
Nájomná zmluva č,. 25612021

na hrobové miesto
uzatvorená v zmysle $ 663 a násl. zákona č,. 4011964 Zb. občiansky zĺĺkonník v z-rĺení neskorších

predpisov a $ 21 a násl. zikonaé. t3Il2O|0 Z.z. o pohĺebníctve v znení neskorších predpisov

čl. L
ZMLUvi\tÉ sľnĺľĺy

1. Pľenajímatel': Mesto Šal'a
Sídlo: Nĺám. Sv. Trojice 7,92715 Šďa
Zastípeĺý: Mgľ. Jozef Belic(ý, primátor mesta

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

IBA]rĺ: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
tČo: 00 306 185

(ďalej len,, prenaj ímate ľ " )

2. Nájomca: Lucia x'aľkašová
Naľodený/á:

Rodné číslo :
Tľvďe bytom:
Tel.
e-mail:
(ďalej ĺen,,ndjomca")
(obidvaja účastníci zmluvy v ďalšotn texte spoločne aj ako ,,zmluvné strany")

čl. u.
WODI\IE USTANOVEMA

Prenajímateľ je výlučným vlastlríkom pozemku registra c KN paľcela číslo 1586/1,

zastavaná plocha anádvorie oqimeľe 33244 m2,paľcela ľegistľa C KN číslo 1586/8,

zastavanáplocha a nádvoľie o výmere l34 fiŕ a paľcela ľegistra C KN číslo 1586/6, ostatná

plocha o ýmere 7 m2 vedené katastálnym odborom okresného úľadu Šaľa, pre obec

a katastálne územie Šaľao na liste vlastníctva č. 1 (ďalej aj ako ,,nehnute1'nosti").

Na tejto nehnutelonosti sa nachádza cintoľín mesta Šaľa ktoý je pohĺebiskom podl'a zékona

l3LlzOIo Z. z. o pohľebníctve v znení neskoľších predpisov. Prenajímateľ je pľevádzkovatel'

pohľebiska

čl. ilI.
PREDMEľ ĺ ÚČn'l ľÁuvĺu

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

dohodnutých v tejto nájomnej zmluve (ďalej len ,,zmluvď'): hĺobové miesto na paľcele

Nc 17, ľad : 5 hľobové miesto č. 13 (ďalej aj ako,,hĺobové miesto").
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čl.Iv.
sLUŽBY sPoJENÉ s NÁJMoM HRoBovÉHo IVIIEsTA

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

prenaj ímateľ poskytuj e náj omcovi :

1.1 odvoz odpadu z pohľebiska okľem stavebného odpadu,

1,.2 tÄtžba pozemkov astavieb na pohľebisku, na ktoľom sa hĺobové miesto ĺachádza
(okľem hľobového miesta),

1.3 úhľady investičných aneinvestičnýchnákladov spojených s pľevádzkoupohľebiska,

I.4 pľevádzkovanie pohľebiskao na ktoľom sa nachádza hľobové miesto špecifikované v čl.

III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom é. l3ll20l0 Z, z. o pohľebníctve v zneĺi
neskorších predpisov.

čl. v.
DoBA NÁJMU

1. Táto zmluv asavzavára na dobu neurčitu a nesmie sa vypovedať skôľ, ako po uplynutí tlecej

doby (10 rokov odo dňa pochovania), ak zákon č. 131'12010 Z. z. o pohrebníctve v znení

neskoľších pľedpisov neustanovuje inak.

2. Neoddeliteľnou pľílohou tejto zmluvy je doklad o úhĺade nájomného.

3. Užívanie hľobového miesta začalo:3l.5.202l.

čl. vI.
ľÁĺomľÉ

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

ust. $ 12 Všeobecĺe zélväzného naľiadenia mesta Šaľa č. 5l2O20 Prevádzkový poľiadok

pohľebísk mesta Šaľa v platnom znení' (ďalej aj ako ,'VZ}I é.512020*) a bolo uhľadené dňa

3t,5.2021, na dobu 31.5.2031.

