
Nájomná zmluva č' 650ĺ202t

na hľobové miesto

uzatvorená v zmysle $ ó63 a násl' zákona č,,4OlI964Zb.občianskyzákonníkvzneníneskoľších

pľedpisov a $ 21 a násl. zékoĺa č,. I3I l20IO Z.z. o pohĺebníctve v znéní neskoľších predpisov

čl. I.

ZMLUVNÉ sľnĺľy

1. Pľenajímatel': Mesto Šal'a

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

Zasttryeý: Mgľ' Jozef Belický' primátoľ mesta

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa' a's'

IBAN: SK82 0900 0000 OO51' 2430 6282

BIC: GIBASKBX
IČo: 00 306 185

(ďalej len,, pr enaj írnate ľ " )

2. Nájomca:
Naľodený/á:

Rodné číslo :

Trvale bYtom :

Tel.
e-mail:

Ladislav Palacka

(ďatej len,, nój oĺnca" )
(obidvajaúčastnícizmluvyvďalšorntextespoločneajako,,zmluvnéstrany,,)

čl. il.
Úvooľn USTANovEIYIA

1 Pľenajímateľ je výlučným vlastďkom pozemku^ľegistľa C KN paľcela číslo 1586/1'

zastavaniĺplocha anádvoľie ov:ŕmeľe )zu+ m2,paľcela ľegistĺa C KN číslo 1586/8'

zastavanélplocha a nádvoľie o rnýmere t34 fiŕ u p*..'u registľa C K].{ číslo 1586/6, ostatná

plocha o výmeľe 7 ĺrŕ vederré katastrálr'y* oábo'om okĺesného úľadu Šaľa' pľe obec

a katastľálne územie Šuľu, nu liste vlastníctva č' 1 (ďalej aj ako "nehnuteľnosti")'

Na tejto nehnuteľnosti sa nachád za cíĺtonĺmesta Šaľa ktoľý je pohľebiskom podľa zŕl<oĺa

13tl2OI0Z.z. opohĺebníctv ey zneĺíneskoľšíchpľedpisov. Prenajímateľ je pľevádzkovateľ

ilfi.*:Tiesto na paľcele l3., rud: 12, hĺobové miesto č" 45'46 (ďalej aj ako "hľobové

miesto.,) doteruz ,iĺrul pôvodný nájomca _ Peter Palacka (ďalej aj ako ,,pôvodný

nájomcď.) ĺa zókiaďe Najomnej zmluvy č,.216109 zo día22'4'2OO9' pričom ĺá1omne za

užívanie hĺobového miestá bolo uhľadené na dobu do 29.6.2021.

Z dôvodu, že pôvodný nájomca zomĺel a nájomca využil prednostné pľávo na uzatvorenie

novej nájomnej zmluvy na hĺobové miesto v súlade s $ 21 ods' 4 zákoĺač:' 131ĺ20t0 Z'z'

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

uzaworení tejto nájomnej zmluvy (ďalej len "zmluvď')'

)
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I

dt.Iu.
PREDMEr ^L 

Účnl ľÁĺvĺu

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

dohodnu|ich v tejto zmluve hľobové miesto na paľcele 13, ľad :12, hĺobové miesto č' 45'46

čl. Iv.
SLUŽBY SPoJENE S NÁJMoM HRoBovEHo MIESTA

S prenájom hĺobového miesta sú spojené služby, ktoľé počas tľvania nájomného vzťahls

pľenajímateľ poskytuj e náj omcovi:

r.r odvoz odpadu z pohľebiska okľem stavebného odpadu'

l.2 ,&držbapozemkov a stavieb na pohľebisku, na ktoľom sa hĺobové miesto ĺachádza

(okrem hľobového miesta),

úhĺady investičných a neinvestičných nákladov spojených s pľevádzkou pohrebiska'

preváázkovanie pohľebiska, na ktoľom sa nach ádzahrobové miesto špecifikované v č1'

III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č. I3tlzOlO Z. z. o pohľebníctve v znení

neskoľších predpisov.

1.3

r.4

1

2.

