
uzatvoĺená v zmysle $

pľedpisov a$21 anásl'

1. Prenajímatel':
Sídlo:
Zastupený:
Bankové spojenie:

IBAN:
BIC:
IČo:

2. Nájomca:
Narodený/á:
Rodné číslo :

Trvale bYtom:

Tel.
e-mail:

1

(d'alej len,, pr enaj ímateľ " )

GlBASKBX
00 306 185

Lívia Rózsová

Nájomná zmluva č'' 380l202t

na hľobové miesto

663 a násl' zäkoĺaé. 40ĺ tg 64 Zb' občiansky zakonník v zĺeĺí neskoľších

lO Z.z. o pobĺebníctve v zneĺuneskoľších predpisov
ztkoĺaé. t31l20

čl. I.

ZMLIIVNE STRANY

Mesto Šal'a

Ňá. Sv. Tľojice '7,927 15 Šaľa

PaedDr. Danica l'et'o"m" phD'' zástupkyňa pĺimátora mesta

Slovenská spoľiteľňa' a's'

šŕs' 0900 
-0000 

OOst 2430 6282

,ĺ;':jr';:;!ľr?#:ľ;)luvy 
v ďalšom texte spoločne aj ako ,,zmluvné strany")

1 Prenajímateľjevýlučnýmvlastnil<ompozemku^,.giYcKNpaľcelačíslo1586/1'
zastavaĺáĺplocha anádvoľie orný*"' \áiio m2'pLcela ľegistľa C KN óíslo 1586/8'

zastavaĺálplocha u rráäuori. o výmere B; rr''u p*..tu ľegistra'C KN čís'o |.586ĺ6' ostatná

plocha o výmeľe 7 m2 vedené katastľffi oäĹoro*. okľesného uradu Šďa, pľe obec

a katastľálne ĺzemie šďa, na liste "br;d;; 
e. r (ľut'j aj ako "nehnuteľnosť')'

Na tejto nehnuteľnJJru nucľrao"u .rrr*rn *.r,u šaľa ktod je pohĺebiskom podľa ztkoĺa

1 3 1 /20 1 0 Z. z. onoň"uĺ.*e v znení 
'r.rto.sĺ.t, 

pr.opiroro. 
'ľrenaj 

ímateľ j e prevádzkovateľ

pohľebiska.

čl. il.
UvoDNÉ USTANoVENIA

čl. ilI.
PREDMET A UčEL NÁJMU

)

Pĺenajímateľ pľenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca pľijíma do nálm1 za podmienok

dohodnubých v tejto nájomnej zmlw1 (a'"-j len ,,1ml'uvu"j' uououé miesto na parcele

Nc 17, rad : 5 há""é;esto č' rĺ (ďďej uj uľo "bĺobové 
miesto")'
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čl. Iv.
SLUŽBY sPoJENÉ S NÁJMOM HRoBovÉrro ľýĺIESTA

S prenájom hĺobového miesta sú spojené služby' ktoré počas tľvania nájomného vzťďlu

pľenaj ímateľ poskýuj e náj omcovi :

r.r odvoz odpadu z pohľebiska okľem stavebného odpadu'

1.2 í&žbapozemkov astavieb na pohľebisku, na ktoľom sa hľobové miesto nachädza

(okĺem hľobového miesta),

úhľady investičných a neinvestičných nĺĺkladov spojených s pľevádzkou pohľebiska'

pľeváázkovanie pohĺebiska, na ktoĺom sa nachádza hľobové miesto špeciťrkované v č1'

III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č. I3ll2O1IO Z. z. o pohrebnícwe v zneĺí

neskoľších predpisov.

