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uzatvoľená v zmysle
predpisova$21 a

2.

1

2.

pohľebiska.

Nájomná zmluva č,. 387 l202l
na hľobové miesto

$ 663 a násl. ziĺkonaé.4OlIg64Zb. občiansky zákonník v znení neskorších

násl. zákona č. 131/2010 Z'z' o pohĺebníctvev znení neskoľších predpisov

šl.L
ZMLUVNE STRAI\IY

čl. II.

ÚvolľÉ UsTANoYENIA

čl. uI.

Pľenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nám' Sv' Tľojice 7'92715 Šaľa

Zastupený: Mgľ. Jozef Belický' primátor mesta

Bankové spojenie: Slovenská spoľiteľňa' a's'

IBAIr{: sK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
tČo: 00 306 l85

(ďatej len,, prenaj ímateľ " )

Nájomca: Silvia Daľázsová

Naľodený/á:
Rodné číslo :

Trvale bytom :

Tel.
e-mail:
(ďalej len,,nájomca")
(obidvaja účastníci zmluvy v ďalšoľn texte spoločne aj ako ,'zmluyné strany")

Pľenajímateľ je výlučným vlastníkom pozemku^regista C KN paľcela číslo 1586/1'

zastavaĺáplocha anádvoľie ou.imeľe ž:]fi+q m2,paľcela ľegistra c KN číslo 1586/8'

zastavaĺáp'ocha a nádvoľie o ýmeĺe I34 fi} a paľcela ľegistľa c KN číslo 1586/6, ostatná

plocha o qýmeľe 7 m2 vedené katastrálny* oäbo'om okĺesného uradu Šďa' pľe obec

a katastrálne územie Šaľa, na liste vlastníctva č. 1 (ďďej aj ako "nehnuteľnosti*)'

Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintorín mesta Šaľa ktoý je pohľebiskom podľa zákona

131/2o1oZ.z.opohľebníctvevzneníneskoľšíchpredpisov.Prenajímďeľjepľevádzkovateľ

1

PREDMEľ a, ÚČnl ľÁmĺu

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

dohodnuýchvtejtonájomnejzmluve(ďalejlen,,zmluvď.):hĺobovémiestonapaľcele14'
ĺad:9hľobovémiestoč.14(ďalejajako,,hrobovémiesto.o).
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čl.Iv.

1

sLUŽBY sPoJENÉ S NÁJMoM HRoBovEHo MIEsTA

Sprenájomhĺobovéhomiestasúspojenéslužby,ktorépočastľvanianájomnéhovzťahĺ
pľenaj ímateľ poskytuj e náj omcovi: 

_

1.1 odvoz odpadu z pohĺebiska okľem stavebného odpadu'

I.2 ídrŽbapo""-kon astavieb na pohĺebisku' na ktorom sa hľobové miesto ĺachtĺdza

(okľem hľobového miesta)'

1.3 úhĺady investičných a neinvestičných nákladov spojených s pľevádzkou pohľebiska'

l .4 pľevádzkovanie pohÍebiska, na ktáom sa nach ádzahribové miesto špeciÍikované v č1'

III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom ó' |3|l2O1'O Z' z' o pohľebníctvo v zneĺĺ

neskorších predpisov'

čl. v.
DoBANÁJMU

1. Táto zmluv asalzatváta na dobu neuľčitu a nesmie sa vypovedať skôľ, ak1 ľo uplynutí tlecej

doby (10 rokov odo dňa poctro'oJa), ak zákon e' rivzoto Z' z' opohľebníctve v znení

neskoľších pľedpisov neustanovuj e inak'

2. Neoddeliteľnorr'prĺroľrou tejto zmluvy je doklad o úhĺade nájomného'

3,. Užívanie hĺoboveno miesta zaóa|o" |2'7 '2021"

čl. vt.
ľÁĺonĺľÉ

Nájomná zmluva na hĺobové miesto

1. Výška nájomného činí 9195 EUR (slovom: devät, euľ devät'desiatpät' cent) na dobu 10

rokov aje určená podľa ust. $ 12 Všeobe cĺe zäv'ázĺého naľiadenia mesta Šaľa č' 512020

Pľevádzkový poriadok pohľebísk *""u Šaľa v platnom zneĺí (ďalej aj ako "vZN č'

5l2O2O*)u uoň uhľadené dňa 6'6'2017' na dobu 27'10'2027'