čl. v.
DOBA NÁJMU

Táto zmluv asauzatĺára na dobu neuľčitú a nesmie sa vypovedať skôľ, ako po uplynutí tlecej

doby (10 ľokov odo dňa pochovania) , ak zákon č. l3ll20lo Z. z. o pohľebníctve v znení

neskoľších pľedpisov neustanovuj e inak'

Neodde|iteľnou prílohou tejto zmluvy je doklad o úhľade nájomného'

čl. vI.
NÁJoMNE

1. Nájomné vo ýške 2gr87 EUR (slovom dvadsat'devät'eur osemdesiatsedem cent ) bolo

zo strany nového nájomcu uhľadené na dobu 29'6'2027'

2. Nájomca beľie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že výška nájomného na ďalšie obdobie

nájmu bude uľčená podľa aktuálne platného cenníka pľenajímateľa'

3. Nájomca je povinný pľed uplynutím pľedplateného obdobia uhľadiť nájomné na ďalšie

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

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

tejto Zmluv'''*^" 
L'nlrnĺrÁhn ľnieqtn má nľednostné ie novej nájomnej4. Pľi úmrtí nájomcu hľobového miesta má pľednostné právo na uzatvoľen'

zmluvy na hľobové miesto osoba blizka, ak je blízkych osôb viac, táb|izka osoba' ktoľá

doručí prenajímateľovi písomnú žiadosť ako pľvá, preukáže svoj status blízkej osoby k

zomľelému nájomcovi rodným listom alebo čestn]ým vyhlásením s úľadne osvedčeným

podpisom vyhiasujúc tento vďah k zomľe1ému nájomcovi a ktorej prenajímateľ písomne

ako prvej potvľdí vyuŽitie prednostného práva. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej

zmluvy moŽno uplatniť najneskôr do jedného ľoka od úmrtia nájomcu hľobového miesta'
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musí so súhlasom nájomcu zabezpečíť iné hĺobové miesto a na vlastné naklady preložiť

ľudské ostatky vľátane príslušenstva hĺobu na nové hĺobové miesto.

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 známaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu,

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

nájomcu hrobového miesta a čísla hľobového miesta'

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

výpoveď doručiť najomcovi najneskôľ do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na ktoru bolo

nájomné zapIateĺé;ak mu nie je známaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uveľejní tuto

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

hĺobového miesta a čísla hĺobového miesta.

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

c) a nájom ca je zĺámy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia

výpovede. Pľenajímatel'vyzve nájomcu, aby najneskôľ do tejto lehoty odstľánil z hĺobového

miesta príslušenstvo hľobu; ak ho v tejto lehote neodstľáni, po uplynutí výpovednej lehoty

ho pľenajímate1' odstráni; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hľobu považuje sa

opustenú vec.

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

pľenajímateľa o ukončenie nájomného vzťahu písomnou dohodou zmluvných strán,

spľavidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné uhĺadené. Vzor Žiadosti

o ukončenie zmluvy tvoľí prílohu č. 6 Všeobe cne zäväzného naľiadenia mesta Šaľa č. 5lz020

Pľevádzkový poľiadok pohľebísk mesta Šaľa (ďalej aj ako ,,VZN č,.5lz020")'

čt.Ix.
osoBITNÉ usľa'ľovENIA

Prenajímateľ nezodpovedázapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

na hĺobovom mieste.

Nájomca berie navedomie, že jeho vlastný hnuteľný majetok si je povinný poistiť na

vlastné naktady. Prenajímateľ nezodpovedäzapľípadnú stľatu, resp. zničenie majetku'

Nájomca berie na vedomie, Že Prenajímatel' a jeho sprostľedkovatelia spľacúvajú v zmysle

naľiadenia Euľópskeho paľlamentu a ĺady (EU) 20161679 z 27. apríIa 2016 o ochĺane

fuzických osôb pľi spracúvaní osobných údajov a o volhom pohybe takýchto údajov, ktoým

sa zrušuje smernica g5l46lES (všeobecné nariadenie o ochľane údajov) osobné údaje

Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto Zmlrwe za účelom plnenia zákonných povinností

Prenajímateľa, ktoré vyplývajú zprevádzkovania pohľebiska podľa zákoĺač,. 13Il20t0 Z.z.

o pohľebníctve v znení neskoľších pľedpisov, po dobu nevyhnutne potrebnú nazabezpečeĺíe

práv apovinností vyplývajúcich zo zmluvného vďahu založeneho na zák|ade tejto Zmluvy

a následne na účely archivácie po dobu trvania archivačnej doby v súlade so zákonom č.

3g5l20)2 Z.z. oarchívoch a ľegistratúľach a o doplnení niekÍoľých zákonov v platnom zĺení.

