
Nájornná zmluva č. 513/2t}2 t'

na hľobové mimto
uŽ*lvoťená r, zm'vsl* $ óó3 a násl. zákona č' 4*11964 Zb. Obči*nsky zákonnĺk v znení neski:ršĺch

pľedpisov a st 2l * nĹsl" zákona Č. 13 !l?0l 0 Z.z' o pohľebnĺctve v znenĺ neskorších pľ*dpisov

I

čl' I.
Z}ILTJ}'I{[ STR.\NY

ľrena.}ĺm:rtel': Me*tľ Š*Ina

Sídlo: l{án:" Sv' Tľojice 7,9?? 15 Šaľa

ľ.astripený': fu1gr. Jĺ:zeťBelický,primáĺoľmestä
Bankĺrve spaj enie: Slovenská sporitel'ňa. a.s-

IBÄN: SK82 0900 0000 0s5l 2430 6283

BIC: GIBÄSKBX
ĺČ0: 00 306 185

{ďalej ĺen,. prenai ímate ľ" i

Nájcmcĺ; Iľg.Ädľianĺ Tĺkáčavá
l.iaľoĺJenýlá:

Rodne číslo :
'[ľvale 

b} tom :

Tel.
e-r*ail:
(ĺľaĺej l*n,, nťĺj omta"' )
(oĺ:iĺÍvajtt tič*sĺnici zrnĺuvy v ďaĺŠ$m ĺexte spĺ:ĺočne ĺĺj Qktl ,,zľntuvné stľun7*'')

čl. ĺI.
iĺvonNÉ USTÄNovEllIÄ

Pľenajimatel' je výlučnýĺr vlastnikom pozemku ľegistľa C KN paľc*la Čislo 15s6ll'

zastaväná plocha anádvoľie ovýmeľe 33?,ĺ4 m?.paľcela ľegis{ľa C KN čislo 1586/8'

uastäl,aná pl*chn a nádv*ri* o výmeľe l34 m: a pĺrĺcela registľa C KN Čislo l58616, ostatná

ploeha ĺl výmeľe 7 m] ver1ené kaĺastľálnyľn odborom Okľesného úľad* Šal'a. pre obec

a katgstrá}n* rizemie Šaľa- n* liste vlas{nĺctv* č' l (ďalej aj ako '"nehnuteľnosti"}.
Na tej1o nehnulel"nosti xa nachádzg cintoľín mesta Šala ktoľý j* pohľl.'biskom podľa ľ_ĺik*na

ĺ 3 1l2ťJ } s Z. z. q pohľebníctve v z:rení n*skorších pľedpisov' Pĺenĺljímaĺĺ:ľ jc pr*vádz-kĺ:vate1'

pohrebiska.

Hr*bové rniesta na paľeele d, ľad: .l, hľobove miestĺ: č. 1l {ďalej aj akĺl,,lrrobové nri.esto")

ĺloteľaz užÍval pÔvadný nájonrca * Tibaľ K*vĺič (ďalej a'j ako .,pÔvodný nájom**'') na

aĺkl*ĺle Najomnej zmluvy č' ?1-{il0 zn dňa 7.9'2010, prič*m nii,jomne za užívaĺrie

hrobového miesta bolo uhľadenú na dobu dĺ: 15.8.2$30.

Z dÔvĺldu. že pôvodný nájomca zĺ:mĺel a nájomca vyuŽil predrrosĺne právo na uzatvoľenir:

novej nájomnej zmluvy nalľobové miesto vsúlade s $ 2t ods.4 z'ákonaČ. 13It?01* Z-z.

o pohľebĺíctve v znení neskoĺšich pĺedpisov sa zmlur-ne stra.ny vý'slovne dohodli na

uz-irtvCIrenĺ tej to nájom.nej zm l ur-y' (ďalej len'.zĺn l uva"}.
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čl. III.
PREDMEI a Účnl ľÁĺnĺu

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

dohodnuých v tejto zmluve hrobové miesto na paľcele 4, rad: 4, hľobové miesto č. 11.

