
Nájomná zmluva é' 595ĺ2027

na hľobové miesto

uzatvorená v zmysle $ 663 anásl' zĺĺkonaé.4011964 Zb' občianskyzákonník v zneĺi neskoĺších

zŕi<oĺač. 131/2010 Z' z' o pohĺebníctve zĺeĺí ne skorších pľedpisovv
predpisov a$21 anásl

čl. L
ZMLIIVNÉ srnĺľy

1 Pľenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nám' Sv' Trojice 7 'g27 
15 Šaľa

Zast'(ryeĺý: Mgľ' Jozef Belický' pľimátoľ mesta

Bankové spojenie: Slovenská spoľiteľňa' a's'

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
ĺČo: 00 306 185

(ďalej len,, prenaj ímateľ " )

2. Nájomca: Zoltán Káľas

Naľodený/á:
Rodné číslo :

Trvale bYtom :

Tel.

e-mail:
(ďalej len,,nójomca")
(obidvaja účastníci zmluvy v ďalšom texte spoločne aj ako ,,zmlullné strany")

čl. il.
UVODNE USTANOVENIA

1.PľenajímateľjevýlučnýmvlastníkompozemkovľegistľaCKNpaľcelaéís\o3625l1,ostatná
plochaovýmeľe8351ď,paľcelač:ísĺo362514,ostatnáplochaovýmere1'974fiŕ,paľcela
registľa C KN čís,o 362716, ostatná plocha o v.me.e I% fiŕ vedené katastĺálnym odborom

okresného úľadu Šaľa pre obec a ľaiastľahe územie Šaľa na Lv č' 1 a pozemku ľegistra E

KN paľcela čís1o 64, ornápôda ";r;;;84fiŕ'vedený 
katastľálnym odborom okľesného

úradu Šaľa pre obec a katastľálne ĺ""*ĺ" Šaľa na LV č' 7266 (ďa1ej spoločne aj ako

2. ffTľľ:TLľ}eľnostiach sa ĺachádza cintoľín mesta Šaľa ktoľý je pohľebiskom podľa

ztkoĺal3tlzollZ,z.opohľebníctvevzneníneskoršíchpľedpisov.
3. Hľobové miesto na paľcele V 5, ľad: 10, hľobové miesto č). t|rlz (ďalej aj ako ,,hľobové

miesto,.) doterazuŽíval pôvodný nájomca _ Margita Kárasová (ďalej aj ako "pôvodný

nájomcď') ĺazŕkiade Nájomnej zmluw é'234lO8 zo dňa 8'7'2008' pĺičom ĺájomne za

uŽívaniehľobovéhomiestabolouhĺadenénadobudo18.11.2025.
4. Z dôvodu, Že pôvodný nájomca zomĺel a nájomca vyuŽil pľednostné právo na uzatvorenie

novej nájomnej zmluvy na hĺobové miesto v súlade s $ 21 ods' 4 zŕkoĺač" I3Il20t0 Z'z'

o pohľebnícwe v zneĺí neskorších pľedpisov sa zmluvné stľany výslovne dohodli na

uzatvoľení tejto nájomnej zmluvy (ďalej len,,zmluvď')'
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čl. ilI.
PREDMEľ ĺ učnl ľÁĺnĺu

1 Pľenajímateľ prenech áva ĺájomcovi do nájmu a nájomca prijíma do nájmu za podmienok

dohodnutých v tejto zmluve hĺobové *i"'to na paĺcele V 5' ľad : 10' hľobové miesto č'

11,12.

čl. Iv.

SLUŽBY sPoJENÉ s NÁJMOM HRoBovEHo MIESTA

S pľenájom hĺobového miesta sú spojené služby, ktoré počas trvania nájomnóho vzťahu

prenajímateľ poskýuj e náj omcovi:

i.r odvoz odpadu z pohľebiska okľem stavebného odpadu'

ĺ.2 tdľžbapozemkov a stavieb na pohľebisku, na kÍorom sa hľobové miesto nacháďza

(okĺem hĺobového miesta),

úhľady investičných a neinvestičných nákladov spojených s pľevádzkou pohĺebiska'

pľevádzkovanie pohĺebiska, na ktorom sa nach ádzabrobové miesto špecifikované v č1'

III.tejtozmluvy,vsúladesozákonomé.I3:ll201OZ,z.opohľebníctvevzĺení
neskorších pľedpisov.