2.Nájomnéje,ptu*evopľednacetycľr10ľokovpľipodpisetejtozmluvy(nacelútleciudobu).
3. Nájomca beľie na vedomie a qýslovne súhlasí s tým, ze výsĹa nájomného na ďalšie obdobie

nájmubuaeuľeenápodľaaktuálneplatnéhocenník1prenajímateľa.
4.Nájomcajepovinnýpreduplynutĺmpredplatenéhoobdobiauhĺadiťnájomnénaďalšie

obdobie. V pľípade ak nájomca ani po písomnom upozornení neuhĺadí nájomné na ďalšie

obdobie, má pľenajímateľ právo ,,ypou'aľ túto nájomnú zmluvu postupom podľa čl' vn'

5. iT"rtriäomcu hľobového miesta má prednostné pľávo na uzatvoľenie novej nájomnej

zm'uvy ,ru ľ,roĹoue miesto orobu blĺ"ku' ak je blízkych osôb viac, táb'ízka osoba, ktoľá

doručí pľenajímateľovi písomnú žiadosť ako prvá' iľeukaŽe svoj status blízkej osoby k

zomrelému nájomcovi ľodným listom alebo čestným vyhlásením s uľadne osvedčeným

podpisom vyhlasujúc tento vĺ'J k zomĺe'ému nájomcovi a ktoľej prenajímateľ písomne

akoprvejpotvrdívpŽitiepľednostnéhopráva.Pľednostnépľávonauzatvorenienájomnej
zmluvy moŽno uplatniť najneskôr do jedneho roka od úmľtia nájomcu hľobového miesta'
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čl. vII.
pnÁvĺ A PovINosTI ZMLUu\Ýcrr sľnlrľ

Prenajímateľ j e povinný:

1.1 pľevádzkovať pohľebisko spľenajatým hĺobovým miestom vsúlade splatnými

právnymi pľedpismi o pohľebníctve a pľevádzkoým poriadkom pohľebiska,

l.2 počas trvania tejto zmluvy zabezpečiť pľístup nájomcovi kprenajatému hĺobovému

miestu,

l.3 zdtŽaťsa akýchkoľvek zásahov do hľobového miesta, okľem pľípadu, ak je potrebné

zabezpeéiťbezpečné prevádzkovanie pohľebiska. o pľipravovanom zásahuje povinný

vopľed pĺsomne informovať nájomcu. o už uskutočnenom zásahu do hrobového

miesta, je ptevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne infoľmovať nájomcu'

t.4 vopľed písomne upozoľniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy' najmenej šesť

mesiacov pľedo dňom, keď sa má hľobové miesto zrušiť'

Nájomcaje povinný:

z.l do&žiavať ustanoveni a pĺev ádzkového poľiadku'

2.2 uŽivať hľobové miesto v súlade s platnými právnymi predpismi o pohľebníctve

a pľevádzkovým poľiadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou'

2.3 na vlastné naklady zabezpečovať poľiadok, údržbu a staľostlivosť o pľenajaté hľobové

miestoajehobezprostľednéokolieazabezpeéĺť,abypríslušenstvokhĺobuneohĺozilo
bezpečnosť návšte'míkov pohľebiska'

2.4 oznamovať pľevádzkovateľovi pohĺebiska všetky zmeÍLy údajov potľebné na vedenie

evidencie hrobových miest, v pľípade fyzickej osoby najmä zmenu mena a adresy

tľvalého pobytu, v prípade pľĺvnickej osoby najmä zmenu obchodného mena a sídla'

2.5 vykonávď akekoľuet< stavebné úpľavy nahĺobovom mieste a úpľavy okolo hĺobového

miesta iba s pľedchádzajúcim súhlasom spľávcu cintoľína'

2.6 udtŽiavať poriadok na pohľebisku'

Ak prenajímateľ zistí nedostatky v starostlivosti o hrobové miesto, vyzve nájomcu' aby ich

v primeľanej dobe odstľánil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstľáni v písomne uľčenej

lehote, prenajímateľ tak môže uľobiť sám na naklady nájomcu'

Nájomca berie na vedomie, Že nedodrŽiavaním pľevádzkového poriadku pohĺebiska sa môže

dopustiť pľiestupku podľa ust. $ 32 zékoĺa 131l2OlO Z' z o pohľebníctve v platnom zneru'

KaŽdéL zmer|apľevádzkového poriadku bude oznamovaná nájomcovi hĺobového miesta

uverejnením oznámenia o zmene prevádzkového poriadku pohľebiska na uľadnej tabuli

spolusozveľejnenímnovéhopľevádzkovéhopoľiadkupohrebiska.Zmenapľevádzkového
poriadku pohľebiska pod1ieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šat'

Podnájom hĺobového miesta je zakiuaný'

čl. VIII.

výľovnĎ NÁJ.MNEJ ZMLLI'YI uroľčENIE NÁJoMNÉrro 
'ZŤAHU

Pľenajímateľ nájomnú zmluw vypovie, ak:

a) z$važĺéokolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hľobového miesta'

b) sa pohľebisko zruší,

c) náj omca ani po upozomen í ĺezaplatilnáj omné za vžív arue hľobového miesta'

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

')

J

4.

