
uzatvoľená v änysle $ 663 a násl

predpisov a $ 21 a násl. zákona

Nájomná zmluYa č. 617 12021

na hľobové miesto

' zžkonač,.4011964 Zb. občiansky zákonník v znení neskoľších

č.13I:2OIO Z. z. o pohľebníctve v znení neskorších pľedpisov

1

čl. I.
ZMLUy|ĺÉ sľnĺiĺy

Pľenajímatel': Mesto Šal'a
Sídlo: Nám. Sv. Trojice 7,927 15 Šaľa

Zasttryeĺý: Mgr. Jozef Belický, pľimátoľ mesta

Bankové spojenie: Slovenská spoľiteľňa, a.s.

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
IČo: 00 306 185

(ďalej len,, prenajímateľ " )

Nájomca: Edita Slobodová
Naľodený/á:
Rodné číslo :
Tľvale bytom :

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

čl. il.
UvoDNÉ' USTANoVENIA

Pľenajímateľ je výlučným vlastníkom pozemkov ľegistra C KN paľcela č:ísLo 362511, ostatná

plocha o výmeľe 8351 m2, paľcela Óíslo 362514' ostatná plocha o qýmeľe 1974 fi?, paľcela

registra C KN čís|o 362'716, ostatná plocha o výmeľe |% fiŕ vedené katastrálnym odboĺom

oĹesného úľadu Šaľa pre obec a katastľálne územie Šaľa na LV č. 1 a pozemku registľa E

KN paľcela číslo 64, oľná pôda o výmeľe 684 fiŕ,vedený katastľálnym odborom okĺesného

úradu Šaľa pľe obec a katastrálne územie Šaľa na LV č. 7266 (ďa\ej spoločne aj ako

,,nehnuteľnosti").
Na !ýchto nehnuteľnostiach sa ĺachádza cintorín mesta Šaľa ktoľý je pohĺebiskom podľa

zákoĺa I3I:20L0 Z. z. o pohľebníctvev zĺeĺineskorších predpisov.

Flľobové miesto na paľcele V 5, ľad: 10, hĺobové miesto č. Ir2 (ďalej aj ako ,,hľobové

miesto,.) ďoteraz uživa: pôvodný nájomca _ Helena Bajiová (ďalej aj ako ,,pôvodný

nájomcď.) na ztl<1ade Nájomnej zmluvy č.341lo9 zo dtĺa 15.6.2009, pričom ĺájomné za

uŽívanie hľobového miesta bolo uhľadené na dobu do L4.l1.2022.

Z dôvodu, že pôvodný nájomca zomľel a nájomca vyuŽil prednostné právo na uzatvoľenie

novej nájomnej zmluvy na hĺobové miesto v súlade s $ 21 ods. 4 zékoĺa č'. t3Il20I0 Z'z'

o pohľebníctve v zneĺí neskoľších pľedpisov sa zmluvné stľany výslovne dohodli na

uzatvorení tejto nájomnej zmluvy (ďalej len,,zmluvď')'
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čl. ilI.
PREDMET A UčEL NÁJMU

Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca pľijíma do nájmu za podmienok

dohodnutých v tejto zmluve hĺobové miesto na paľcele V 5, ľad : ĺ.0, hrobové miesto č.

l12.

čt.Iv.
sLUŽBY sPoJENÉ S NÁJMoM HRoBovEHo MIESTA

S pľenájom hľobového miesta sú spojené sluŽby, ktoré počas trvania nájomného vzťahu

prenajímateľ poskýuj e náj omcovi:
1.l odvoz odpadu z pohĺebiska okľem stavebného odpadu,

|.2 i&žba pozemkov a stavieb na pohľebisku, na ktoľom sa hĺobové miesto nachádza

(okľem hĺobového miesta),

1.3 úhľady investičných aneinvestičných nákladov spojených s pľevádzkou pohĺebiska'

I.4 pľevádzkovanie pohĺebiska, naktorom sanachádzahrobové miesto špecifikované v č1.

III. tejto zm|uvy, v súlade so zákonom č). I3ll20l0 Z. z. o pohĺebníctve v zneni

neskorších predpisov.

čl. v.
DoBA ľÁľnĺu

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

doby (10 rokov odo dňa pochovania), ak zákon č. l3ll20l0 Z. z. o pohľebníctve v znení

neskorších pľedpisov neustanovuj e inak.

Neoddelitelhou prílohou tejto zmluvy je doklad o úhrade nájomného.

čl. vI.
NÁJoMNE

Nájomné vo výške 29187 EUR (slovom: dvadsat'devät'eur osemdesiatsedem cent ) bolo

zo stľany nového nájomcu uhľadené na dobu do 14.11.2022.

Nájomca berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že vyška nájomného na ďalšie obdobie

nájmu bude určená podl'a aktuálne platnóho cenníka prenajímateľa.

