
Nájomná zmluva č'' 750ĺ2021

na hľobové miesto

uzatvoľená v zmysle $ 663 anásl. zákonač'. 4011964 Zb' obéiansky zákonník v znení neskoĺších

a $ 21 a násl. zákoĺač I3II2OI0 Z,z. o pohľebníctve v znení neskoľších predpisov
predpisov

čl. L
ZMLU\r|{É sľnĺľy

1. Prenajímatel': Mesto Šal'a

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

Zasttpeĺý: Róbert Tolgyesi, zástupca pľimátoľa mesta

Bankové spojenie: Slovenská spoľiteľňa' a's'

IBAN: SK82 0900 0000 0051 2430 6282

BIC: GIBASKBX
tČo: 00 306 185

(ďalej len,, pľenaj ímateľ " )

Nájomca: Ing.Viola Lakatos

Naľodený/á:
Rodné číslo :
Trvale bYtom :

Tel.
e-mail:
(ďalej len,,nójomca")
(obidvaja účastníci zmluvy v ďalšom texte spoločne aj ako ,,Zmllnné stľany")

čl. II.

Úvooľn UsTANoVENIA

Pľenajímateľ je výlučným vlastníkom pozemku_ ľegistra C KN parcela číslo 1586/1'

zastavanžĺplocha anádvoľie oqimeľe ilz++ m2,paľcela ľegistra C KN číslo 1586/8'

zastavanitplocha a nádvoľie o'ĺnýmeľe t34 Íŕ aparce|aľegistľa C KN čís'o 1586/6' ostatná

plocha o výmeľe 7 ĺľŕ vedené katastľálnyrn oäbo'om okľesného úľadu Šaľa' pre obec

a katastrálne územie Šaľa, na liste vlastníctva č. 1 (ďalej aj ako ,,nehnuteľnosti'o)'

Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintorín mesta Šaľa ktoľý je pohľebiskom podľa zikoĺa

13Il20I0Z.z.opohrebníctvevzneníneskoršíchpľedpisov.Pľenajímateľjeprevádzkovateľ
pohĺebiska.
Flrobové miesto na parcele V 4, ľad: 2, hĺobové miesto č. L (ďalej aj ako ,,hľobové miesto")

doteruzuŽívalpôvodnýnájomca-ĽudovítVymetal(ďalejajako,,pôvodnýnájomcď.)na
ztĺkiade Nájomnej zmluvy č,.43oĺo9 zo dŕIa27'8'2}O9' pľičom nájomné zauŽívanie

hĺobového miesta bolo uhĺadené na dobu do 3t'10'2029

Z dôvodu, že pôvodný nájomca zomľel a nájomca vyuŽil prednostné pĺávo na uzatvoľente

novej nájomnej zmluvy na hrobové miesto v súlade s $ 21 ods' 4 zŕl<oĺač" 13tl20l0 Z'z'

o pohĺebníctve v znení neskoľších pľedpisov sa zmluvné stľany výs|ovne dohodli na

uzawoľení tejto nájomnej zmluvy (ďalej len "zmluvď')'
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čl. ilI.
PREDMEľ.q, učBL NÁĺľĺu

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

dohodnutých v tejto zmluve hľobové miesto na paľcele Y 4, rad: 2, hľobové miesto č' 1'

čl. Iv.
SLUŽBY SPoJENÉ s NÁJMoM HRoBovEHo MIESTA

S prenájom hĺobového miesta sú spojené služby, ktoľé počas trvania nájomného vzťahu

pľenajímateľ poskytuj e nájomcovi:

r.r odvoz odpadu z pohľebiska okrem stavebného odpadu'

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

(okľem hľobového miesta),

úhrady investičných a neinvestičných nákladov spojených s pľevádzkou pohľebiska'

pľevádzkovanie pohĺebiska' na ktoľom sa nachádza hrobové miesto špecifikované v č1'

III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č. l3Il20I0 Z. z. o pohľebníctve v zĺeĺi
neskoľších predpisov.
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čl. v.
DOBA NÁJMU

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

doby (10 rokov odo dňa pochovania) , ak zákon é. 13ll20l} Z. z' o pohĺebníctve v znení

neskorších pľedpisov neustanovuj e inak'

Neoddeliteľnou pľílohou tejto zmluvy je doklad o úhĺade nájomného'

čl. vI.
NÁJoMNE

Nájomné vo qýške 16,59 EUR (slovom: šest'nást' eur pät'desiatdevät' cent ) bolo zo

stľany nového nájomcu uhĺadené na dobu do 31'10'2029

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

najmu bude určená podľa aktuálne platného cenníka prenajímateľa.

