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Nájomná zmluva č'' 656ĺ2021

na hľobové miesto

uzatvoľená v zmysle $ 663 anásl. zákonaé' 4011964 Zb' občíanskyzákonník v zneĺĺ neskorších

a$21 anásl. zŕĺ<oĺač. 131/2010 Z'z' o pohĺebníctvev meĺlneskoľších predpisov
predpisov

čl. L
ZMLWNE STRANY

Prenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nám' Sv' Tľojice 7'92715 Šaľa

Zastupený: Mgr' Jozef Belický' primátoľ mesta

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa' a's'

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
lČo: 00 306 185

(ďatej len,, prenaj ímateľ " )

2. Nájomca:
Naľodený/á:
Rodné číslo :

Trvale bYtom :

Tel.
e-mail:

Bc.Gabľiel Špendla

1

(ďalejlen,,nájomca") t v'^-:-1-^
(obidvajaúčastnícizľnluvyvďalšomtextespoločneajako,,zmluvnéstrany,,)

čl. n.
WoDNÉ UsTANovEMA

Pľenajímateľ je výlučným vlastníkom pozemku^ľegistľa C KN parcela číslo 1586/1'

zastavanáplocha anádvoľie ov:ŕmeľe žznqo m2'paľcela ľegistľa C KN číslo 1586/8'

zastavanŕlplocha a nádvorie o qimeľe I34 ĺÍŕ u pu...lu ľegistra C KN číslo 1586/6' ostatná

plocha o výmeľe 7 rĺŕ vederré katastľal,,y* oäbo'om okĺesného úradu Šaľa' pľe obec

a katastľálne územie Šaľa, na 1iste vlastníctva č' 1 (ďďej aj ako "nehnuteľnosti")'

Na tejto nehnuteľnosti sa nachád ru"int'ĺnmesta šaľa ktoý je pohĺebiskom podľa zŕkoĺa

131/2010 Z.z.opohĺebníctvevzneníneskoršíchpľedpisov.Prenajímateľjepľevádzkovateľ

'Jff*:-}iesto na paľcele 6, ľad.. 2, hrobové Ti.Ľ č. 15,16. ĺL:':j "i ľ ,,hľobové

miesto.,) doterazlňívalpôvodný nájomca - Katarína Klajmlanovó (ďa'ej aj ako ,,pôvodný

nájomcď.) rĺazák1ade Ňĺ3o*rr.j 
"*to,.y 

ĺ. 463ĺ2006 z9 !ĺa 2'6'z1o6'pľičom ĺájomne za

užívaniehĺobovéhomiestabolouhĺadenénadobudot9.l1.2022
Z dôvodu, Že pôvodný nájomca zomĺel a nájomca využil pľednostné pĺávo na uzatvorerue

novej nájomnej zmluvy na hľobové miesto v súlade s $ 21 ods' 4 zákoĺač' l3Il20I0 Z'z'

o pohľebníctve v zĺeĺí neskorších pľedpisov sa zmluvné stĺany výslovne dohodli na

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

,)
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1 Pľenajímateľ pľenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca pľijíma do nájmu za podmienok

dohodnuĺých v tejto zmluve hľobové *i"to na paľcele 6' riď:2' hĺobové miesto č' 15'16

čl. ilI.
PREDMEľ ĺ Účnl ľÁĺtvĺu

čl.Iv.

čt. vL
NÁJoMNE

1

SLUŽBY SPoJENÉ S NÁJMoM HRoBovEHo MIEsTA

SpľenájomhľobovéhomiestasúspojenésluŽby,ktoľépočastľvanianájomnéhovzťahu
pľenaj ímateľ poskýuj e náj omcovi :

1.1 odvoz odpadu z pohľebiska okĺem stavebného odpadu'

l.2 údrŽba po"emkou astavieb na pohľebisku, na ktorom sa hrobové miesto ĺachádza

(okĺem hĺobového miesta)'

1.3 úhĺady investičných a neinvestičných nákladov spojených s pľevádzkou pohĺebiska'

l.4 prevádzkovanie pobĺebiska, na ktoľom sa nach ádzabrobové miesto špecifikované v č1'

III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č" |3ll2o:IO Z' z' o pohrebníctve v zĺeĺrd

neskoľších pľedpisov'

čl. v.
DoBA NÁJMU

Táto zm'uv asauza*ŕra na dobu neurčitú a nesmie sa vypovedať skôľ, ako po uplynutí tlecej

doby (10 rokov odo dňa pochovania) , ak zákoĺč' 131/2010 Z' z' opohĺebníctve v znení

n.rkoisĺch predpisov neustanovuje inak'

Neoddeliteľnoupľílohoutejtozmluvyjedokladoúhľadenájomného.

1

2.