Nájomca je povinný pred uplynutím pľedplateného obdobia uhĺadiť nájomné na ďalšie

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

obdobie, má prenajímateľ právo vypovedať túto nájomnú zmluvu postupom podľa č1. VIII.

tejto Zmluvy.
Pri úmľtí nájomcu hľobového miesta má pľednostné právo ĺauzatvotenie novej nájomnej

zmluvy na hĺobové miesto osoba blízka, ak je blízkych osôb viac, táblizka osoba, ktorá

doručí pľenajímateľovi písomnú Žiadosť ako prvá, preukáŽe svoj status blízkej osoby k
zomľelému nájomcovi ľodným listom alebo čestn;ým vyhlásením s úradne osvedčeným

podpisom vyhlasujúc tento vďah k zomrelému nájomcovi a ktorej pľenajímateľ písomne

ako prvej potvrdí vyuŽitie prednostného pľáva. Prednostné právo na uzatvotenie nájomnej

zmluvy moŽno uplatniť najneskôľ do jedného ľoka od úmľtia nájomcu hľobového miesta.
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čl. vII.
PRÁVA A PovINoSTI ZMLUvNÝcrr sľnÁľ

1. Prenajímateľ je povinný:
1.1 pľevádzkovať pohĺebisko s prenajat;ým hľobovým miestom v súlade s platnými

pľávnymi predpismi o pohľebníctve a pľevádzkovým poľiadkom pohĺebiska,

|.2 počas trvania tejto zmluvy zabezpečiť prístup nájomcovi k pľenajatému hrobovému

miestu,
1.3 z&Žať sa akýchkolŤek zásahov do hĺobového miesta, okrem prípadu, ak je potľebné

zabezpeéiťbezpeéĺéprevádzkovanie pohrebiska. o pripravovanom zásahu je povinný

vopľed písomne informovať nájomcu. o uŽ uskutočnenom zásahu do hľobového

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

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

mesiacov predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť.

2. Nájomcaje povinný:
2.l dodržíavať ustanoveni a prevádzkového poľiadku'

2.2 užívať hľobové miesto v súlade s platnými právnymi pľedpismi o pohĺebníctve

aptevádzkovým poriadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou,

2.3 na vlastné naklady zabezpečovať poľiadok,idtžbua starostlivosť o pľenajaté hĺobové

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

bezpečnosť návštevníkov pohĺebiska,

2.4 oznamovať prevádzkovateľovi pohľebiska všetky zmeny údajov potľebné na vedenie

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

trvalého pobytu, v pľípade pľávnickej osoby najmä zmenu obchodného mena a sídla,

2.5 vykonávať akékoľvek stavebné úpravy na hrobovom mieste a úpľavy okolo hľobového

miesta iba s pľedchädzajicim súhlasom správcu cintoľína,

2.6 udtŽíavať poriadok na pohľebisku.

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

v pľimeľanej dobe odstranil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstráni v písomne určenej

lehote, prenajímateľ tak môŽe urobiť sám na náklady nájomcu.

4 . Náj omca berie na vedomie, Že ĺedodržiavaním pľevádzkového poriadku pohĺebiska sa môŽe

dopustiť pľiestupku podľa ust. $ 32 zŕkona 13112010 Z. z o pohľebníctve v platnom zneni.

5. Každá zmena pľevádzkového poriadku bude oznamovaná nájomcovi hľobového miesta

uverejnením oznámenia o zmene pľevádzkového poriadku pohĺebiska na uradnej tabuli

spolu so zverej nením nového prevádzkového poriadku pohrebiska . Zmena prevádzkového

poľiadku pohľebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šali.

6. Podnájom hľobového miestaje zakázaný.

čl. VIII.
vÝľovľĎ NÁJoMNEJ Zľ.ĺLUvY A UKoNčENIE NÁJoMNÉHo vZŤAHU

I Pľenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak :

a) závažné okolnosti na pohľebisku znemožňujú trvanie nájmu hľobového miesta,

b) sa pohrebisko zruší,
c) nájomca ani po upozoľneninezaplati|nájomné zauŽívanie hĺobového miesta.

Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a b),2
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musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hĺobové miesto a na vlastné náklady pľeložiť

l'udské ostatky vrátane pľíslušenstva hľobu na nové hrobové miesto.

3. Ak prenajímateľ 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 hľobové miesto zrušiť; ak mu nie je zĺámaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu,

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

nájomcu hľobového miesta a čísla hĺobového miesta.

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

výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty' na ktoru bolo

nájomné zap\ateĺe; ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní túto

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

hrobového miesta a čísla hĺobového miesta.

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

nájomcaje známy,výpovednálehotauplyniedojednéhorokaododňadoručeniavýpovede.
Pľenajímateľ vyzve nájomcu, aby najneskôľ do tejto lehoty odstranil z hľobového miesta

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

prenajímateľ odstľáni; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hľobu považuje sa

opustenú vec.

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

prenajímateľa o ukončenie nájomného vzťahu písomnou dohodou zmluvných strán,

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

o ukončenie zmluvy tvorí prílohu č. 6 Všeobe cne záväzného naľiadenia mesta Šaľa č. 5l202O

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

čl.Ix.
oSoBITNÉ usľ.q.ľovENIA

Prenajímateľ nezodpovedá za poškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

na hľobovom mieste.