čl. V.
DoBA NÁJMU

1.3

1.4

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

doby (10 ľokov odo dňa pochovania), ak zĺĺkon é' l3:Il2}10 Z' z' o pohrebníctve v znení

neskoľších pľedpisov neustanovuj e inak'

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

3. Užívanie hľobového miesta začalo" 6'7 '202I'

čl. vI.
NÁJoMNE

l. Výška nájomného činí 20EUR (slovom: dvadsat' euľ) na dobu l0 rokov a je určená podľa

ust. $ 12 Všeobe cĺe zétväzneho naľiadenia mesta Šaľa č. 5lz12o Prevádzkoqý poriadok

pohľebísk mesta Šaľa v platnom zneĺí(ďalej aj ako ,,VZN č' 5l2O20*) a bolo uhľadené dňa

6.7.2021,na dobu do 6.7'2031'

2. Nájomné je splatné vopred na celých 1 0 ľokov pri podpise tejto zmluvy (na celú tleciu dobu)'

3. Nájomca beľie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že ýška nájomného na ďalšie obdobie

nájmu bude určená podľa aktuálne platného cenníka pľenajímateľa'

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

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

obdobie,máprenajímateľprávovypovedaťtutonájomnúzmluwpostupompodľač1.VIII.
tejto ZmluvY.

5. Pri úmľtí nájomcu hľobového miesta má prednostné právo na uzatvoľenie novej nájomnej

zmluvy na hľobové miesto osoba b!ízka, ak je blízkych osôb vĺac, táblizka osoba' ktoľá

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

zomľelému nájomcovi ľodným listom alebo čestqým vyhlásením s úľadne osvedčeným

podpisom vyhiasujúc tento vďah k zomľelómu nájomcovi a ktoľej prenajímateľ písomne

ako prvej potvľdí využitie prednostného práva. Pľednostné právo na uzatvorenie nájomnej

zmluvy moŽno uplatniť najneskôr do jedného ľoka od úmľtia nájomcu hľobového miesta'

ťL)
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čl. vII.
ľn rvĺ A PovINoSTI ZMLUvNÝcn sľnÁľ

1. Pľenajímatel' je povinný:

1.l pľevádzkovať pohľebisko sprenajatým hľoboým miestom vsúlade splatnými

právnymi pľedpismi o pohrebníctve a prevádzkoým poľiadkom pohrebiska,

l,2 počas trvania tejto zmluvy zabezpečiť prísfup nájomcovi k prenajatému hĺobovému

miestu,

1.3 zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta, okľem pľípadu, ak je potrebné

zabezpečiť bezpečné pľevádzkovanie pohľebiska. o pripľavovanom zásahuje povinný

vopľed písomne infoľmovať nájomcu. o už uskutočnenom zásahu do hrobového

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

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

mesiacov predo dňom, keď sa má hľobové miesto zrušiť'

2. Nájomcaje povinný:

2.t dodrŽiavať ustanovenia prevádzkového poriadku,

2.2 lŽivať hľobové miesto v súlade s platn;ými právnymi pľedpismi o pohľebníctve

a prevádzkovým poriadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou,

2.3 na vlastné nĺĺklady zabezpeiovať poľiadok, údľžbu a staľostlivosť o pľenajaté hľobové

miesto a jeho bezprostredné okolie azabezpečiť, aby pľíslušenstvo k hĺobu neohľozilo

bezpečnosť návštevníkov pohľebiska,

2.4 oznamovať prevádzkovateľovi pohľebiska všetky zmeny údajov potľebné na vedenie

evidencie hroboých miest, v pľípade fyzickej osoby najmä zmenu mena a adľesy

tľva1ého pobytu, v pľípade právnickej osoby najmä zmenu obchodného mena a sídla,

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

miesta iba s predchádzajicim súhlasom spľávcu cintoľína,

2.6 udrŽiavať poľiadok na pohľebisku.

3. Ak pľenajímateľ zistí nedostatky v starostlivosti o hľobové miesto, vyzve nájomcu, aby ich

v pľimeranej dobe odstľanil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstľáni v písomne uľčenej

lehote, pľenajímateľ tak môŽe uľobiť sám na náklady nájomcu'

4. Nájomca beľie na vedomie, že nedodľžiavaním prevádzkového poľiadku pohĺebiska sa môŽe

dopustiť priestupku podľa ust. $ 32 zákona I3Il20l0 Z. z o pohrebníctve v platnom zneni.