čl. ľ.
sLUŽBY sPoJENÉ s NÁJMoM HRoBovÉrĺo MIEsTA

S pľenájom hľobového miesta sú spojené služby, ktoré počas tľvania nájomného vzťahtl
pľenaj ímateľ poskytuj e náj omcovi :

l.1 odvoz odpadu z pohľebiska okĺem stavebného odpadu,

l.2 ídržba pozemkov astavieb na pohĺebisku, na ktoľom sa bľobové miesto nachádza
(okľem hľobového miesta),

l.3 úhrady investičných a neinvestičných nĺĺkladov spojených s prevádzkou pohľebiska,

l.4 pľevádzkovanie pohľebiskao na ktorom sa nachádza hľobové miesto špeciťrkované v čl.

III. tejto zmluvy, v súlade so ziĺkonom č). t3Il20l0 Z. z. o pohľebníctve v zneni
neskorších predpisov.

čl. v.
DoBA ľÁĺnĺu

l. Táto zmluvasavzaÝáta na dobu neurčitu a nesmie sa vypovedať skôľ, ako po uplynutí tlecej

doby (10 ľokov odo dňa pochovania), ak zákoĺ č. I3Il2010 Z. z. o pohľebníctve v znení
neskoľších predpisov neustanovuje inak.

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

čl. vI.
ľÁĺoľĺľÉ'

1. Nájomné vo výške 27 EUR (slovom: dvadsat'sedem euľ) bolo zo stľany nového nájomcu
uhradené na dobu do 15.8.2030.

2. Nájomca berie na vedomie a ýslovne súhlasí s tľmo že ýška nájomného na ďalšie obdobie

nájmu bude určená podl'a aktuálne platného cenníka pľenajímatel'a.

3. Nájomca je povinný pred uplynutím predplateného obdobia uhĺadiť nájomné na ďalšie
obdobie. V pľípade ak nájomca ani po písomnom upozomení neuhľadí nájomné na ďalšie
obdobie, má pľenajímateľ právo vypovedať túto nájomnú zmluvu posfupom podl'a čl. VIII.
tejto Zmluvy.

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

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

doručí pľenajímatelbvi písomnú žiadosť ako prvá, preukaže svoj status blízkej osoby k
zomľelému nájomcovi ľodným listom alebo čestn;ým vyhlásením s uradne osvedčen;ým

podpisom vyhlasujúc tento vďah k zomĺelému nájomcovi a ktorej pľenajímateľ písomne

ako prvej potvrdí využitie prednostného práva. Pľednostné pľávo na uzatvorenie nájomnej

zmluvy možno uplatniť najneskôľ do jedného roka od úmľtia nájomcu hľobového miesta.
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čl. vII.
PRÁvA A PovINosTI ZMLU\^ľŕCH sTRÁN

Prenajímateľ je povinný:

1.l pľevádzkovať pohrebisko spľenajatým hľoboým miestom vsúlade splatnými

pľávnymi pľedpismi o pohľební ctve apľevádzkoým poľiadkom pohľebiska,

l.2 poeas trvania tejto zmluvy zabezpečiť prístup nájomcovi k prenajatému hrobovému

miestu,

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

zabezpečĺť bezpeénépľevádzkovanie pohĺebiska. o pľipľavovanom zásahuje povinný

vopred písomne iďormovať nájomcu. o už uskutočnenom zásahu do hľobového

miesta, je ptev ádzkovateľ povinný bezodkladne písomne infoľmovať náj omcu'

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

mesiacovpľedodňom,keďsamáhrobovémiestozrušiť.
2. Nájomcaje povinný:

2.l dodržiavať ustanoveniaptevádzkového poľiadku'

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

a pľevádzkovým poriadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou'

2.3 na vlastné náklady zabezpečovať poľiadok' údržbu a starostlivosť o pľenajaté hĺobové

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

bezpečnosť návštevníkov pohľebiska,

2.4 oznamovať pľevádzkovateľovi pohľebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie