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

naľiadenia o ochĺane údajov potrebné na plnenie zákonných povinností Prenajímateľa podľa

zäkoĺa č. |3ll2)l0 Z.z. o pohĺebníctve v znení neskoľších predpisov. Nájomca zároveŤl

vyhlasuje, Že za účelom uzavľetia tejto Zmlwy pľi poskýnutí osobných údajov

Pľenajímatel'ovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich ptávach vyplývajúcich zo

4.
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spÍacúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskýnúť v súvislosti so

zakonnými alebo zmluvn;ými požiadavkami, ako aj o ďalších ľelevantqých skutočnostiach

obsiahnuťých v dokumente ,,Podmienky ochľany súkľomiď" s ktorého obsahom saNájomca

pľed podpísaním tejto Zmluvy oboznámil. Nájomca beľie na vedomie že informácie o

,pru"ároá'*í osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Prenajímateľa: www'sala'sk'

Ý prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej stľane

akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej stľany uvedenú v č1'

I. zm|uvy, dokiaľ nie je zmena adľesy písomne oznitmená druhej zmluvnej strane' ktorá

písomnosť doručuje. V pľípade, ak sa písomnosť aj pľi dodĺŽaní týchto podmienok vľáti

nedoručená, zmluvné ,i.*y sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú dňom vrátenia

zásielky zmluvnej stľane, ktoľá zásielku doľučuje' Zmluvné stľany sa výslovne dohodli na

opľávnení doručovať písomnosti týkajúce sa závázku medzi zmluvn]ŕmi stľanami' ktoľé

vyplývajú ztejtozmtuvy aj pľostľedníctvom e _ mailu ďa|ebo kľátkej textovej správy'

ľienajímateľ aNájomca sa zaväzuji písomne si oznámiť kaŽdíJ zmer.u týkajúcu sa ich

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

odo dňa, kedy táto ZmeÍanastala. Takéto zmeny sa nebudú povaŽovať zazmeny vyžadujúce

si uzavľetie dodatku k tejto zmluve.

čl. x.
zÁvpnnčNÉ USTANovENIA

K zmene tejto zmluvy môŽe dôjsť len nazák|adevzájomnej dohody zmluvných stľán formou

očíslovaných písomných dodatkov' s výnimkou zmíen vyplývajúcich zo zmer|y

prevádzkového poľiadku pohĺebiska, ktoré sí záväzĺépľe nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zmien všeobecne platných právnych predpisov najmä zákonač" I31l20I0

Z.z. o pohľebníctv e v zĺeĺí neskorších pľedpisov'

Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa ľiadia príslušnými

ustanoveniami VZN č. 5l20zo v platnom zneĺí,zákonom č. l3tl20l0 Z' z' o pohĺebníctve

v zneníneskoľších pľedpisov a zákonom č). 4011964 Z. z. občiansky zákonník v platnom

zneĺi.
Touto zmluvou sa riadi tieŽ doba lživaĺíapredmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

tejto zmluvy
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stľanami a úČrnnou

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

súhlasia so zverejnením celej zmluvy, vrátaneso zveľejnením a spľístupnením ich osobných

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

5a zikona č,. 21ll2OOO Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení

niekto4ých zákonov (zakon o slobode informácií) v platnom zneni.

Ak niektoľé ustanovenia tejto Zm|llvy nie sú celkom ďebo sčasti účinné alebo neskôľ stratia

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

tanovení sapoužije úprava, ktorá, pokiaľ je to pľávne moŽné,sa čo najviac pľibliŽuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri vzatvätaní tejto Zm|uvy zmluvné stľany túto otázku bľali

do úvahy.

Táto zmluv a je vypracovaná v tľoch (3) vyhotoveniach povahy oľiginálu, z ktoých

nájomca obdrží jedno (1) vyhotovenie a pľenajímateľ obdľží 2 vyhotovenia'
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7 Zmluvné shany vyhlasujú, že zmluvu si prečítalio súhlasia s jej obsahom' poľozumeli mu,

vyhlasujú, že obsďruje slobodnýo WčitY, jasný anozlĺritelhý prejav ich vôle ana znak

súhlasu ju podpisujú.

V Šaľ, dŤn.}9 e.n !./.....

Za nájomcu: Za prenajímateľa

o

* *

* )V
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