5. Každá zmena prevádzkového poriadku bude oznamovaná nájomcovi hľobového miesta

uverejnením oznámenia o zmene prevádzkového poriadku pohľebiska na uľadnej tabuli

spolu so zverejnením nového pľevádzkového poľiadku pohľebiska. Zmeĺa prevádzkového

poľiadku pohľebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šali.

6. Podnájom hrobového miestaje zakázaný.

čl. Vm.
vŕpovnĎ ľÁĺoľĺľEJ ZMLUvY A UKoNčENIE NÁJoMNEHo vZŤAHU

1 Pľenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak:

a) zétvažné okolnosti na pohĺebisku znemoŽňujú trvanie nájmu hĺobového miesta,

b) sa pohĺebisko zruší,

c) nájomca ani po upozoľnení nezaplatil nájomné zavživaĺie bľobového miesta.

Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a b),2
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musí so súh1asom nájomcu zabezpeéiť iné hľobové miesto a na vlastné náklady preložiť

ľudské ostatky vľátane príslušenstva hľobu na nové hrobové miesto.

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

je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tľi mesiace pľedo dňom,

keď sa má hrobové miesto zrušiť; ak mu nie je známaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu,

uverejní túto infoľmáciu na mieste obvyklom na pohĺebisku s uvedením mena a priezviska

nájomcu hľobového miesta a čísla hľobového miesta.

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

ýpoveď doručiť nájomcovi najneskôľ do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na ktoru bolo

nájomné zaplatené; ak mu nie je znétma adresa nájomcu alebo sídlo nájomcuo uverejní tuto

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

hľobového miesta a čísla hĺobového miesta.

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

c) a nájomca je známy, ýpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia

qýpovede. Prenajímateľ vyzvenájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstľanil z hľobového

miesta príslušenstvo hĺobu; ak ho v tejto lehote neodstľáni, po uplynutí výpovednej lehoty

ho pľenajímateľ odstráni; po uplynutí výpovednej lehoty sa pľíslušenstvo hľobu povaŽuje sa

opustenú vec.

Po uplynutí tlecej doby (l0 ľokov odo dňa pochovania) môže nájomca písomne požiadať

pľenajímateľa o ukončenie nájomného vzťahu písomnou dohodou zmluvných stľĺín,

spravid1a ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné uhľadené. Vzoľ Žiadosti

o ukončenie zmluvy tvorí prílohu č. 6 VZN č,.512020.

čl.Ix.
osoBITNÉ USTANoVENIA

Prenajímatel'nezodpovedázapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

na hĺobovom mieste.

Nájomca berie na vedomie, že jeho vlastný hnutel'ný majetok si je povinný poistiť na

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

Nájomca beľie na vedomie, Že Prenajímateľ a jeho sprostľedkovatelia spracúvajú v zmysle

naľiadenia Euľópskeho paľlamentu a ľady (EU) 20161679 z 27. aptíla 2016 o ochĺane

ýzickýchosôb pri spľacúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorym

sa zrušuje smernica 95l46lBs (všeobecné nariadenie o ochľane údajov) osobné údaje

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

Pľenajímateľa, ktoľé vyplývajú zprevádzkovania pohľebiska podľa zékonač;. 13112010 Z.z,

o pohrebníctve v zĺenineskoľších predpisov, po dobu nevyhnutne potľebnú nazabezpečeĺie

práv apovinností vyplývajúcichzo zmluvného vďúu založeného nazátJade tejto Zmluvy

a následne na účely aľchivácie po dobu tľvania aľchivačnej doby v súlade so ziĺkonom č.