2. Nájomné je splatné vopred na celých 10 ľokov pri podpise tejto zmluvy (na celú tleciu dobu).

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

nájmu bude určená podľa aktuálne platného cenníka pľenajímateľa.

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

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

obdobie, má prenajímatel'pľávo vypovedať túto nájomnú zmluvu postupom podl'a č1. Vn.
tejto Zmluvy.

5. Pľi úmľtí nájomcu hľobového miesta má prednostné právo na uzatvorenie novej nájomnej

zmluvy na hľobové miesto osoba blízka, ak je blízkych osôb viac, táblízka osoba, ktoľá

doručí prenajímateľovi písomnú žiadosť ako pľvá, pľeukaže svoj stafus blízkej osoby k
zomĺelému nájomcovi rodným listom ďebo čestným vyhlásením s úľadne osvedčeným

podpisom vyhlazujúc tento vďah k zomľelému nájomcovi a ktoľej pľenajímateľ písomne

ako prvej potvľdí využitie prednostného práva. Prednostné právo ĺalzatvotenie nájomnej

zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného ľoka od úmrtia nájomcu hĺobového miesta.
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čl. vII.
pnÁva' A PovINosTI zľĺr,uvľŕcrr sľnÁľ

1. Prenajímateľ je povinný:
1.1 prevádzkovať pohľebisko spľenajatým hrobovým miestom vsúlade splatnými

pľávnymi predpismi o pohĺebníctve a pľevádzkoým poľiadkom pohľebiska,

I.2 počas trvania tejto zmluvy zabezpeéiť prístup nájomcovi kprenajatému hľobovému
miestu,

1.3 zdržať sa akýchkol'vek zásahov do hľobového miesta, okľem pľípadu, ak je potrebné

zabezpečiť bezpečné prevádzkovanie pohľebiska. o pripľavovanom zasahuje povinný

vopred písomne iďoľmovať nájomcu. o už uskutočnenom zásďru do hľobového

miesta, je prev ädzkovateľ povinný bezodkladne písomne infoľmovať náj omcu,

1.4 vopred písomne upozomiť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť

mesiacov predo dňom, keď sa má hľobové miesto zrušiť.
2. Nájomca je povinný:

2.1, dodržiavať ustanoveniaprevádzkového poriadku,

2.2 uživať hľobové miesto v súlade s platnými pľávnymi pľedpismi o pohľebníctve

aptevádzkovým poľiadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou,
2.3 na vlastné náklady zabezpečovať poriadok, údržbu a staľostlivosť o pľenajaté hľobové

miesto a jeho bezprostredné okolie azabezpeéiť, aby pľíslušenstvo k hľobu neohľozilo
bezpečnosť návštevníkov pohľebiska,

2.4 oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky 7,Iľreny údajov potrebné na vedenie

evidencie hľobových miest, v prípade szickej osoby najmä zmenu mena a adresy

trvalého pobýu, v pľípade pľávnickej osoby najmä änenu obchodného mena a sídla,

2.5 vykonávať akékoľvek stavebné úpľavy na hľobovom mieste a úpravy okolo hĺobového
miesta iba s pľedchádzajúcim súhlasom správcu cintorín4

2.6 udržiavať poriadok na pohĺebisku.

3. Ak prenajímateľ zisti nedostatky v staľostlivosti o hľobové miesto, vyn,Ie nájomcuo aby ich
v primeranej dobe odstľanil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstráni v písomne uľčenej

lehote, prenajímateľ tak môže urobiť sám na nĺíklady nájomcu.

4. Nájomca beľie na vedomie, že ĺedodržiavaním pľevádzkového poriadku pohĺebiska sa môže
dopustiť priestupku podl'a ust. $ 32 zékona t3ll2010 Z. z o pohľebníctve v platnom zneru.

5. Každá zmena prevádzkového poriadku bude oznamovaná nájomcovi hĺobového miesta

uveľejnením oznrĺmenia o zÍnone pľevádzkového poriadku pohľebiska na uradnej tabuli

spolu so zverejnením nového prevádzkového poriadku pohrebiska. Zmena pľevádzkového
poriadku pohľebiska podlieha schváleniu Mestským zastupitel'stvom v Šaľ.

