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Nájomná zmluva é. 28312021

na hľobové miesto

uzatvorenáv zmysle $ 663 a násl. zákonaó.40l|964 Zb. občiansky zakonník v znení neskoľších

pľedpisov a $ 21 a násl. zákoĺač. l31/2010 Z.z.opohľebníctve v znení neskoľších predpisov

čl. I.
ZMLIryI\E STRAIIY

Pľenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nám. Sv. Trojice 7,g2l15 Šaľa

Zasť6peĺý: Mgľ. Jozef Belický, primátor mesta

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa" a's'

IBA}{: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
tČo: 00 306 185

(ďalej len,, prenaj ímateľ " )

Nájomca: Lucia Faľkašová
Narodený/á:
Rodné číslo :
Trvale bytom :

Tel.
e-mail:
(ďalej len ,,nájomca")
(obidvaja účastníci zmluvy v ďalšom texte spoločne aj ako ,,zmltmné strany")
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čt. il.
WoDNÉ USTANoVENIA

Prenajímat.i 3. ,.ylučným vlastrríkom pozemku- registra C KN paľcela číslo 1586/1'

zastavanä plocha anádvorie ov1imeľe 33244 m2,paľcela registra C KN číslo 1586/8'

zastavaĺétplocha a nádvorie o lŕmere l34 Íŕ a paľcela regista c K}{ číslo 1586/6, ostatrá

p1ocha o ýmeľe 7 m2 vedené katastálny* oábo.o* okresného uradu Šaľa' pre obec

a katastľálne územie Šaľa' na liste vlastníctva č. 1 (ďalej aj ako ,,nehnuteľnosti")'

Na tejto nehnuteľnosti sa nachád za cíĺtoťĺĺmesta Šaľa ktoý je pohľebiskom podľa zŕl<oĺa

13]l2otl Z. z. opobľebníctve v znení neskoľších pľedpisov. Prenajímateľ je prevádzkovatel'

pohľebiska
ľIľobové miesto na paľcele 8, rad: 11, hĺobové miesto č. 18,19 (ďalej aj ako ,,hĺobové

miesto..) doteraz vžíva] pôvodný nájomca - Gustáv Farlraš (ďalej aj ako 
"pôvodný

nájomcď,) ĺa zŕMade Nájomnej zmluvy č. 51ll2 zo díla20'2'211'2, pľičom ĺélomné za

uŽívanie hľobového miesta bolo uhľadené na dobu do 20.12.2026

Z dôvodu, že pôvodný nájomca zomĺel a nájomca využil prednostné právo na uzatvoľerue

novej nájomnej zmtuvy na hľobové miesto v súlade s $ 21 ods' 4 zilkonač' t31l20l0 Z'z'

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

uzawoľení tejto nájomnej aĺlluvy (ďalej len,,zmluvď)'
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čl. III.
PREDMET A ÚčEL NÁJMU

Pľenajímatel' pľenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca prijíma do nájmu za podmienok

dohodnuťýchv tejto zmluve hrobové miesto napaľcele 8, rad : 11, hľobové miesto č. 18'19.

čt. ry.
sLUŽBY sPoJENÉ s NÁJMoM HRoBovÉľro MIEsTA

S pľenájom hrobového miesta sú spojené služby, ktoré počas tľvania nájomného vzťahll

pľenaj ímateľ poskytuj e náj omcovi :

1.1 odvoz odpadu z pohľebiska okľem stavebného odpadu,

l.2 ÍÁrŽba pozemkov astavieb na pohľebisku, na ktoľom sa hrobové miesto nachátdza

(okľem hľobového miesta),

1.3 úhľady investičných a neinvestičných nĺíkladov spojených s prevádzkou pohľebiska,

t.4 pľevádzkovanie pohľebiska, na ktorom sa nachádza hľobové miesto špeciÍikované v č1.

III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom é. l3|l20l0 Z. z. o pohĺebníctve v znení

neskorších predpisov.