3g5l2OO2Z.z. oaľchívoch a registratúrach a o doplnení niekto4ých zákonov v platnom zĺeĺí.
Spľacúvanie osobných údajov Nájomcu je v súlade s čl. 6. ods. 1 písm. c) všeobecného

naľiadenia o ochľane údajov potľebné na plnenie zakonných povinností Prenajímateľa podľa

zákoĺač. t3tl2ot0 Z.z, o pohľebníctve v zĺeĺi neskorších predpisov. Nájomca zároveŕ'

vyhlasuje, Že za účelom uzavretia tejto Zmluvy pri poslqrtnutí osobných údajov

Pľenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich právach vyplývajúcich zo

spľacúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskytnúť v súvislosti so
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zakonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďatších relevantn;ých skutočnostiach

obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky ochľany súkľomiď" s ktorého obsahom saNájomca

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

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

V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej stľane

akúkoľvek písomnosť, doruouje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v č1'

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená druhej zmluvnej stľane' ktorá

písomnosť doručuje. V pľípade, ak sa p1somnosť aj pľi dodľžaní ýchto podmienok wáti

nedoručená, zm1uvné stľany sa dohodii, že účinky doručenia nastávajú dňom vrátenia

zásielky zmluvnej stľane, ktorá zásielku doručuje. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na

oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa závdzku medzi zmluvnými stranami' ktoľé

vyplývajú ztejtozml.ruy aj prostľedníctvom e - mailu ďalebo krátkej textovej spĺávy'

Prenajímateľ aNájomca sa zaväzujil písomne si oznámiť kaŽdú zmenu týkajúcu sa ich

identiťrkačných údajo v (néuĺov, sídlo, čisla účtov a pod') najneskôr do 10 pľacovných dní

odo dňa, kedy táto zmeÍLanastala. Takéto zmeny sa nebudú povaŽovať ZazÍrlef|y vyžadujúce

I

si uzavretie dodatku k tejto zmluve'

čl. x.
zÁvnnnčľÉ usľĺNovENIA

K zmene tejto zmluvy môŽe dôjsť len n azékladevzájomnej dohody zmluvných strán foľmou

očíslovaných písoĺnných dodatkov, s výnimkou zmien vyplývajúcich zo nneny

prevádzkového poriadŕu pohľebiska, ktoľé 
'6zéĺväznépre 

nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zmien všeobecne platných pľávnych predpisov najmä zikoĺač. l3ll20l0

Z.z. o pohĺebníctv e v zneni neskoľších pľedpisov'

Práva a povinnosti zmluvných stľiĺn touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými

ustanoveniami VZN é. 5l2O2Ov platnom znení,zákonom é. l3ll20l0 Z. z. o pohĺebníctve

v zneníneskoĺších pľedpisov a zákonom č,. 4)ltg64 Z. z. občiansky zákonník v platnom

znen.
Touto zmluvou sa riadi tiež doba užívaníapľedmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

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

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Šaľa' Zmluvné strany

súhlasia so zverejnením celej zmluvy, vrátane so zverejnením a sprístupnením ich osobných

údajov v rozsahu mena a pľiezviska. Povinnost' zmluvu zverejniť vyplýva z ustanovenia $

5a zákona č. 2|ll20OO Z. z. o slobodnom prístupe k infoľmáciám ao zmene a doplnení

niektoých zákonov (zakon o slobode informácií) v platnom zneni'

Ak niektoľé ustanovenia tejto Zm|lwynie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stľatia

účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatn'ých ustanovení. Namiesto neúčinných us-

tanovení sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac pľibližuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokial'pri uzatvaraní tejto Zm|wy zmluvné strany tuto otázku brali

do úvahy.

Táto zmluva je vypracovaná v tľoch (3) vyhotoveniach povahy oľiginálu' z ktoľých

nájomca obdrží jedno (t; \.yľ'otouenie a pľenajímateľ obdrŽí 2 vyhotovenia'
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7 Zmluvné stľany vyhlasujú, Že zmluvu si prečítali, súhlasia s jej obsahom' poľozumeli mu,

vyhlasujú, Že obsahuje slobodný, učitY, jasný azrozlrĺitelhý prejav ich vôle ana znak

súhlasu ju podpisujú.

V Šali, aĺu.,,fi..{ /p.ď/

Za nájorncu: Za prenajíľnateľa:

* *

*

*
a aa aa. a. aa aaaa aaa

PaedDr. Danica PhD.
zástuplryňa pľimátoľa mesta Šal'a

na základe Poverenia zo dňa 01.07.202l
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