1 Nájomné vo výške 2gr81EUR (slovom dvadsat'devät'eur osemdesiatsedem cent ) bolo

"o 
s,runy nového nájomcu uhĺadené na dobu L9'll'2022

Nájomca beľie na u.do.i" a výslovne ,"t'tu'ĺ s tým' že výška nájomného na ďalšie obdobie

nájmubudeurčenĺpoĺľuaktuálneplatnéhocenníkapľenajímateľa.
Nájomcajepovinnýpľeduplynutí*p,"apu,"néhoobdobiauhĺadiťnájomnénaďalšie
obdobie. V prípade ak nájomca ani po písomnom uPozornení neuhĺadí nájomné na ďalšie

obdobie, má prenajímateľ pľávo uypou.duť túto nájomnú zmluvu postupom podľa čl' Vm'

tejto Zmluvy. 
'_^: __^Á_^ o+ĺá ĺtÁwr Vej nájomnej

Priúmľtínájomcuhľobovéhomiestamápľednostnépľávonauzatvoľeileno'
zmluvy na hľobové miesto osoba blízka, ak je blízkych osôb viac' táb|ízka osoba' ktoľá

doručí pľenajímateľovi písomnú ži"d;;ŕ uto p*ĺ' pľeukaže svoj status blízkej osoby k

zomľelému nájomcovi rodným listom alebo čestným vyhlásením s úľadne osvedčeným

podpisom vyhlasujúc tento vzťah k zomrelému nájomcovi a ktoľej prenajímateľ písomne

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

zmluvy moŽno .,ptut riľ najneskôr do jednerro ľoka od úmĺtia nájomcu hrobového miesta'

2.
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čl. vil.
PRÁvA A PovlNosil ZMLUvNÝcrĺ sľru(ľ

i:ľ";:xľJj;ľ'"J'Tĺ*"o,roo s pľenajatým hĺobovým miestom v súlade s platnými

pľávnymipľedpismiopohĺební".*uprevádzkovýmpoľiadkompohľebiska,
I.2 počas tľvania tejto zmluvy ,ua"rp"ĺit pľístup nájorncovi kpľenajatému hĺobovému

1.3 äf,jj}'r" akýchkolŤek zásahov do hrobového miesta' okĺem pľípadu' ak je potľebné

zabezpeÓiťbezpečné pľevádzkov"'Jn"*.uiska. o pĺipľavovanom zásahu je povinný

vopredpĺ,o,,*"informovaťnájomcu.oužuskutočnenomzásahudohľobového
miesta,jepľevádzkovateľpovinnýbezodkladnepísomneinfoľmovaťnájomcu'

I.4 vopľed písomne upozorniť "a:"*"* 
n1ú":"uĽnájomnej zmluvy' najmenej šesť

mesiacov pľedo dňo*' keď sa má hrobové miesto zrušiť'

Nájomca je povinný:

2.ĺ dodľžiavať ustanoveni a prevÍtďzkového poriadku'

2.2uŽívaťtrľouovemiestovsúlade.ptut''ý.ĺpľávnymipľedpismiopohĺebníctve
a pľevádzkovým poriadkom pohĺebiska ako aj touto zmluvou'

2.3 na vlastné naklady zabezpečovať poriadok' ffiib: a starostlivosť o pľenajaté hĺobové

miesto a jeho bezprostredné okolĹ azabezpeiit, aby príslušenstvo k hĺobu neohĺozilo

bezpečnosť návštevníkov pohľebiska'

2.'4 oznamovať prevádzkovateľovi pohĺebiska všetky zmeÍLy údajov potľebné na vedenie

evidencie hľobových miest, u p'ĺpuo. fyzickej osoby najmä zmenu mena a adľesy

tľvalého pobýu, v pľípade pľavnĺct e3 o.áuy najmä zmenu obchodného mena a sídla'

2.5 vykonávať ur..r.oľu.ŕstavebné ĺpľuuy nahĺobovommieste a úpľavy okolo hĺobového

miesta iba s pľedchádzajúcim súhlasom správcu cintoĺína'

2.6 udľžiavať poriadok na pohľebisku' " )mcu, aby ich
Akpľenajímateľzistínedostatkyvstaľostlivostiohĺobovémiesto,vyzvenaJ(
v primeľanej dobe odstránil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstľáni v písomne uľčenej

lehote, prenajímateľ tak môže uľobiť sám na náklady nájomcu'

Nájomca beľie na vedomie, Že ĺedoďrŽiavaním pľevádzkového poľiadku pohľebiska sa môže

dopustiť priestupku podľa ust. $ 32.záko ĺa13ll2Ot0 Z' zo poh'"bnĺctve v platnom zĺeĺĹ