čl. v.
DoBA ľÁĺttĺu

Táto zmluv asavzaťĺára na dobu neuľčitu a nesmie sa vypovedať skôľ, ako po uplynutí tlecej

doby (10 rokov odo dňa pochovania), ak zĺíkon č. l3ll20l0 Z. z. o pohrebníctve v zneni

neskoľších predpisov neustanovuje inak.

Neoddelitel'nou prílohou tejto zmluvy je doklad o úhľade nájomného.

čl. vI.
ľÁĺoľĺľÉ

1. Nájomné vo výške 29187 EUR (slovom: dvadsat'devät'euľ osemdesiatsedem cent) bolo

zo strany nového nájomcu uhľadené na dobu do20.12,2026.
2. Nájomca berie na vedomie a qýslovne súhlasí s tým, že výška nájomného na ďalšie obdobie

nájmu bude uľčenápodl'a aktuálne platného cenníka prenajímateľa.

3. Nájomca je povinný pred uplyĺrutím predplateného obdobia uhľadiť nájomné na ďalšie

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

obdobie, má pľenajímateľ pľávo vypovedať tuto nájomnú zmluvu postupom podl'a č1. VIII.

tejto Zmluvy
4. Pľi úmrtí nájomcu hrobového miesta má pľednostné právo na watvorenie novej nájomnej

zmluvy na hrobové miesto osoba bli7ka, ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktoľá

doručí pľenajímateľovi písomnú Žiadosť ako pľvá, preukáže svoj status blízkej osoby k
zomľelému nájomcovi rodným listom alebo čestn;ým vyhlásením s uľadne osvedčen;ým

podpisom vyhlasujúc tento vďah k zomľelému nájomcovi a ktorej prenajímateľ písomne

ako pľvej potvrdí vpŽitie prednostného ptäva. Prednostné právo nauzafuorenie nájomnej

zmluvy možno uplatniť najneskôľ do jedného roka od úmľtia nájomcu hľobového miesta.
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čl. vII.
pnriva A PovINosTI ZMLUv|tÝcrr sľnÁľ

1. Prenajímateľ je povinný:
1.1 prevádzkovať pohrebisko sprenajatým hĺobovým miestom vsúlade splatnými

pľávnymi predpismi o pohrebníctve a prevádzkoým poriadkom pohľebiska,

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

miestu,
1.3 zdĺžať sa akýchkolŤek zásahov do hĺobového miesta, okľem pľípadu, ak je potľebné

zabezpečiť bezpečné pľevádzkovaniepohľebiska. o pripľavovanom zasahujepovinný

vopred písomne infoľmovať nájomcu. o už uskutočnenom zásďru do hľobového

miesta, je ptevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne infoľmovať náj omcu,

I.4 vopľed písomne upozoľniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť

mesiacov predo dňomo keď sa má hľobové miesto zrušiť.

2, Nájomcaje povinný:
2.l dodržiavať ustanoveniaptevádzkového poľiadku,

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

a prevádzkovým poľiadkom pohrebiska ako aj touto zmluvou,

2.3 na vlastné nĺíklady zabezpeéovať poriadok, údrŽbu a staľostlivosť o pľenajaté hrobové

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

bezpečnosť návštevníkov pohľebiskq

2.4 oznamovať pľevádzkovateľovi pohľebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie

evidencie hľobových miest, v pľípade fyzickej osoby najmä zÍnenu mena a adresy

tľvalého pobytu, v pľípade pľávnickej osoby najmä änenu obchodného mena a sídla,

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

miesta iba s pľedchádzajtrcim súhlasom správcu cintorína,

2.6 udržiavať poriadok na pohľebisku.

3. Ak pľenajímateľ zistí nedostatky v starostlivosti o hĺobové miesto, vyzve nájomcuo aby ich

v primeranej dobe odstľánil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstráni v písomne uľčenej

lehoteo prenajímateľ tak môže urobiť sám na náklady nájomcu.