Nájomca je povinný pred uplynutím pľedplateného obdobia uhĺadiť nájomné na ďalšie

obdobie. V prípade aŕnájomca ani po písomnom upozornení neuhradí nájomné na ďalšie

obdobie, má prenajímateľ právo vypovedať túto nájomnú zmluvu postupom podľa čl' VIII'

tejto Zmluvy' 
h.^lrnrĺÁhn ĺniesfa má nrerlnostné oľávo 'ej nájomnej

Pri úmrtí nájomcu hľobového miesta má pľednostné právo ĺa uzatvotenle no\

zmluvy na hľobové miesto osoba blízka, ak je blízkych osôb viac,táblízka osoba, ktorá

doručí pľenajímateľovi písomnú Žiadosť ako pľvá, preukáŽe svoj status blizkej osoby k

zomľelému nájomcovi ľodným listom alebo čestným vyhlásením s úradne osvedčeným

podpisom vyhlasujúc tento vzťah k zomre|ému nájomcovi a ktoľej prenajímateľ písomne

ako pľvej potvľdí vyuŽitie prednostného pľáva. Pľednostné právo ĺa uzavorenie nájomnej

zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmľtia nájomcu hĺobového miesta'

4.
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čl. vIL

1

ľnÁvĺ A PovINoSTI ZMLUu\Ýcľĺ sľn'(ľ

Prenajímateľ j e povinný:

1.1pľevádzkovaťpohrebiskospľenajatýmhĺoboqimmiestomvsúladesplatnými
pľávnymipľedpismiopohĺebníctveaprevádzkoqýmpoľiadkompohĺebiska'

t.2 počas tľvania tejto zm1uvy zabezpei1i prístup nájomcovi kprenajatému hĺobovému

miestu,

1.3zdržaťsaakýchkol,vekzásahovdohrobovéhomiesta,okľemprípadu,akjepotľebné
zabezpeéiťbezpečné pľevádzkovanie pohĺebiska' o pĺipravovanom zásahuje povinný

vopred písomne informovať nájomcu. o už uskutočnenom zásahu do hĺobového

miesta,jeprevádzkovateľpovinnýbezodkladnepísomneinfoľmovaťnájomcu,
I.4 vopľed písomne upozoľniť najomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy' najmenej šesť

mesiacov pľedo dňom, keď sa má hĺobové miesto zrušiť'

Nájomca je povinný:

2.1, dodľŽiavať ustanoveni a ptevádzkového poriadku'

2.2 uživať hľobové miesto v súlade s ptatnymi pľávnymi predpismi o pohĺebníctve

aprevádzkovým poľiadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou'

2.3 na vlastné nak1ady zabezpečovať poriadok, údľžbu a staľostlivosť o prenajaté hĺobové

miesto a jeho bezprostľedné okolie azabezpečiť, aby pľíslušenstvo k bľobu neohĺozilo

bezpečnosť návštevníkov pohĺebiska'

2.4 oznamovať pľevádzkovateľovi pohľebiska všetky zmer]y údajov potrebné na vedenie

evidenciehrobovýchmiest,vprípadefyzickejosobynajmä^nenumenaaadľesy
trvaléhopobytu,vpľípadeprávnickejosobynajmäzmenuobchodnéhomenaasídla'

2.5 vykonávať akékoľvek stavebné úpĺavy nahľobovom mieste a úpravy okolo hľobového

miesta iba s predcháďzajícim súhlasom spľávcu cintorína'

2.6 udržiavať poriadok na pohĺebisku'

Ak pľenajímateľ zistí nedostatky v starostlivosti o hrobové miesto' yyzve nájomcu' aby ich

vpľimeľanejdobeodstľánil.Aknájomcatietonedostatkyneodstránivpísomneuľčenej
leĹote, pľenajímateľ tak môŽe urobiť sám na naklady nájomcu'