I

1.3

r.4

I

)

čl. v.
DoBA NÁJMU

Táto zm'uv asauzatváta na dobu neuľčitú a nesmie sa vypovedať skôľ, ako po uplynutí tlecej

doby (10 ľokov odo dňa pochovania) , ak zŕlkonč' 131/2010 Z' z' o pohľebníctve v znení

neskoľších pľedpisov neustanovuje inak'

Neoddeliteľnoupľílohoutejtozmluvyjedokladoúhĺadenájomného.

čl. vI.
NÁJoMNE

1. Nájomné vo výške 29r8|EUR (slovom: dvadsaťdevät'eur osemdesiatsedem cent ) bolo

zo strany nového nájomcu uhĺadené na dobu do 18'11'2025'

2.Nájomcaberienavedomieavýslovnesúhlasístým,Žerýškanájomnéhonaďalšieobdobie
nájmubudeurčenápodľaaktuálneplatnéhocenníkapľenajímateľa.

3. Nájomca je povinný pľed uplynuĺm pĺedplateného obdobia uhĺadiť nájomné na ďalšie

obdobie. V prípade, ak nájomca ani po písomnom upozoľnení neuhĺadí nájomné na ďalšie

obdobie, má prenajímďeľ pľávo vypävedať túto nájomnú zmluvu postupom podľa č1. VIII'

tejto Zmluvy' í ĺ '!1^^ ^:^^+^*Á ^'aÁnnstné ie novej nájomnej
4.Priúmľtínájomcuhľobovéhomiestamáprednostnépľávonauzatvoren:

zmluvynahľobovémiestoosobabIízka,akjeblízkychosôbviac,táb\ízkaosoba'ktorá
doručípľenajímateľovipísomnúžiadosťakopľvá,pľeukážesvojstatusblízkejosobyk
zomľelému nájomcovi rodným listom alebo čestqim vyhlásením s úľadne osvedčeným

podpisom vyhiasujúc tento vzťah k zomĺelému nájomcovi a ktorej pľenajímateľ písomne

ako prvej potvľdí vyuŽitie pľednostného pľáva' Pľednostné právo na uzatvoľenie nájomnej

zmluvymoŽnouplatniťnajneskôľdojednehoľokaodúmľtianájomcuhľobovéhomiesta.
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čl. vII.

1

pnÁvĺ A PovINosTI ZMLUvNÝcn sľnrlľ

iT".;ľxľJj;ľ#'Tĺ*.o*oo s pľenajatým hľobovým miestom v súlade s platnými

právnymipľedpismiopohľební"*"uprevádzkovýmpoľiadkompohľebiska,
I.z počas tľvania tejto zmluvy zabezpeči pľístup nájomcovi k prenajatému hrobovému

1.3 ;ä'ä;'r" akýchkoľvek zásahov do hĺobového miesta, okĺem pľípadu, ak je potľebné

zabezpeéiť bezpečnépľevádzkovanie pohrebiska' o pripľavovanom zásahuje povinný

vopľed pĺrorr-. infoľmovať nájomcu' o uŽ uskutočnenom zásahu do hľobového

miesta,jepľevádzkovateľpovinnýbezodkladnepísomneinfoľmovaťnájomcu,
|.4 vopľed písomne upozoľniť nájoĺncu na vypovedanie nájomnej zmluvy' najmenej šesť

mesiacov predo dňom, keď sa má hľobové miesto zrušiť'

Nájomcaje povinný:

2.i ďo dľŽiav ať ustanoveni a pr ev ádzkového poľiadku,

2.2 užívať hĺobové miesto v sú1ade , pútnymĺ pľávnymi pľedpismi o pohĺebníctve

aprevádzkovým poľiadkom pohĺebiska ako aj touto zmluvou'

z.3 na vlastné naklady zabezpeiovať poľiadok, údržbu a starostlivosť o prenajaté hĺobové

miesto a jeho bezprostredné okolie azabezpeóiť, aby pľíslušenstvo k hĺobu neohĺozilo

bezpečnosť návštevníkov pohĺebiska'

2.4 oznamovať pľevádzkovateľovi pohĺebiska všetky zmeÍLy údajov potrebné na vedenie

evidencie hľobových miest, .\, p'ĺpua" fyzickej osoby najmä Zmenu mena a adľesy

tľvaléhopobýu,vprípadepravnicke.;osobynajmäzmenuobchodnéhomenaasídla,
2.5 vykonávať akékoľvekstavebné ĺpra'oy nahrobovom mieste a úpľavy okolo hľobového

miesta iba s pľedchádzajúcim súhlasom spľávcu cintorína'

2.6 udtŽíavať poľiadok na pohľebisku'