4. Nájomca berie na vedomie, že nedodržiavaním prevádzkového poľiadku pohľebiska sa môže

dopustiťpľiestupkupodl'aust. $ 32zékona13ll20l0Z. zo pohľebníctvevplatnom zneni.

5. Každá zmeta pľevádzkového poľiadku bude oznamovaná nájomcovi hĺobového miesta

uverejnením oznámenia o änene prevádzkového poľiadku pohľebiska na uradnej tabuli

spolu so zverejnením nového prevádzkového poriadku pohrebiska. Zmena pľevádzkového

poriadku pohľebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šali.

6. Podnájom hľobového miesta je zakazaĺý.

čl. vilI.
rrŕpovľĎ NÁJoMNEJ ZMLIIvY A UKoNčENIE ľÁĺoľĺľÉrro vZŤAHU

Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak:

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

b) sapohľebisko zruší,
c) nájomca ani po upozorneninezap|atilnájomné zaužívaníe hľobového miesta.

Ak pľenajímateľ 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 naklady preložiť
ľudské ostatky vrátane príslušenstva hľobu na nové hľobové miesto.

Ak prenajímatel'vypovie nájomnú zmhxuzdôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a b)'
je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tľi mesiace predo dňomo

keď sa má hĺobové miesto zrušiť; ak mu nie je znéĺmaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu,

uverejní tuto infoľmáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a priezviska
nájomcu hľobového miesta a čísla hľobového miesta.

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

výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na kÍoru bolo

nájomné zaplatené; ak mu nie je ználmaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní tuto

informáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a priezviska nájomcu
hrobového miesta a čísla hľobového miesta.

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

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

ýpovede. Pľenajímateľ vyzve nájomcu, aby najneskôľ do tejto lehoty odstľránil z hľobového

miesta príslušenstvo hĺobu; ak ho v tejto lehote neodstľiĺni, po uplynutí qýpovednej lehoty

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

opustenú vec.
Po uplynutí tlecej doby (l0 rokov odo dňa pochovania) môže nájomca písomne požiadať
pľenajímateľa o ukončenie nájomného vďahu písomnou dohodou zmluvných striĺn,

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

o ukončenie zmluvy tvorí prílohu č. 6 Všeobe cne záväzného naľiadenia mesta Šaľa č. 5l2O2O

Prevádzkový poľiadok pohľebísk mesta Šaľa (ďalej aj ako,,VZI{ č.512020").

čl.Ix.
osoBITNÉ UsTAl[ovENIA

1. Pľenajímateľ nezodpovedázapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloŽeného

na hľobovom mieste.
2. Nájomca berie navedomieo že jeho vlastn;ý hnutel'ný majetok si je povinný poistiť na

vlastné náklady. Prenajímatel'nezodpovedázaprípadnú shatu, ľesp. zničenie majetku.

3. Nájomca beľie na vedomie, Že Prenajímateľ a jeho sprostredkovatelia spľacúvajú v zmysle
nariadenia Euľópskeho paľlamentu a rudy (EU) 2ot6l679 z 27. apila 20t6 o ochľane

fyzickýchosôb pri spľacúvaní osobných údajov a o volonom pohybe takýchto údajov, ktoým
sa zrušuje smemica 95l46lEs (všeobecné naľiadenie o ochľane údajov) osobné údaje

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

Prenajímateľa, ktoľé vyplývajú zptevádzkovania pohrebiska podl'a zŕl<onač. l3l/20l0 Z.z.
o pohrebníctve v znení neskoľších pľedpisov, po dobu nevyhnutne potrebnú nazabezpečeĺie
práv apovinností vyplývajúcichzo zmluvného vďahuzaloženého nazéfl<Lade tejto Zmluvy
a následne na účely aľchivácie po dobu tľvania aľchivačnej doby v súlade so zákonom č.

