
Nájomná zmluva č. 580/2021

na hľobové miesto

uzatvorená v zmysle $ 663 a násl zákonač.40/j64 Zb. obéiansky zĺĺkonník v znení neskoľších

predpisov a$21 anásl.'zákona č. 131/2010 Z. z. o pohľebníctve v znení neskoľších pľedpisov

čl. L
ZMLIIVNE STRAI\-Y

1 Pľenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nám. Sv. Tľojice 7,927 15 Šaľa

Zxtiryeĺý; Mgľ. Jozef Belický, pľimátoľ mesta

Bankové spojenie: Slovenská spoľiteľňa, a's'

IBAIr{: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
IČo: 00 306 l85
(ďatej len,, prenaj ímateľ " )

2. Nájomca: Eľika Búľanová

Naľodený/á:

Rodné číslo :
Trvale bYtom :

Tel.
e-mail:
(ďalej len,,nójomca")

spoločne aj ako ,,zmluvné strany")(obidvaja účastníci zmluvy v ďalšoln texte

1

čl. il.
WoDNÉ USTANoVENIA

Prenajímateľ je výlučným vlastníkom pozemkov registľa C K].{ paľcela č;ísIo3625l1, ostatná

plocha o qýmeľe 8351 m2, paľcela č:íslo 362514, ostatrá plocha o rnimeľe 1974 fi}, parcela

ľegistľa C KN éís1o 362716, ostatná plocha o výmeľe t'.g3 fiŕ vedené katastrá1nym odboľom

ók';*éh" uĺadu Šaľa pľe obec a katastľálne územie Šaľa na Lv č. 1 a pozemku regista E

Kl.ĺ paľcela číslo 64, oÁapodu o v:ŕmeľe 684fiŕ,vedený katastrálnym odboľom okresného

úľadu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na LV č. 7266 (ďalej spoločne aj ako

,,nehnuteľnosti'o).
Na fýchto nehnutel'nostiach sa nachádza cintoľín mesta Šaľa ktoý je pohľebiskom podľa

zákona 1,31lzot) Z. z. opohľebníctve v znení neskorších predpisov'

čt. ilI.
PREDMEľ n ÚčBl ľÁľnĺu

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

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

V 7 ľad : 5 hrobové miesto č.: 4 (ďalej aj ako ,,hľobové miesto")'

2

t

Nájomná zmluva na hľobové miesto
u6



-

1

čl.Iv.
SLUŽBY SPoJENÉ S NÁJMoM HRoBovEHo IVĺIESTA

S prenájom hľobového miesta sú spojené služby, ktoré počas tľvania nájomného vzťahu

pľenaj ímateľ poskytuj e náj omcovi:

r.r odvoz odpadu z pohľebiska okľem stavebného odpadu'

l.2 údržbapozemkw a stavieb na pohľebisku, na ktoľom sa hľobové miesto ĺachádza

(okľem hľobového miesta),

úhÍady investičných a neinvestičných nrákladov spojených s prevádzkou pohĺebiska,

pľevádzkovanie pohľebiska, na lĺÍoľom sa nach áňzallrobové miesto špecifikované v č1'

iľ. t"ito zmluvy, v súlade so zĺíkonom č. I3I12O1O Z. z. o pohrebníctve v zneĺí

neskoľších predpisov.

1.3

t.4

I

čl. v.
DoBA NÁJMU

Táto zmluv asauzaílára na dobu neuľčitú a nesmie sa vypovedať skôr, ako po uplynutí tlecej

doby (10 ľokov odo dňa pochovania), ak zákon č. I3ll2OlO Z. z. o pohľebníctve v zneĺĺ

neskoľších predpisov neustanovuje inak'

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

3. Užívanie hľobového miesta zaéa\o dŤn:20'8'202l'

čl. vI.
NÁJoMNE

1. Výška nájomného činí 20,00 EUR (slovom: dvadsat' euľ) na dobu 10 rokov a je uľčená

podľa ust. $ 12 Všeobe cne zéxäzného naľiadenia mesta Šaľa č. 512020 Prevádzkoý

poľiadok pohľebísk mesta Šaľa (ďa1ej aj ako ,,VZI{ č. 5l2O2O*) a bolo uhĺadené dňa

20,8.2021,na dobu do 20.8.2031'

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

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

nájmu bude uľčená podľa aktuálne platného cenníka pľenajímateľa'

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

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

obdobie, má pľenajímateľ právo vypovedať túto nájomnú zmluvu postupom podľa č1' VIII'

tejto ZmluvY.