Nájomca berie na vedomie, Že ĺedodrŽiavaním prevádzkového poriadku pohrebiska sa môže

dopustiť pľiestupku podľa ust. $ 32 zžkona t3Ll2O10 Z' z o pohľebníctve v platnom znení'

Každát zmenaprevádzkového poriadku bude oznamovaná nájomcovi hĺobového miesta

uverejnením oznámenia o Zmene pľevádzkového poľiadku pohrebiska na úľadnej tabuli

spolu so zveľejnením nového prevádzkového poľiadku pohĺebi ska' Zmeĺa prevádzkového

poľiadku pohĺebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šali'

Podnájom hľobového miesta je zaki,zarý'

čl. VIIL

vÝľovnĎ NÁJoMNEJ ZMLU"" r uroľČBľIE NÁJoMNEHo vZŤAHU

Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie' ak:

a) závažnéokolnosti na pohrebisku znemožňujú tľvanie nájmu hľobového miesta'

b) sa pohrebisko zruší,

c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné zauŽívaĺlehrobového miesta'

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

ľudské ostatky vrátane pľíslušenstva hľobu na nové hrobové miesto'

Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluw z dôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'

je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace pľedo dňom'

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

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

nájomcu hĺobového miesta a čísla hĺobového miesta'

Ak pľenajímateľ 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 zapiatene;ak mu nie je zĺálmaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu' uveľejní túto

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

hĺobového miesta a čísla hĺobového miesta'

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

c) a nájom 
"a 1" ,ni^y, výpovedná lehota up1ynie do jedného roka odo dňa doľučenia

výpovede'Pľenajímateľvyzvenájomcu,abynajneskôľdotejtolehotyodstránilzhľobového
miesta príslušenstvo hľobu; ak ho v tejto tetrot" neodstľáni, po uplynutí výpovednej lehoty

ho prenajímateľ odstráni; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hľobu považuje sa

opustenú vec.

Po uplynutí t|ecej doby (l0 ľokov odo dňa pochovania) môŽe nájomca písomne poŽiadať

prenajímateľa o ukončenie nájomného vzťahu písomnou dohodou zmluvných strán'

spľavidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájom1é.{adene' Yzor žiadosti

o ukončenie zmluvy tvorí pľílohu č. 6 Všeobe cĺe záväzneho nariadenia mesta Šaľa č' 512020

Prevádzkový poľiadok pohrebísk mesta Šaľa (ďalej aj ako ,,VZN č" 512020*)'

čl.Ix.
oSOBITNÉ usľĺNovENIA

5

6.

1. Pľenajímateľ nezodpo vedá zapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloŽeného

na hľobovom mieste.

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

vlastné náklady. Pľenajímateľ nezodpo vedá zapľípadnú stratu, ľesp' zničenie majetku'

3. Nájomca beľie na vedomie, žePteĺqímateľ ajeho spľostľedkovatelia spľacúvajú v zmysle

naľiadenia Európskeho paľlamentu u ,aay (EU) 20161679 z 27' apríIa 2016 o ochľane

ffzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov' ktorým

sazrušujesm"rni"ag5l46lEs(všeobecnénaľiadenieoochĺaneúdajov)osobnéúdaje
Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto Zmluve za účelom plnenia zákonných povinností

Prenajímateľa, ktoľé vyplývajú ,pr"iárdrk vania pohrebiska podľa zŕkorĺač:' |3|l20t0 Z'z'

o pohľebníctve v zĺeĺíneskoľších pľedpisov, po dobu nevyhnutne potľebnú ĺazabezpečeĺie

pr áv apovinností vyp1ývaj úc ich zá zmluvného v ď ahu zaloŽeného ĺa zék1'ade tej to Zmluvy

anáslednenaúčelyarchiváciepodobutrvaniaarchivačnejdobyvsúladesozákonomč.
395l2OO2Z.z. oaľchívoch aľegistľatúľach a o doplnení niektoých zákonov v platnom zĺeĺi'