39512002 Z.z. o aľchívoch a registľafurach a o doplnení niektoých zákonov v platnom zneni.

Spľacúvanie osobných údajov Nájomcu je v súlade s č1. 6. ods. 1 písm. c) všeobecného

nariadenia o ochľane údajov potľebné na plnenie zakonných povinností Pľenajímateľa podl'a

zákona ó. l3ll20l0 Z.z. o pohľebníctve v znení neskoľších predpisov. Nájomca zárovetl

vyhlasuje, že za účelom uzavretia tejto Zmlrxy pľi poskytnutí osobných údajov

Pľenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich právach vyplývajúcich zo
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spracúvaniajeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskytnúť v súvislosti so
zakonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších relevantn;ých skutočnostiach

obsiahnudch v dokumente ,,Podmienky ochľany súkľomiď', s ktorého obsahom sa Nájomca

pľed podpísaním tejto Zmluvy oboznámil. Nájomca berie na vedomie že informácie o

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

V prípade, ak bude podloa tejto zmluvy potľebné doručovať druhej zmluvnej stľane

akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v čl.

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmerLa adresy písomne oznélmená dľúej zmluvnej strane, ktoľá
písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pľi dodržaní týchto podmienok vráti

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

zésielky zmluvnej straneo ktoľá zásielku doručuj e. Zm\uvné stľany sa výslovne dohodli na

oprávnení doručovať písomnosti ýkajúce sa záväzku medzi zmluvn;imi stranami, ktoré

vyplývajú ztejto zmluvy aj prostredníctvom e - mailu alalebo kľátkej textovej spľávy.

Prenajímateľ aNájomca sa zaviianjú písomne si ozrrámiť kaŽdú zmenu dkajúcu sa ich
identifikačných údajov (názov, sídlo, čísla účtov a pod.) najneskôľ do 10 pľacovnych dní

odo dňa, kedy táto nTIerlanastala. Takéto zmeny sa nebudú považovať zazffLeÍIy vyžadujúce

si uzavretie dodatku k tejto zmluve.

čl. x.
zÁvnnrčNÉ UsTANovENIA

l. K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len na zékJaďevzájomnej dohody zmluvných stľiín foľmou

očíslovaných písomných dodatkovo s výnimkou zmieĺ vyplývajúcich zo znneny

prevádzkového poriadku pohľebiska, ktoľé silzáväzne pľe nájomcu dňom nadobudnutia ich
účinnosti alebo zo zmienvšeobecne platných právnych pľedpisov najmä zékonač. l3ll2010
Z,z. o pohľebníctve v znení neskorších predpisov.

2. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupľavené sa ľiadia príslušnými

ustanoveniami VZN č. 512020 v platnom zneni, zákonom é. l3Il20I0 Z. z. o pohľebnícfue

v znení neskoľších predpisov a zákonom é. 4011964 Z, z. obč:iansky zákonník v platnom

znení.
3. Touto zmluvou sa ľiadi tiež doba užívania predmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

tejto zmluvy.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvn;ými shanami a účinnou

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Šaľa. Zmluvné stľany

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

údajov v rozsahu mena a pľiezviska. Povinnosť zmluvu zveľejniť vyplyva z ustanovenia $

5a zákona č. 2lll2000 Z. z. o slobodnom pľístupe k informáciám a o änene a doplnení

niektoých zĺíkonov (zákono slobode infoľmácií) v platnom zneni.

5. Ak niektoré ustanovenia tejto ZmIuvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôľ stratia

úóinnosť, nie je ým dotknutá platnosť ostatých ustanovení. Namiesto neúčinných us-

tanovení sa použije úpravao ktorá' pokiaľ je to pľávne možné, sa čo najviac pľibližuje zmyslu

a účelu tejto Zmhlvy, pokiaľ pti vzatvarani tejto Zmluvy zmluvné stľany tuto otázku bľali

do úvahy.

6. Táto zmluva je vypľacovaná v troch (3) vyhotoveniach povahy originálu, zktoých
nájomca obdrží jedno (1) vyhotovenie a prenajímateľ obdľží 2 vy'hotovenia.
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