5. Pri úmľtí nájomcu hľobového miesta má prednostné pľávo nauzatvorenie novej nájomnej

zmluvy na hĺobové miesto osoba b|ízl<a, ak je blízkych osôb viac, táblizka osoba, ktorá

doručí prenajímateľovi písomnú žiadosť ako prvá, preukaže svoj status blízkej osoby k

zomľelému nájomcovi rodnym listom alebo čestným vyhlásením s uľadne osvedčeným

podpisom vyhlasujúc tento vďah k zomľelému nájomcovi a ktorej prenajímateľ písomne

ako prvej potvrdí vyuŽitie pľednostného práva. Pľednostné právo na uzatvorenie nájomnej

zm1uvy moŽno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmľtia nájomcu hľobového miesta'
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1

čl. Vil.
PRÁvA A PovINosTI ZMLUu\Ýcrĺ sľnÁľ

Prenajímateľ j e povinný:

1.1 pľevádzkovať pohrebisko sprenajatým hroboým miestom vsúlade splatnými

právnymi pľedpismi o pohľebníctve a pľevádzkoqým poriadkom pohĺebiska,

l.2 pooas trvania tejto zmluvy zabezpeéíť pľístup nájomcovi k pľenajatému hľobovému

miestu,

1.3 zďržať sa akýchkolŤek zásahov do hľobového miesta, okľem pľípadu, ak je potrebné

zabezpečiťbezpečnéprevádzkovanie pohľebiska. o pripravovanom zásahuje povinný

vopred písomne iďoľmovať nájomcu. o už uskutočnenom zásahu do hĺobového

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

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

mesiacov predo dňom, keď sa má hľobové miesto zrušiť'

Nájomca je povinný:

2,I dodľžiavať ustanovenia ptevádzkového poľiadku,

2.2 llživať hľobové miesto v súlade s platnými pľávnymi pľedpismi o pohĺebníctve

aptevädzkoYým poriadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou,

2.3 na vlastné náklady zabezpečovať poriadok, údľžbu a staľostlivosť o prenajaté hľobové

miesto a jeho bezpľostredné okolie azabezpečiť,aby pľíslušenstvo k hrobu neohľozilo

bezpečnosť návštevníkov pohľebiska,

2.4 oznamovať pľevádzkovateľovi pohĺebiska všetky zÍneny údajov potľebné na vedenie

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

tľvalého pobytu, v prípade pľávnickej osoby najmä 
^nenu 

obchodného mena a sídla,

2.5 vykonávať akékoľvek stavebné úpravy nahĺobovom mieste a úpľavy okolo hĺobového

miesta iba s pľedchádzajúcim súhlasom správcu cintoľína,

2.6 ldtŽiavať poriadok na pohĺebisku.

Ak prenajímatel'zistí nedostatky v starostlivosti o hľobové miesto, vyzve nájomcu, aby ich

v primeranej dobe odstľánil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstrani v písomne určenej

lehote, pľenajímateľ tak môže uľobiť sám na naklady nájomcu.

Nájomca berie na vedomie, Že nedodržiavaním prevádzkového poľiadku pohľebiska sa môŽe

dopustiť pľiestupku podľa ust. $ 32 zél<ona 1,31lz}l} Z. z o pohĺebníctve v platnom zĺeni.

Každä zmena prevádzkového poľiadku bude oznamovaná nájomcovi hrobového miesta

uverejnením oznámeĺia o zmene pľevádzkového poriadku pohĺebiska na rľadnej tabuli

spolu so zverejnením nového pľevádzkového poriadku pohĺebiska. Zmena pľevádzkového

poĺudtu pohľebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šaľ'

Podnájom hľobového miesta je zakázaĺý.

čl. VIIL
vŕľovnĎ ľÁĺotvľľEJ ZMLUvY A UKoNčENIE NÁJonľľÉľro vZŤAHU

Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak :

a) zéĺvažnéokolnosti na pohľebisku znemožňujú trvanie nájmu hĺobového miesta,

b) sa pohľebisko zruši,
c) nájomca ani po upozorneninezap|ati|nájomné zavŽívanie hrobového miesta.

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

J

4.

5

1

2

Nájomná zmluva na hĺobové miesto 316



3

musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hrobové miesto a na vlastné naklady pľeloŽit'

ľudské ostatky vľátane pľíslušenstva hľobu na nové hľobové miesto.

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

je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace predo dňom,

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

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

nájomcu hĺobového miesta a čísla hĺobového miesta.

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

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

nájomné zaplatené; ak mu nie je známa adľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uveľejní tuto

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

hrobového miesta a čísla hľobového miesta.

Ak prenajímateľ vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku l písm. c) a

nájomca je z-námy,výpovedná lehota uplynie do jedného ľoka odo dňa doručenia výpovede.

Prenajímateľ vyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstránil z hrobového miesta

pľíslušenstvo hĺobu; ak ho v tejto lehote neodstrĺĺni, po uplynutí výpovednej lehoty ho

prenajímateľ odstráni; po uplynutí výpovednej lehoty sa pľíslušenstvo hĺobu považuje sa

opustenú vec.

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

pľenajímateľa o ukončenie nájomného vďahu písomnou dohodou zmluvných strán,

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

o ukončenie zmluvy tvorí pľílohu č. 6 vZN č. 512020.

4.

5

6

čl. Ix.
osoBITNÉ USTANoVENIA

1. Prenajímatel' nezodpovedá za poškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloŽeného

na hrobovom mieste.