Nájomca beľie na vedomie, Že jeho vlastný hnuteľný majetok si je povinný poistiť na

vlastné náklady. Prenajímateľ nezodpovedázaprípadnú stľatu, ľesp. zničenie majetku.

Nájomca berie na vedomie, že Pľenajímateľ a jeho sprostredkovatelia spľacúvajú v zmysle

nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 20161679 z 27. aprila 2016 o ochrane

ýzickýchosôb pri spľacúvaní osobných údajov a o volhom pohybe takýchto údajov, ktoým
sa zľušuje smeľnica 95l46lBs (všeobecné naľiadenie o ochĺane údajov) osobné údaje

Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto Zm|uve za účelom plnenia zákonrlých povinností

Pľenajímateľa, ktoré vyplývajú zprevádzkovania pohľebiska podľa zákonač. I31l20I0 Z.z.

o pohľebníctve v znení neskorších pľedpisov, po dobu nevyhnutne potľebnú ĺazabezpečeĺie
ptáv apovinností vyplývajúcich zo zmluvného vďahuza\oženého nazáklade tejto Zmluvy

a následne na účely aľchivácie po dobu tľvania archivačnej doby v súlade so zákonom č.

39512002 Z.z. o archívoch a ľegistľatúľach a o doplnení niekto4ich zákonov v platnom zneni.

Spracúvanie osobných údajov Nájomcu je v súlade s čl. 6. ods. 1 písm. c) všeobecného

nariadenia o ochĺane údajov potrebné na plnenie zakonných povinností Prenajímateľa podľa

zákona č. I3Il20l0 Z'z. o pohľebníctve v zneni neskoľších pľedpisov. Nájomca zároveťl

vyhlasuje' že za účelom lzavretia tejto Zmluvy pľi poskýnutí osobných údajov

Pľenajímateľovi bol dostatočne informovaný o svojich právach vyplývajúcich zo
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spracúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskýnúť v súvislosti so
zakonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších ľelevantqých skutočnostiach

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

pred podpísaním tejto Zmluvy oboznámil. Nájomca beľie na vedomie Že informácie o

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

V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potľebné doručovať druhej zmluvnej strane

akúkolVek písomnosť' doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej stľany uvedenú v čl.

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

písomnosť doľučuje. V pľípade, ak sa písomnosť aj pri dodržani týchto podmienok vráti

nedoručená, zmluvné stľany sa dohodli, že účinky doľučenia nastávajú dňom vľátenia

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

oprávnení doľučovať písomnosti týkajúce sa záväzku medzi zmluvnými stranami, ktoľé

vyplývajú ztejto zmluvy aj prostľedníctvom e _ mailu alalebo lffátkej textovej správy.

Pľenajímatel' aNájomca sa zaväzu}ú písomne si oznámiť každú zmenu týkajúcu sa ich

identifikačných údajov (názov, sídlo, čísla účtov a pod.) najneskôr do 10 pracovných dní

odo dňa, kedy táto Zmenanastala. Takéto zmerly sa nebudú povaŽovať zazmeny vyŽadujúce

si uzavľetie dodatku k tejto zmluve.

čl. x.
zÁvnnpčľÉ usľĺNovENIA

1. K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán

foľmou očíslovaných písomných dodatkov, s výnimkou zmien vyplývajúcích zo zmeÍLy

pľevádzkového poriadku pohĺebiska, ktoľé sízáväzrĺé pre nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zsnienvšeobecne platných právnych predpisov najmä zákonač. 13ll20l0
Z.z. o pohľebníctve v znení neskoľších predpisov.

2. Ptáva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupľavené sa ľiadia príslušnými

ustanoveniami VZN č,. 512020 v platnom znení, zákonom č. l3Il20I0 Z. z. o pohĺebníctve

v zĺení neskorších predpisov a zákonom č. 4011964 Z. z. občiansky zákonník v platnom

zneni.
3. Touto zmluvou sa ľiadi tieždobauživaniapľedmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

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

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Šaľa. Zmluvné stľany

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

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

$ 5a zákona č.2l1rl200} Z. z. o slobodnom prístupe k infoľmáciám ao zmene a doplnení

niektoľých zákonov (zákono slobode infoľmácií) v platnom zĺení.
5. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia

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

tanovení sa pouŽije iprava,ktorá, pokiaľ je to právne moŽné, sa čo najviac pľibliŽuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri ĺzatváraní tejto Zmluvy zmluvné strany túto otazku bľali

do úvahy.

6. Táto zmluva je vypracovaná v tľoch (3) vyhotoveniach, z ktorých nájomca obdrŽi jedno

(1) vyhotovenie a prenajímateľ obdľŽí 2 vyhotovenia.
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l)

7 Zmhxnéstľany vyhlasujú, že zmluvu si pľečítali, súhlasia s jej obsahom' porozumeli mu'

vyhlasujú, že obsahuje stouoany, určit.ý, jasný azĺoanrĺliteľný pľejav ich vôle arfl znak

súhlasu ju podpisujú.

Za nójorncu:

V Šaľ, dňa
,ĺ3 b .Za t|

Za prenajímateľa:

4 -,?

tv
- "' -' - " 

W;: J olzeÍ $ efiďľý f
pilmátor m\!ý{t'a
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