5.

1

2.
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musí so súhlasom nájomcu zabezpeéiť iné hľobové miesto a na vlastné naklady pľeložiť

ľudskéostatkyvtéúarlepľíslušensWahľobunanovéhľobovémiesto.
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluw z dôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'

je povinný qýpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tľi mesiace predo dňom'

keď sa má hrobové miesto zľušiť; ak mu nie je známaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu'

uverejní tuto infoľmáciu na mieste obvyklom na pohrebisku s uvedením mena a priezviska

nájomcu hľobového miesta a čísla hľobového miesta'

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

výpoveď doručiť nájomcovi najneskôľ do dvoch mesiacov po uplynutí lehoý' na ktoru bolo

nájomné zap|ateĺé;ak mu nie je zĺámaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uveľejní tuto

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

hľobového miesta a čísla hľobového miesta'

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

c) a nájom ca je zĺámy. ,.ypoveaná lehota uplynie do jedného ľoka odo dňa doručenia

qýpovede. Pľenajímat 
"i 

,yrr"nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstrĺĺnilz hľobového

miesta pľíslušenstvo hľobu; ak ho v tejio teľrote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty

ho pľenajímateľ odstráni; po uplynutí výpovednej lehoty sa pľíslušenstvo hĺobu považuje sa

opustenú vec.

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

prenajímateľa o ukončenie nájomného vďahu písomnou dohodou zmluvných stľán'

spravidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné uhľadené' Vzor žiadosti

o ukoneenie zmluvy tvoľí prílohu č' 6 vZN é' 5lz020'

4.

5

6.

čl.Ix.
osoBITNÉ USTANoVENIA

1. Prenajímateľ nezodpoveditzapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

na hrobovom mieste.

2. Nájomca berie navedomie, že jeho vlastn]ŕ hnuteľný majetok si je povinný poistiť na

vlastnénaklady.Pľenajímateľnezodpovedázaprípadnústratu,ľesp.zničeniemajetku.
3. Nájomca berie na vedomie, že Pľenajímateľ a jeho spľostľedkovatelia spracúvajú v zmysle

naľiadenia Európskeho parlamentu 
-a 

raý (EU) 20161679 z 27 ' apila 2016 o ochľane

fyzických osôb pri spľacúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov' ktoľým

sa zrušuje ,*"rni.u g5l46l1s (vseobecnJ naľiadenie o ochľane údajov) osobné údaje

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

Pľenajímateľa,kÍoľévyplývajú,p,",ád,kovaniapohĺebiskapodľazákonač:.I3tl20t0Z.z,
o pohĺebníctv ev zĺeĺíneskorších predpisov, po dobu nevyhnutne potľebnú ĺazabezpečeĺie

ptáx apovinností vyptývajúcich zä zm]uvného vďahu za1oŽeĺého ĺazáiďade tejto Zmluvy

anáslednenaúčelyaľchiváciepodobutrvaniaaľchivačnejdobyvsúladesozákonomč.
395l2o[2Z.z. oarchívoch a registratuľach a o doplnení niektoľých zákonov v platnom zĺeĺí'

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

naľiadenia o ochĺane údajov potrebné na plrrenie zakonných povinností Pľenajímateľa podl'a

zikoĺa č,. l31l20lO Z.z. o pohrebníctve v znení neskoľších predpisov. Nájomca zaľoveň

vyhlasuje, že za účelom uzavľetia tejto Zm\uvy pri poskytnutí osobných údajov

Pľenajímateľovi bol dostatočne informovaný o svojich pľávach vyplývajúcich zo

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

416
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zakonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších ľelevantn;ých skutočnostiach

obsiahnutých v dot umerrá ,,poa*i"nr., o"ň*, súkĺomiď" s ktoľého obsahom saNájomca

pred podpísaním ,"3a z^r.,w 1*'ar"ii 
Ňäjorn.u beľie na vedomie Že infoľmácie o

spľacovávaní orourry.t, údajovsú a"r1n"J "" 
*"to]o1 sídle Pľenajímateľa: www'sala'sk'

