I.2 počas trvania tejto zmluvy zabezpeéíť pľísfup nájomcovi k prenajatému hľobovému

miestu,
1.3 zdržať sa akýchkolŤek zásahov do hľobového miesta, okľem prípadu, ak je potrebné

zabezpeóíť bezpečné prevádzkovanie pohľebiska. o pľipravovanom zásahuje povinný

vopred písomne informovať nájomcu. o už uskutočnenom zásahu do hľobového

miesta, je ptevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne iďoľmovať nájomcu,

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

mesiacov predo dňom, keď sa má hĺobové miesto zrušiť.

2. Nájomcaje povinný:

2.l dodržiavať ustanovenia pľevádzkového poriadku,

2,2 uživať hľobové miesto v súlade s platnými pľávnymi pľedpismi o pohĺebníctve

aptevádzkovým poľiadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou,

2.3 na vlastné naklady zabezpeéovať poľiadok, údržbu a staĺostlivosť o pľenajaté hľobové

miesto a jeho bezpľostľedné okolie azabezpečiť, aby príslušenstvo k hrobu neohĺozilo

bezpečnosť návštevníkov pohľebiska,

2.4 oznamovať pľevádzkovateľovi pohľebiska všetky zrTLeÍLy údajov potľebné na vedenie

evidencie hľoboqých miest, v prípade fyzickej osoby najmä zÍnenu mena a adľesy

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

2.5 vykonávať akékoľvek stavebné úpľavy na hľobovom mieste a úpravy okolo hľobového

miesta iba s predchádzajúcim súhlasom správcu cintorína,

2.6 udržiavať poriadok na pohĺebisku.

3. Ak pľenajím ateľ zistinedostatky v staľostlivosti o hľobové miesto, vyzve nájomcu, aby ich

v pľimeľanej dobe odstránil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstráni v písomne určenej

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

4 . Náj omca berie na vedomie, že nedodtžiavaním prevádzkového poľiadku pohĺebiska sa môže

dopustiť priesfupku podľa ust. $ 32 zékonal3tl20l0 Z. zo pohľebníctve v platnom zneni.

5. Kúdá zmena pľevádzkového poriadku bude ozrulmovaná nájomcovi hľobového miesta

uveľejnením ozĺétmenia o zmene prevádzkového poľiadku pohľebiska na uľadnej tabuli

spolu so zveľej nením nového prevádzkového poriadku pohĺebiska. Zmen a prev ádzkového

poriadku pohľebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Sali.

6. Podnájom hľobového miestaje zakáaaný.

čl. vilI.
rrŕpovnĎ ľÁĺovľľEJ ZMLLIvY A UKoNčENIE NÁJoMNÉľro vzŤNla

1 Pľenajímateľ nájomnú zmluw vypovie, ak:

a) závažnéokolnosti na pohĺebisku znemožňujú trvanie nájmu hĺobového miesta,

b) sa pohľebisko zruší,

c) nájomca ani po upozoľneniĺezaplatilnájomné zaužívanie hľobového miesta'

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

1

2
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musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hľobové miesto a na vlastné naklady preložiť
l'udské ostatky vrátane príslušenstva hľobu na nové hľobové miesto.

3. Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a b)'
je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace predo dňom,

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

uverejní tuto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku s uvedením mena a pľiezviska
nájomcu hľobového miesta a čísla hľobového miesta.

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

výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na ktoru bolo
nájomné zaplatené; ak mu nie je ználma adľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní tuto

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

hĺobového miesta a čísla hľobového miesta.

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

c) a nájomca je znánl1 výpovedná lehota uplynie do jedného ľoka odo dňa doručenia

výpovede. Prenajímateľ vyzve nájomcu, aby najneskôľ do tejto lehoty odstránil z bľobového

miesta pľíslušenstvo hĺobu; ak ho v tejto lehote neodstľani, po uplynutí výpovednej lehoty

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

opustenú vec.

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

pľenajímatel'a o ukončenie nájomného vďahu písomnou dohodou zmluvných strán,

spravidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné uhľadené. Yzot žiadosti
o ukončenie zmluvy tvoľí pľílohu č. 6 Všeobe cne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 5l2o2}
Prevádzkoqý poľiadok pohrebísk mesta Šaľa (ďalej aj ako ,,VZN č.5l2O2O*).

čl. Ix.
osoBITNÉ USTANOVENIA

1. Prenajímateľ nezodpovedázapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

na hľobovom mieste.

2. Nájomca berie navedomie, že jeho vlastný hnutelhý majetok si je povinný poistiť na

vlastné naklady. Prenajímateľ nezodpovedázapľípadnú stľatu, ľesp. zničenie majetku.