6. Podnájom hľobového miestaje zakéuaný.

čl. VIII.
rrŕľovrĎ ľÁĺonĺľEJ ZMLIIvY A UKoNčENIE ľÁĺoľĺľÉHo vZŤAHU

Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak:

a) závažĺé okolnosti na pohľebisku znemožňujú trvanie nájmu hľobového miesta,

b) sa pohľebisko zruší,
c) nájomca ani po upozoľnenínezaplatil nájomné zatlŽívanie 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 zabezpečíť iné hľobové miesto a na vlastné nríklady preložiť
ľudské ostatky vrátaľre príslušenstva hrobu na nové hľobové miesto.

3. Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zsriuvuzdôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a b),
je povinný ýpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tľi mesiace pľedo dňom,
keď sa má hľobové miesto zrušiť; ak mu nie je známaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu,
uverejní túto iďoľmáciu na mieste obvyklom na pohrebisku s uvedením mena a pľiezviska
nájomcu hrobového miesta a čísla hľobového miesta.

4. Ak prenajímatel' vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods. 1 písm. c), je povinný
výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoý, na ktoru bolo
nájomné zaplatene; ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní tuto
informáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a priezviska nájomcu
hľobového miesta a čísla hľobového miesta.

5. Ak pľenajímatel' vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm.
c) a nájomca je znémy, výpovedná lehota uplynie do jedného ľoka odo dňa doručenia
výpovede. Pľenajímateľ vyzvenájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstránil z hľobového
miesta príslušenstvo hľobu; ak ho v tejto lehote neodstľĺíni, po uplynutí výpovednej lehoty
ho prenajímateľ odstľáni; po uplynutí výpovednej lehoty sa pľíslušenstvo hrobu považuje sa
opustenú vec.

6. Po uplynutí tlecej doby (10 rokov odo dňa pochovania) môže nájomca písomne požiadať
prenajímateľa o ukončenie nájomného vďahu písomnou dohodou zmluvných strĺín,
spravidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné uhľadené. Vzor Žiadosti
o ukončenie zmluvy tvoľí prílohu č. 6 VZN č,.512020.

čt.Ix.
osoBITNÉ UsTAl[ovENIA

Pľenajímateľ nezodpovedá za poškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého
na hľobovom mieste.
Nájomca berie na vedomieo že jeho vlastný hnutel'ný majetok si je povinný poistiť na
vlastné nĺĺklady. Pľenajímatel'nezodpovedázaprípadnú stľafu, ľesp. zničenie majetku.
Nájomca beľie na vedomie, že Prenajímatel'a jeho sprostľedkovatelia spracúvajú v zmysle
naľiadenia Euľópskeho paľlamentu a rady (EU) 20161679 z 27. apnla 2016 o ochľane

fuzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov, ktoým
sa zľušuje smemica 95l46/Es (všeobecné naľiadenie o ochĺane údajov) osobné údaje
Nájomcu v ľozsahu stanovenom v tejto Zmluve za účelom plnenia zríkonných povinností
Prenajímateľa, ktoľé vyplyvajú zprevádzkovania pohľebiska podl'a zikonač. l31'l20t0 Z.z.
o pohľebníctve v zneď neskoľších predpisov, po dobu nevyhnutne potrebnú nazabezpeéerue
práv apovinností vyplývajúcichzo zmluvného vďahu za|oženeho nazéú<lade tejto Zmluvy
a následne na účely aľchivácie po dobu trvania aľchivačnej doby v súlade so zĺákonom č.