Ak prenajímateľ zistí nedostďky v starostlivosti o hľobové miesto' vyzve nájomcu' aby ich

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

lehote, pľenajímateľ tak môže urobiť sám na naklady nájomcu'

Nájomcaberienavedomie'Ženedodržiavanímprevádzkovéhoporiadkupohrebiskasamôže
dopustiť pľiestupku podľa ust. $ 32 zŕkoĺa l3tl2lt0 Z' z o pohrebníctve v platnom zĺeĺí'

KažďiL zÍneÍaprevádzkového poľiadku bude oznamovaná nájomcovi hrobového miesta

uveľejnením oználmeĺia o zmene prevádzkového poľiadku pohľebiska na úľadnej tabuli

spolu so zveľejnením nového prevádzkového poľiadku pohrebiska ' Zmeĺapľevádzkového

poľiadku pohĺebiska podliehĺschváleniu Mestsk.ým zastupiteľstvom v Šali'
_Podnájom 

hľobového miesta je zakŕnaĺý'

čl. VIII.

rrŕľovnĎ NÁJ9MNEJ ZMLUň uňľČBľIE NÁJ6MNEH6 yZŤAHU

Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie' ak :

a) závaŽĺéokolnosti na pohľebisku znemoŽňujú trvanie nájmu hĺobového miesta'

b) sa pohĺebisko zruší,

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

2.

J

4.

5

6.

1

.)
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4
3

4

musí so súhlasom nájomcu zabezpeóiť iné hĺobové miesto a na vlastné naklady preloŽiť

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

je povinný v;ppoved;nájomnej zm1uvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace pľedo dňom'

keď sa má hľobové miesto zrušiť; ak mu nie je zĺámaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu'

uveľejní tuto infoľmáciu na mieste obvyklom na pohrebisku s uvedením mena a pľiezviska

nájomcu hĺobového miesta a čísla hľobového miesta'

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

výpoveď doručiť ,rá3o1,..orri najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty' na ktoru bolo

nájomné zap|ateĺe;ak mu nie je znŕmaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu' uveľejní tuto

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

hĺobového miesta a čísla hĺobového miesta'

Ak prenajímateľ vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm' c) a

náj omca j e ,nt 
^y 

, iypovedná lehota uplynie do j edného roka odo dňa doručenia výpovede '

Prenajímateľ vyzve nájomcu, uuy najrreskôr do tejto lehoty odstľánil z hĺobového miesta

prís1ušenstvo hĺobu; ut t o v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty ho

pľenajímateľ odstľáni; po uplynutí výpovednej lehoty sa pľíslušenstvo hĺobu považuje sa

opustenú vec.

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

pľenajímateľa o ukončenie nájomného vzťahl písomnou dohodou zmluvných stľán'

spravidla ku poslednému dňu doby' na ktoru bolo nájomné 
-uhĺadené' 

Vzoľ Žiadosti

o ukončenie zmluvy tvoľí prílohu č. 6 Všeobe cĺe záväzĺého naľiadenia mesta Šaľa č' 512020

Pľevádzkový poriadok pohľebísk mesta Šaľa (ďalej aj ako ,,VZN č" 512020*)'

čl.Ix.
OSOBITNE USTANOVENIA

Pľenajímateľ nezodpo veďá zapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloŽeného

na hĺobovom mieste.

Nájomca berie na vedomie, že jeho vlastqý hnuteľný majetok si je povinný poistiť na

vlastné naklady. Prenajímateľ nezodpovedázaprípadnú stratu' resp' zničenie majetku'

Nájomca beľie na vedámie, že Prenajímateľ a jeho sprostredkovate1ia spracúvajú v zmysle

nariadenia Euľópskeho paľlamentu a raý (EU) 20161679 z 27 ' apríIa 2016 o ochrane

szických osôb pľi spľacúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov' ktoqým

sa zrušuje sm"ľrricu g5l46l1s (všeobecné naľiadenie o ochľane údajov) osobné údaje

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

Pľenajímateľa, ktoľé vyplývajú zprevádzkovania pohĺebiska podľa zákoĺač:' 137l20t0 Z'z'

o pohľebníctv" u 
".rerrír'eskoľších 

predpisov, po aouu nevyhnutne potrebnú ĺazabezpečenie

práv apovinností vyplývajúcich zo zmluvného vďahu zaloŽeĺého nazákIade tejto Zmluvy

a následne na úoeti aichivácie po dobu trvania archivačnej doby v súlade so zákonom č'

39512102 Z.z. oaľchívoch a registratúrach a o doplnení niektoľých zákonov v platnom zĺení'

Spracúvanie osobných údajov Nájomcu je u sĺlade s č1' 6' ods' 1 písm' c) všeobecného

naľiadenia o ochľane údajov potrebné nu plllerrie zékonrýchpovinností Pľenajímateľa podľa

zákona é. 13Il2OlO Z.z. o pohľebníctve v zĺeĺi neskorších predpisov' Nájomca zároveťl

vyhlasuje, Že za účelom uzavretia tejto Zmluvy pri poskýnutí osobných 'dajov

Prenajímateľovi bol dostatočne informovaný o svojich právach vyplývajúcich zo

5

6

1

2
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4.