Kažďá zÍÍerlapľevádzkového poľiadku bude oznamovaná nájomcovi hrobového miesta

uveľejnením oznámenia o zmene pľevádzkového poľiadku pot."bi*ku naúradnej tabuli

spolu so "u"."j*írn 
nového prevádzkového poľiadku pohĺebiska ' Zmeĺapľevádzkového

poriadku porrr.ulru podlieha_schvaleniu Mestským zastupiteľstvom v Šali'

'Podnájom 
hľobového miesta je zakázaĺý'

čl. VIII.

vŕľovpĎ NÁJ.MNEJ ZMLUň uŕoľenľIE NÁJoMNÉrro yZŤAHU

Pľenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie' ak:

a)zŕxažĺéokolnostinapohľebiskuznemoŽňujútľvanienájmuhĺobovéhomiesta'
b) sa pohľebisko zruší,

c)nájomcaanipoupozomeníĺezap|at\|nájomnézauŽívaĺiehľobovéhomiesta.
.Akprenajímateľvypovienájomnúzmluvuzdôvodovuvedenýchvodseku1písm.a)ab)'

)

J

4.

5.

6.
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4

musí so súhlasom nájomcu zabezpeiíť iné hľobové miesto a na vlastné naklady preložiť

ľudskéostatkyu,ĺtu,,"príslušenstvahĺobunanovéhĺobovémiesto.
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zm|uvuzdôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'

je povinný uypou.a;'ájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace pľedo dňom'

keď sa má hľobové miesto zrušiť; ak mu nie je 
'na^uadresa 

nájomcu alebo sídlo nájomcu'

uveľejní túto informáciu na mieste "b;'i; 
na pohľebisku s uvedením mena a priezviska

na3o*.u hľobového miesta a čísla hľobového miesta' 
), je povinný

Akpľenajímateľvypwienájomnú1mluvuzdôvoduuvedenéhovods.1písm.c
qýpoveď doručiť ,rä3o*"orri najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty' na ktoru bolo

nájomné zap|ateĺé; akmu nie je zĺamaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uveľejní tuto

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

hľobového miesta a čísla hľobového miesta'

Akpľenajímateľvypovedalnájomnúzmluvuzdôvoduuvedenéhovodseku1písm.
c) a nájom 

"u 
1" ,ni^y, v1;povldná lehota uplynie do jedného ľoka odo dňa doručenia

qýpovede. Pľenajímat "i 
,yrr"nájomcu, auy na3"estôľ do tejto lehoty odstráni1 z hľobového

miesta pľíslušenstvo hľobu; ak ho u,"jio r"not" neodstrani, po uplynutí výpovednej lehoty

ho pľenajímateľ odstráni; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hĺobu považuje sa

;:"ffilä"ĺ.""j doby (10 ľokov odo dňa pochovania) môŽe nájomca písomne poŽiadať

pľenajímateľaoukončenienájomnéhovďahĺpísomnoudohodouzmluvnýchstľán,
spľavidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné uhĺadené' Vzor žiadosti

o ukončenie zmluvy tvorí prílohu č. 6 Všeobe cĺe záv'äzného naĺiadenia mesta Šaľa č. 512020

PľevádzkovýpoľiadokpohĺebískmestaŠaľa(ďalejajako,,VZNč,.512020*).

5

6

čl.Ix.
OSOBITNE USTANOVENIA

1

2.

a
J

Pľenajímateľ nezodpo vedäzapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloŽeného

läľflnäľ il'l*" mie, Žejeho vlastqý hnuteľný majetok si je povinný poistiť na

vlastné naklady. Prenajímateľ nezodpo vedázapľípadnú stľatu' resp' zničenie majetku'

Nájomca berie na vedJmie, že Pľenajím ateľ ajeho spľostľedkovatelia spľacúvajú v zmysle

naĺiadenia Euľópskeho paľlamentu " '_"u' 
ĺe]Ú zóro K79 z 27 ' apríIa 2Ot6 o ochrane

ffzických osôb pľi ,p*.ĺuu'ĺ osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov' ktorým

sa zrušuje ,."-i"u g5l46lEs (všeobecnJ naľiadenie o o"h'u''" údajov) osobné údaje

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

Pľenajímateľa, ktoré vyplývajú zprevádzkovania pohľebiska podľa zákoĺač:.731l20L0 Z'z'

o pohľebníctv" u 
"rr"rrirr".t 

*ších pred|isov' po dobu nevyhn_utne potrebnú ĺazabezpeóenie

práv apovinno stí vyplývaj úc ich zo"-i"uneho vďahu za1oŽeĺého ĺa zák1ade tejto Zmluvy

a následne na účely archivácie po dobu tľvania aľchivačnej d:9'l' sĺtad1 
1o 

zákonom č'

3g5l2oo2Z.z. oaľchívoch a registratuľach a o doplnení niektoĺých zákonov v plďnom zneĺí'