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

trva1ého pobytu, v prípade právnickej osoby najmä zmenu obchodného mena a sídla,

2.5 vykonávať akékoltek stavebné úpľavy na hĺobovom mieste a úpravy okolo hrobového

miesta iba s predchádzajícim súhlasom správcu cintorína,

2.6 udľŽiavať poriadok na pohĺebisku'

3. Ak prenajímateli zistí nedostatky v staľostlivosti o hĺobové miesto, wzve nájomcu, aby ich

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

lehote, pľenajímateľ tak môže uľobiť sám na naklady nájomcu.

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

dopustiť priesfupku podľa ust. $ 32 zékona l3ll20to Z. z o pohľebníctve v platnom zneĺi'

5. Každ zmeÍla pľevádzkového poriadku bude oznamovaná nájomcovi hĺobového miesta

uverejnením oznámenia o zmene prevádzkového poriadku pohľebiska na uľadnej tabuli

spolu so zverejnením nového prevádzkového poriadku pohľebiska. Zmena prevádzkového

poriadku pohĺebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Sali'

6. Podnájom hľobového miesta je zakánaný'

čl. VIII.

rrŕpovnĎ ľÁĺonĺľEJ zľĺĺLwY A UKoNČENIE NÁJoMNEHo vZŤAHU

1 Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak:

a) zétvažnéokolnosti na pohľebisku znemožňujú trvanie nájmu hľobového miesta,

b) sa pohĺebisko zruší,

c) nájomca ani po upozoľneníĺezaplati|nájomné zavživarlie hrobového miesta'

Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'
2.

Nájomná zmluva na hľobové miesto 316



J

4

5

6

musí so súhlasom nájomcu zabezpeéiť iné hĺobové miesto a na vlastné náklady preložiť

l'udské ostatky vrátane príslušenstva hľobu na nové hľobové miesto.

Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a b),

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

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

uveľejní tuto infoľmáciu na mieste obvyklom na pohľebisku 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

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

nájomné zap|atené; ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní tuto

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

hľobového miesta a čísla hrobového miesta.

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

c) a nájomca je znátmv, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia

výpovede. Prenajímateľ vyzvenájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstrĺĺnil z hľobového

miesta pľíslušenstvo hľobu; ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty

ho prenajímateľ odstľáni; po uplynutí výpovednej lehoty sa pľíslušenstvo hrobu považuje sa

opustenú vec.

Po uplynutí tlecej doby (10 ľokov 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 uhĺadené. Vzoľ Žiadosti

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

Prevádzkoý poriadok pohľebísk mesta Šaľa (ďalej aj ako ,,VZN č.512020*).

čl. Ix.
OSOBITNE USTANOVENIA

1. Pľenajímateľ nezodpovedázapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

na hĺobovom mieste.

2. Nájomca berie navedomie, že jeho vlastný hnutel'ný majetok si je povinný poistiť na

vlastné nĺíklady. Prenajímateľ nezodpovedázapľípadnú stratu, ľesp. zničenie majetku.

3. Nájomca berie na vedomie, že Prenajímateľ a jeho sprostľedkovatelia spľacúvajú 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, ktoľým

sa zľušuje smeľnica 95l46lBs (všeobecné nariadenie o ochľane údajov) osobné údaje

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

Pľenajímatel'a, ktoľé vyplývajú zptevádzkovania pohĺebiska podľa záJr.onač; t3ll20l0 Z.z.

o pohľebníctve v zĺeníneskoľších pľedpisov, po dobu nevyhnutne potľebnú nazabezpeéenie

pľáv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vďahuzaloženého nazákJade tejto Zmluvy

a nĺísledne na účely aľchivácie po dobu trvania aľchivačnej doby v súlade so zákonom č.