V pľípade, .k b"dĹ-;"Jiä ,.:. "*ň; 
potľebné doručovať druhej zmluvnej stľane

akuko''vek písomnosť, doručuje ,uteto pirororrorľ na adľesu zmtuvnej strany uvedenú v čl'

I.zmluvy,dokiaľniejezmerlaadresypísomneoznámenádruhejzmluvnejstľane,ktoľá
písomnosť ĺo-eo:* v prípade, "k..Jp;;;;;'t' 

aj pri dodržaní ýchto podmienok vľáti

nedoručená, zmluvné Strany ,uaonooii,-Žeúčinki áoručenia nastávajú dňom vľátenia

zásielky zmluvnej';;r*", kioľá zásieň ao**;e. Zmluvné stľany sa výslovne dohodli na

opľávnení dorueovať piro.rrortĺ ,ýkú* ,u rar:í''|* medzi zmlu1nymr stľanami' ktoré

vyplývajú z tejto ;J"' aj pľostľední;r*. e _ mailu ďalebo kľátkej textovej spľávy'

Pľenajímatel, aNájomca sa zavuĺjil |ĺro*rr" si oznámiť každú zmenu týkajúcu sa ich

identiťrkačných údajov (ĺinov,sídlo, čisla účtov a pod.) najneskôr do 10 pracovných dní

odo dňa, kedy táto äena nastala. T.ká;eny sa nebudú pävaŽovať zazrÍer.y vyžadujúce

si uzavretie dodatku k tejto zmluve'

5

čl. x.

1

')

zÁvnnnčNE UsTANoVENIA

K zmene tejto zmluvy môŽe dôjsť len na 
'M?u:1"1]:T1:ohody 

zmluvných stľán foľmou

očíslovaných písomných dodatkov, s výnimkou zmien vyplývajúcich zo zmer.y

pľevádzkovenopoĺudkopohĺebiska,|toľé,ĺ,a,a^eprenajomcudňomnadobudnutiaich
účinnosti a'ebo ,o Áĺ"nršeobecne pildh''á"nyctrpreapisov najmä zŕlkoĺač' 131/2010

m1ľ""'ľľ"""Jffiľ"ľ''ľ',::ľ''äiuvoune:pľavenésa-riadiapľíslušnými
ustanoveniami VZN é.5l202'v platnom zĺeĺí,zákonom e. t:tĺzoto Z' z' opohĺebnícwe

vzneĺíneskoršíchpredpisovazákonomé.4yĺtg64Z.z.obéíanskyzakonníkvplatnom
zneĺí.
Touto zmluvou sa ľiadi tieŽ doba uŽívanapľedmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

tejto zmluvY.

Tato zmluva nadobúda platnosť dň9m jej podpisu oboma zmluvnými stľanami aúčinnou

dňom nasledujúcim po dni jej ^o.:r,4l" 
;._::^::ľídle mesta Šaľa' Zmluvné strany

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

údajov v ľozsďtu ..rru a priezviska' Povinnosť zmluw zveľe3niť wp1ľa z ustanovenia $

5a zilkoĺa é. 2tlĺ20'0 Z. z.o ,rouoJr'* pľístupe k infoľmáciám a o %nene a doplnení

niektoých ,ĺk'no'_1'ŕikon o slobode iďormácií) v platnom z;reĺĹ

Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy Je sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stľatia

účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatqich ustanovení. Namiesto neúčinných us-

tanovení sa použije úpľava, ktorá, por.ĺui:. to právne možné'sa čo najviac pľibližuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ prĺrriri*ĺt.3to z*tu"y znluvné stľany tuto otázku bľali

do úvahy.

Tátozmluvajewpracovanávtľoch(3)vyhotoveniachpo:Ť1.::i:'ĺtlĺ,zktoých
nájomca obdľží:.o* i'l vyhotovenie a pľenajímateľ obdrŽí 2 vyhotoverua'

J.

4

5

6
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Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluw si prečítali, súhlasia s jej obsďrom' poľoanmeli mu'

vyhlasujú, že ous"e,huj. ,touodrry, WčitY, jasny anozwnitelhý pľejav ich vôle ana znak

súhlasu ju podpisujú.

v Šďi, dňa 42 + 2-oz'l

Za nójomcu:
Za prenajímateľa:

JozeÍ

,1 Nájomná zmluva na hľobové miesto
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