Spľacúvanie osobných údajov Najomcu je v sulade s č1' 6' ods' 1 písm' c) všeobecného

naľiadenia o ochľane údajov potľebné ,ru pln"ni" zakonných povinností Pľenajímateľa podľa

zilkoĺa č. t3|l20|0 Z.z.o pohĺební"we u zĺeníneskoľších pľedpisov. Nájomca zŕroveŕĺ

vyhlasuje,Žezaúčelomuzavretiatejto'ľ':"1..li'poskýnutíosobnýchúdajov
Pľenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný o svojiú pľávach vyplývajúcich zo
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4

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

zákonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďa'ších relevantqých skutočnostiach

obsiahnutých v dokumente,,Pádmienky ochľany súkĺomiďo' s ktoľého obsahom sa Náj omca

pred podpísaním tejto Zmiuvy oboznámi1' Na.1om"a berie na vedomie Že informácie o

spracovávaní osobných údajov sú dostupné 'a 
*"bouom sídle Pľenajímateľa: www'sala'sk'

V prípade, "k 
b"d" ;odľá te3to 

^r.r,.y 
potľebné doručovať druhej zmluvnej stľane

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

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmeĺaadresy písomne oznámená druhej zmluvnej stľane' ktorá

písomnosť doručuje. Ý pľípade, ak sa pí'o-no'ť aj pľi dodľžaní týchto podmienok vráti

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

zásielky zmluvnej stÍane, kioľá zásielku doručuje' Zmluvné strany sa výslovne dohodli na

oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa závälkll meďzí zmluvnými stranami' ktoľé

vyplývajú ztejto"*1,ruy aj pľostľední",uo'n e _ mailu ďalebo kľátkej textovej spľávy'

Pľenajímateľ aNájomca sa zavazujilpísomne si oznámiť každú zmenu týkajúcu sa ich

identifikačných údajo v (ĺŕnov,sídlo, čis1a účtov a pod') najneskôr do 10 pracovných dní

ododňa,kedytáto zmenanastala.Takéto zmenysanebudú povúovaťzazmerly vyžadujúce
5

si uzavľetie dodatku k tejto zmluve'

čl. x.
zÁvnnnčNn USTANovENIA

1 K zmene tejto zmluv y môžedôjsť len nazékladevzájomnej dohody zmluvných strán foľmou

očíslovaných písomných dodatkov, s výnimkou zmíeĺ vyplývajúcich zo zmeny

prevádzkového poľiadku pohĺebiska, ktoľé stl záväzĺépľe nájomcu dňom nadobudnutia ich

úÓinnosti alebo zo zmíeĺvšeobecne platných právnych pľedpisov najmä zžtkonač" I31ll2010

Z.z. opohĺebníctve v znení neskorších predpisov'

Práva a povinnosti zmluvných stľán louto zmluvou neupľavené sa ľiadia pľíslušnými

ustanoveniami VZN č.5l2'2ov platnom zĺeÍí,zákonom č.13tl2't' Z. z' o pohľebníctve

v zĺeníneskorších predpisov a zákonom č" 40l|964 Z' z' občiansky zákonník v platnom

"i:'J; zmluvou sa riadi tiež doba uŽívaniapredmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

ľlll1*ľ; nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stľanami aúiinnou

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

súh'asia so zveľejnením celej zmluvy, vrátane so zverejnením a sprístupnením ich osobných

údajov v rozsahu mena a pľiezviska. Povinnosť zmluvu zverejĺiť vyplyva z ustanovenia $

5a zékoĺa č). 2IIl2OOo Ž. z. o sloboďnom pľístupe k infoľmáciám ao zmene a doplnení

niektoých zákonov (zákoĺo slobode iďormácií) v platnom zĺeĺí'

Ak niektoľé ustanovenia tejto Zm\uvynie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia

účinnosť, nie je tým dotknutá p'atnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných us_

tanovení sa pouŽije úpľava, ktorá, pokiaľ je to pľávne moŽĺé'sa čo najviac pľibliŽuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pľi uzatvaľanĺ tejto Zm|vvy zmluvné stľany túto otázku bľali

Hľxi"'" je vypľacovaná v tľoch (3) vyhotoveniach povahy originálu, z ktoqých

nájomca obdľží jedno (t; ,.yľro,oroenie a pľenajímatel' obdľží 2 vyhotovenia'

2

J

4.

5

6
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7 Zmlvvĺéstľany vyhlasujú, že zmluw si pľečítali, súhlasia s jej obsahom' poroanmeli n[r,

vyhlasujú, Že obsahuj" 
'toboan1i, 

WčitY, jasný azĺoanrĺiteľný pľejav ich vôle ana znak

súhlasu ju podpisujú.

V Šaľ, dňa. 0.l0 .^oý

Za nájomcu: Za prenajíĺnateľa:

**

*

* ť:

JozeÍ
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