39512002 Z.z. o archívoch a ľegistratuľach a o doplnení niektoých zákonov v platnom zĺení.
Spracúvanie osobných údajov Nájomcu je v súlade s č1. 6. ods. 1 písm. c) všeobecného

naľiadenia o ochrane údajov potrebné na plnenie zĺákonných povinností Prenajímateľa podľa

zákoĺa č,. l3ll20l} Z.z. o pohľebníctve v znení neskorších predpisov. Nájomca zároveň'

vyhlasuje, že za účelom uzavľetia tejto Zmhlvy pri poskýnutí osobných údajov

Pľenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich pľávach vyplývajúcich zo
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spracúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskytnúť v súvislosti so

zrákonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších relevantn;ých skutočnostiach

obsiahnuťých v dokumente ,,Podmienky ochľany súkĺomiď', s ktorého obsahom saNájomca

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

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

V prípade, ak bude podl'a tejto zmluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej stane

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

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmeĺa adľesy písomne ozĺétmenä druhej zmluvnej stľane, ktorá

písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní fýchto podmienok vráti

nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú dňom vľátenia

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

opľávneď doručovať písomnosti týkajúce sa záv'ázl<u medzi zmluvnými stranami, ktoré

vyplývajú ztejto zmluvy aj prostľedníctvom e - mailu ďalebo kľátkej textovej spľávy.

Prenajímateľ aNájomca sa zaväzuji písomne si oznámiť každilzÍnenu týkajúcu sa ich

identifikačných údajov (ĺŕuov, sídlo, čísla účtov a pod.) najneskôr do 10 pľacovných dní

odo dňa, kedy táto nnenanastala. Takéto aneny sa nebudú považovať zazÍneny vyžadujúce

si uzavretie dodatku k tejto zmluve.

čl. x.
zÁvnnnčľÉ usľĺľovENIA

1. K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len nazékIadevzájomnej dohody zmluvných stľĺín foľmou

očíslovaných písomných dodatkov' s ýnimkou zmieĺ vyplývajúcich zo zÍneny

prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré stlzátvaznépre nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti aLebo zo zmien všeobecne platných pľávnych predpisov najmä zákonač. l3ll20l0
Z.z. o pohľebníctvev zneĺi neskoľších predpisov.

2. Prálva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými

ustanoveniami VZN č,. 512020 v platnom zneni, ziíkonom č,.l3Il20I0 Z. z. o pohľebníctve

v zneni neskorších pľedpisov a zákonom č. 4011964 Z. z. obéiansky zákonník v platnom

zneĺi.
3. Touto zmluvou sa ľiadi tiež doba uŽívania pľedmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

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

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Šal'a. Zmluvné stľany

súhlasia so zverejnením celej z.ĺĺl\uvy,vrátane so zveľejnením a spľístupnením ich osobných

údajov v ľozsahu mena a priezviska. Povinnosť zmluvu zverejniť vyplýva z ustanovenia $

5a zékona č. 2lll200O Z. z. o slobodnom pľístupe k infoľmáciám ao zÍnene a doplnení

niektoých zákonov (zákono slobode infoľmácií) v platnom zneĺí.
5. Ak niektoré ustanovenia tejto Zm\llvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôľ stratia

účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatn:ŕch ustanovení. Námiesto neúčinných us-

tanovení sa pouŽije úprava, kÍoľá, pokiaľ je to pľávne možné, sa čo najviac približuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pti ĺzatvéraní tejto Zm|uvy zmluvné stľany túto otázku bľali

do úvahy.

6. Táto zmluva je vypľacovaná v tľoch (3) vyhotoveniach povahy originálu, z ktoýh
nájomca obdrží jedno (1) vyhotovenie a pľenajímatel'obdrŽí 2 vyhotovenia.
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Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si pľečítali, súhlasia s jej obsahom' poľozumeli mu,

vyhlasujú, že obsďruje slobodnýo WčitY, jasny azloanmitelhý prejav ich vôle aĺa znak

súhlasu ju podpisujú.

V Šaľ, dna.....(4,..ĺ, : !.q]./.......

Za nójomcu: Za prenajímatelb:

* 't

rk

*
i

i
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