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

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

obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky ochľany súkĺomiď" s ktoľého obsahom saNájomca

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

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

V pľípade, ak budĹ podľá tejto zmluvy potľebné doručovať dľúej zmluvnej stľane

akúkoľvek písomnosť' doručuje sa táto písomnosť na adľesu zmluvnej stĺany uvedenú v čl'

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmenaadľesy písomne oznámená druhej zmluvnej strane' ktorá

písomnosť doručuje. V pľípade, ak sa piro-no'ť aj pľi dodľŽaní týchto podmienok vľáti

nedoručená, zmluvné strany sa dohodji, Že účinky doručenia nastávajú dňom vľátenia

zásielky zm1uvnej stľane, kiorá zásielku doručuj e' Zm1wĺe strany sa výslovne dohod1i na

opľávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzku medzi zmluvnými stranami' ktoľé

vyplývajú ztejtozmluvy aj prostľedníctvom e _ mailu ďalebo kĺátkej textovej spľávy'

Prenajímateľ aNájomca sa zaväzujtlpísomne si oznámiť každí zmenu týkajúcu sa ich

identiťrkačných údajov (ĺázov,sídlo, čís|a účtov a pod') najneskôr do 10 pľacovných dní

odo dňa, kedy táto ,^"nunasta1a. Takéto zmeny sa nebudú považovať zazmeny vyžadujúce

si uzavretie dodatku k tejto zmluve'

5

čl. x.

1

zÁvnnľčNÉ USTANovENIA

K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len na zžklade vzájomnej dohody zmluvných stľán

formou očíslovaných písomných dodatkov, s výnimkou zmien vyplývajúcích zo zmerly

prevádzkového poľiadku pohrebiska, ktoľé silzáväzĺépľe nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti a1ebo zozmienvšeobecne p1atnýchprávnychpredpisov najmä zákoĺač" I3ll20I0

Z.z. opohľebníctve v znení neskoľších pľedpisov'

Pľáva a povinnosti zmluvných stľán touto zmluvou neupľavené sa ľiadia príslušnými

ustanoveniami VZN č.5l202lv platnom zĺení,zákonom č. 131/2010 Z. z. o pohľebníctve

v zĺeĺineskoľších pľedpisov a zákonom Ó. 4011964 Z' z' občiansky zákonník v platnom

zneĺí.
Toutozmluvousaľiaditieždobaužívaniapľedmetunájmudodobynadobudnutiaúčinnosti
tejto zmluvY.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stľanami a účinnou

dňom nasledujúcim po dni jej 
"u"."3rr"rriu 

na webovom sídle mesta Šaľa' Zmluvné strany

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

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

$5azákonaÓ.2II:2O0OZ.z,oslobodnompľístupekinfoľmáciámaozmgneadoplnení
niektoľýchzákonov(zákoĺoslobodeinformácií)vplatnomzneĺi,
Ak niektoré ustanovenia tejto Zmiuvynie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôľ stľatia

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

tanovení sa pouŽije úpľava, ktorá, pokiaľ je to právne možné'sa čo najviac približuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy' pokiaľ pri uzatváianíte;to zmluvy zmluvné strany túto otázku bľali

do úvahy.

Táto zmluva je vypľacovaná v troch (3) vyhotoveniach, z ktorých nájomca obdľŽí jedno

(1) vyhotovenie a pľenajímateľ obdľží 2 vyhotovenia'

2

J

4
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6
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a

7 Zmhlvĺéstľany vyhlasujú, že zmluw si pľečítali, súhlasia s jej obsahom' porozumeli mu'

vyhlasujú, ze obsďruj. .táuoarry, určiQý, jasĺý aztozumitel'ný pľejav ich vôle ana znak

súhlasu ju podpisujú.

V Šali, din.....?.
,/,0

Za prenajímateľa:
Za nájomcu:

I

'á
'*"-"'\y'1"
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ir;
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