2. Nájomca berie na vedomie, že jeho vlastný hnuteľný majetok si je povinný poistiť na

vlastné nĺĺklady. Pľenajímateľ nezodpovedázaprípadnú stľatu, resp. zničenie majetku.

3. Nájomca beľie na vedomie, že Prenajímateľ ajeho spľostľedkovatelia spracúvajú v zmysle

naľiadenia Európskeho paľlamentu a rudy (EU) 20161679 z 27. apúIa 2016 o ochľane

ýzickýchosôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktoľým

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

Nájomcu v ľozsahu stanovenom v tejto Zm\uve za účelom plnenia zikonrlých povinností

Pľenajímateľa, ktoré vyplývajú zptevádzkovania pohrebiska podľa zákonač. t31l20t0 Z.z.

o pohľebníctve v znení neskorších predpisov, po dobu nevyhnutne potľebnú nazabezpeóenie

ptáv a povinností vyplývaj úc ích zo zmluvného v ď ahu založeného ĺa zék|ade tej to Zmluvy

a nasledne na účely aĺchivácie po dobu trvania archivačnej doby v súlade so zákonom č.

39512002 Z.z. o archívoch a ľegistratuľach a o doplnení niektoých zákonov v platnom zneni.

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

naľiadenia o ochĺane údajov potľebné naplnenie zakonných povinností Prenajímatel'apodľa

zélkona ó. t3ll20l0 Z.z. o pohľebníctve v znení neskoľších pľedpisov. Nájomca zároveíl

vyhlasuje, Že za účelom uzavrctia tejto Zmhlvy pri poskytnutí osobných údajov

Prenajímatel'ovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich právach vyplývajúcich zo
spľacúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskytnúť v súvislosti so
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zĺíkonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších relevantných skutočnostiach

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

pľed podpísaním tejto Zmluvy obozniámil. 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 potľebné doručovať dľuhej zmluvnej strane

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

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmena adľesy písomne oznámená dľuhej zmluvnej strane, ktorá

písomnosť doručuje. V pľípade, ak sa písomnosť aj pľi dodľŽaní fýchto podmienok vľáti

nedoručená, zmluvné stľany sa dohodli, Že účinky doručenia nastávajú dňom vľatenia

zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje. Zmluvné stľany sa výslovne dohodli na

oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzku medzi zmluvnými stranami, ktoľé

vyplývajú ztejto zmluvy aj pľostľedníctvom e _ mailu alaLebo kĺátkej textovej spľávy.

Prenajímateľ a Nájomca sa zaväanji písomne si oznĺĺmiť každú zmenu ýkajúcu sa ich

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

odo dňa, kedy táto Zmenanastala. Takéto zmerLy sa nebudú povaŽovať zazmerLy vyžadujúce

si uzavretie dodatku k tejto zmluve.

čl. x.
zÁvnnnČľÉ usľĺľovENIA

1. Kzmene tejto zmluvy môŽe dôjsť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán

formou očíslovaných písomných dodatkov, s ýnimkou zmien vyplývajúcich zo 7ĺrueny

pľevádzkového poriadku pohľebiska, kÍoľé s;úzáväzne pľe nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zmien všeobecne platných pľávnych predpisov najmä zákonač. t3ll20l0
Z.z. o pohĺebníctve v z-neni neskorších predpisov.

2. Pľáva a povinnosti zmluvných stľán touto zmluvou neupľavené sa riadia príslušnými

ustanoveniami VZN č. 5l202O v platnom zneni, zĺíkonom č,. l3ll20l0 Z. z. o pohľebnícfue

v znení neskorších predpisov a zákonom č. 4011964 Z. z. obóiansky zĺákonník v platnom

zneni.

3. Touto zmluvou sa ľiadi tieŽ doba uživaniapredmetu 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 Šaľa. Zmluvné stľany

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

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

$ 5a zakona č. 2lll2o00 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciém ao nnene a doplnení

niektoqých zákonov (zákoĺo slobode infoľmácií) v platnom znení.

5. Ak niekÍoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stľatia

účinnosť' nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných us-

tanovení sapoužije úprava, ktoľá, pokiaľ je to pľávne možné, sa čo najviac približuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokial' pri uzatllárani tejto Zmluvy zmluvné stľany futo otazku bľali

do úvahy.

6. Táto zmluva je vypľacovaná v troch (3) vyhotoveniach, zktoých nájomca obdľží jedno

(1) vyhotovenie a prenajímateľ obdľŽí 2 vyhotovenia.
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7 Zm|uvné strany vyh[asujú, že zmluw si pľečítalio súhlasia s jej obsahom' poľozumeli mu'

vyhlasujú, z" ou.urr,r:" ,ráuoarry, *čity,';u*y azĺoanrĺĺitel'ny pľejav ich vôle aĺa znak

súhlasu ju podpisujú'

V Šaľ, dĺa.....ŕ.9.; t.,..+g'il""'

Zanójomcu:
Za prenajímateľa:

)

...........-.... /. l.........."'ŕ""""r
ľddr. Joref Beľcýý

{f^ĺro, mtgpčaľa

/1
ľ
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