39512002 Z.z. o aľchívoch a ľegishaturach a o doplnení niektoých 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 zákonných povinností Pľenajímateľa podľa
zál<ona č. l3ll20l0 Z.z. o pohľebníctve v znení neskorších predpisov. Nájomca zároveíl
vyhlasuje, že za účelom uzavľetia tejto Zmluvy pri poskytnutí osobných údajov
Pľenajímatel'ovi bol dostatočne informovaný o svojich pľávach vyplývajúcich zo
spľacúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskytnúť v súvislosti so
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zríkonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších ľelevantn;ých skutočnostiach
obsiúnut'ých v dokumente ,,Podmienky ochľany súkľomiď'o s ktorého obsahom saNájomca
pľed podpísaním tejto Zmluvy oboznĺímil. Nájomca beľie na vedomie že infoľmácie o
spracovávaní osobných údajov sú dosfupné na webovom sídle Pľenajímatel'a: www.sala.sk.
V pľípade, ak bude podľa tejto znluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej stane
akúkoľvek písomnosť, doručuje sa tĺíto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v č1.

I. zmluvy, dokial'nie je zmena adresy písomne oznátmená dľuhej zmluvnej stľane, ktorá
písomnosť doručuje. Vpľípade, ak sa písomnosť aj pri dodržani týchto podmienok wáti
nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú dňom vľátenia
zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuj e. Zmlllvne stľany sa qýslovne dohodli na
oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzku medzi zmluvn;imi stranami, ktoré
vyplývajú ztejto zmluvy aj prostredníctvom e - mailu ďalebo kľátkej textovej správy.
Pľenajímateľ aNájomca sa zaväzlljú písomne si oznámiť každnzÍnenu ýkajúcu sa ich
identifikačných údajov (nŕzov, sídlo, čísla účtov a pod.) najneskôr do 10 pracovných dní
odo dňa, kedytáto zmenanastala. Takéto zÍneny sanebudúpovažovať zazÍneny vyŽadujúce
si uzavľetie dodatku k tejto zmluve.

čl. x.
zÁvnnnčNn UsTANovENIÁ.

1. K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len nazék|adevzájomnej dohody zmluvných strrín formou
očíslovaných písomných dodatkov, s ýnimkou zmien vyplývajúcich zo zmerly
pľevádzkového poľiadku pohľebiska, ktoré sú,závinnépre nájomcu dňom nadobudnutia ich
účinnosti alebo zo zmienvšeobecne platných pľávnych predpisov najmä zálkoĺač. 13ll20t0
Z.z. o pohľebníctve v znení neskorších predpisov.

2. Préxa a povinnosti zmluvných stľiín touto zmluvou neupravené sa ľiadia pľíslušn;ými
ustanoveniami VZN č. 5/2020 v platnom rĺÉn| ziíkonom č. l3ll20l0 Z. z. o pohľebníctve
v znení neskorších pľedpisov azél<onom é. 4011964 Z. z. obéiansky ziĺkonník v platnom
zneni.

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

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvn;imi stľanami a účinnou
dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na webovom sídle mesta Šďa. Zmluvné strany
súhlasia so zveľejnením celej zmluvy, vrátane so zverejnením a spľísfupnením ich osobných
údajov v rozsahu mena a priezviska. Povinnosť zmluvu zvercjniť vyplyva z ustanovenia $
5a zákona č. 2ll/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k infoľmáciĺĺm a o änene a doplnení
niektoých zákonov (zákono slobode infoľmácií) v platnom zneni.

5. Ak niektoľé ustanovenia tejto Zm|uvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia
účinnost', nie je fým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných us-
tanovení sa použije úprava, kÍoľá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu
a účelu tejto Zmluvy, pokial' pti vzaMárani tejto Zmluvy zmluvné stľany futo otázku bľďi
do úvahy.

6. Táto zmluva je vypľacovaná v troch (3) vyhotoveniach povahy oľiginálu, zktoých
nájomca obdrží jedno (1) vyhotovenie a pľenajímateľ obdrží 2 vyhotovenia.
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7 Zmluvnéstľanyvyhlasujú,žezmluvusipľečítali,súhlasiasjejobsahom'por9anmelimu,
vyhlasujú, z" obrahuj" ,táuoarrý, uľeitý, jasný anozwrlitel'ný pľejav ich vôle aĺa znak

súhlasu ju podpizujú.

V Šali, aĺu....ŕ/:.)- :. !.?.|.!..... "

Zanójotncu:
Za prenajfunateľa:

.L*

ý{

í}

ľ
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