3. Nájomca beľie na vedomie, že Prenajímateľ a jeho spľostredkovatelia spľacúvajú v zmysle
nariadenia Euľópskeho parlamentu a rudy (EU) 2016/679 z 27. apita 2016 o ochľane

ffzických osôb pri spľacúvaní osobných údajov a o volonom pohybe takýchto údajov, ktoým
sa zľušuje smeľnica 95l46lBs (všeobecné naľiadenie o ochľane údajov) osobné údaje

Nájomcu v ľozsahu stanovenom v tejto Zm\uve za účelom plnenia zakonných povinností

Pľenajímateľa, ktoľé vyplývajú zptevádzkovania pohľebiska podľa zé/ľlonač. I3ll20l0 Z.z.

o pohľebníctve v znení neskorších predpisov, po dobu nevyhnutne potrebnú nazabezpečerue
práv apovinností vyplývajúcichzo zmluvného vďahllza|oženého ĺazál<Iade tejto Zmluvy
a následne na účely aľchivácie po dobu trvania archivačnej doby v súlade so zákonom č.

39512002 Z.z. o archívoch a ľegishaturach a o doplnení niektoých zĺíkonov v platrom zneni.
Spracúvanie osobných údajov Nájomcu je v súlade s čl. 6. ods. 1 písm. c) všeobecného

naľiadenia o ochrane údajov potľebné na plnenie zakoĺrných povinností Pľenajímatel'a podľa

zékona č,. l3ll20l0 Z.z. o pohĺebníctve v zneni neskorších pľedpisov. Nájomca záĺoveťl

vyhlasuje' Že za účelom uzavretia tejto Zm|uvy pri poskýnutí osobných údajov
Prenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich právach vyplývajúcich zo

1
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-
spracúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskytnúť v súvislosti so
zríkonnými alebo zmluvn;ými poŽiadavkamio ako aj o ďalších relevantných skutočnostiach
obsiahnuých v dokumente ,,Podmienky ochľany súkľomiď', s ktorého obsahom saNájomca
pľed podpísaním tejto Zmluvy oboznĺámil. Nájomca berie na vedomie že infoľmácie o
spracovávaní osobných údajov sú dosfupné na webovom sídle Prenajímateľa: www.sala.sk.

4. V pľípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej sfuane

aJcukol'vek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adľesu zmluvnej strany uvedenú v čl.
I. zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznátmená druhej zmluvnej strane, ktorá
písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní ýchto podmienok vľáti
nedoručená, zmluvné stľany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú dňom vľátenia
zásielky zmluvnej stľane, ktorá zásielku doručuj e. Zmluvné stľany sa výslovne dohodli na
opľávnení doručovat' písomnosti týkajúce sa zá.ľäzl<lJ medzi zmluvn:ŕmi stľanami, ktoré
vyplyvajú ztejto zmluvy aj pľostredníctvom e - mailu alalebo kľátkej textovej správy.

5. Prenajímateľ aNájomca sa zaväzují písomne si oznámiť každú nnenu týkajúcu sa ich
identifikačných údajov (názov, sídlo, čísla účtov a pod.) najneskôľ do 10 pracovných dní
odo dňa, kedytáto zmenanastala. Takéto zmerLy sanebudúpovažovať za7'ÍIeny vyžadujúce
si uzavľetie dodatku k tejto zmluve.

čl. x.
zÁvnnnčľÉ usľ.q,NovENIA

1. K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len na zál<Iadevzáljomnej dohody zmluvných strĺán foľmou
očíslovaných písomných dodatkov, s výnimkou zmien vyplývajúcich zo zmeny
pľevádzkového poriadku pohľebiska, ktoré silzŕnäzné pre nájomcu dňom nadobudnutia ich
účinnosti alebo zo z.ĺníeĺvšeobecne platných právnych predpisov najmä zŕl<oĺač. I3Il20l0
Z.z. o pohrebníctve v zneni neskorších pľedpisov.

2. Pľáva a povinnosti zmluvných strĺán touto zmluvou neupravené sa riadia pľíslušnými
ustanoveniami VZN č. 512020 v platnom zneni, zĺíkonom č. I31l20l0 Z. z. o pohľebníctve
v zneni neskoľších pľedpisov a ziíĺ<onom é. 4011964 Z. z. občiansky zrákonník v platnom
zneni.

3. Touto zmluvou sa ľiadi tiež doba lžívantapredmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti
tejto zmluvy.

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvn;ými stranami a účinnou
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Šaľa. Zmluvné stľany
súhlasia so zverejnením celej zmluvy, vrátane so zverejnením a spľístupnením ich osobných
údajov v rozsahu mena a priezviska. Povinnosť zmluvu zvercjniť vyplyva z ustanovenia $
5a zékona č,. 2lll2000 Z. z. o slobodnom pľístupe k iďoľmáciám ao zrnene a doplnení
niektoľých zákonov (zákon o slobode infoľmácií) v platnom zneni.

5. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia
účinnosť, nie je ťým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných us_

tanovení sapoúije úprava, ktorá, pokiaľje to právne možnéo sa čo najviac pľibliŽuje zmyslu
a účelu tejto Zmllvy, pokial' pn vatvataní tejto Zmluvy zmluvné strany tuto otázku brali
do úvahy.

6. Táto zmluva je vypľacovaná v troch (3) vyhotoveniach povahy originálu, z ktoých
nájomca obdrží jedno (l) vyhotovenie a prenajímatel'obdrŽí 2 vyhotovenia.
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