Spľacúvanie osobných údajov Nájomcu je v súlade s čl' 6' ods' 1 písm' c) všeobecného

naľiadenia o ochĺane údajov potľebné na plnenie zakonných povinností Prenajímateľa podľa

zákona č. |3ll2010 Z.z. o pohľebníctve v zĺeĺi neskorších pľedpisov. Nájomca zäľoveíl

vyhlasuje, že za účelom uzavretia tejto Zm\uvy pľi poskýnutí osobných údajov

Prenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich pľávach vyplývajúcich zo

1
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spracúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskytnúť v súvislosti so

zžkoĺným\alebo zmluvn:ŕmi požiadavkami, ako aj o ďalších relevantn;ých skutočnostiach

obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky ochĺany súkľomiď', s ktoľého obsahom saNájomca

pred podpísaním tejto Zmluvy oboznámil. Nájomca berie na vedomie že infoľmácie o

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

V pľípade, ak bude podľá tejto zmluvy potľebné doručovať druhej zmluvnej stľane

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

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmenaadľesy písomne ozĺámená druhej zmluvnej stľane' ktorá

písomnosť doľučuje. V prípade, ak sa piromnosť aj pri dodľžaní týchto podmienok vráti

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

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

opľávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzku medzi zmluvnými stranami' ktoľé

vyplývajú ztejtozmluvy aj prostredníctvom e _ mailu ala\ebo kĺátkej textovej spľávy'

Pľenajímatel, aNájomca sa zaväzu]u písomne si oznámiť kaŽďú Zmenu týkajúcu sa ich

identifikačných údajov (názov,sídlo, čisla účtov a pod') najneskôr do 10 pracovných dní

odo dňa, kedy táto zmenanastala. Takéto zmeny sa nebudú považovať zazrĺeny vyŽadujúce

5

si uzavretie dodatku k tejto zmluve'

čl. x.
zÁvnnrčľÉ usľĺNovENIA

1 K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len nazékladevzájomnej dohody zmluvných strán foľmou

očíslovaných písomn;ich dodatkov, s výnimkou zmieĺ vyplývajúcich zo Zmeny

pľevádzkového poriadku pohľebiska, ktoré s'Úzáväzĺepre nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zmíenvšeobecne platných právnych pľedpisov najmä zákoĺač'' I3ll20]l0

Z.z. o pohľebníctv e v zĺeni neskoľších pľedpisov'

Pľáva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupľavené sa ľiadia pľíslušnými

ustanoveniami VZN č,. slzlz}v platnom znení'zákonom č,. I31l2O:r0 Z. z. o pohľebníctve

v znení neskorších pľedpisov a zákonom č. 4011964 Z. z. obéíansky zákonník v platnom

zĺeni.
Touto zmluvou sa riadi tiež doba lživaĺiapľedmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

tejto zmluvY.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou

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

súhlasia so zverejnením celej zm|uvy, vľátane so zverejnením a sprístupnením ich osobných

údajov v rozsahu mena a pľiezviska. Povinnosť zm|uvu zveľejniť vyplýva z ustanovenia $

5a zákoĺa č,. 2Ill2OoO Z. z. o slobodnom pľístupe k informáciám ao zmene a doplnení

niektoľýchzákonov(zžkonoslobodeinfoľmácií)vplatnomzĺeĺi.
Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvynie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stľďia

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

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

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatvaľaní tejto Zmluvy zmluvné strany túto otázku brali

do úvahy.

Táto zmluva je vypracovaná v troch (3) vyhotoveniach povahy oľiginálu' z ktoqých

nájomca obdrží jedno (t; ,.yľ'otovenie a prenajímateľ obdľŽí 2 vyhotovenia'

')
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7 Zmluvné stľany vyhlasujú, že zmluvu si pľečítali, súhlasia s jej obsahom' poľozumeli mu'

vyhlasujú, že obsďruj" ,ti6oorry, uľčitý, jasĺý a",onxrĺitethý pľejav ich vôle aĺa znak

súhlasu ju podpisujú.

Zanójomcu:

V Šaľ, dÍĺa.....!..!,,
/0 t0/

Za prenajímateľa:

Tlilryesi
zástupca mesta šaľa
na základe Poverenia zo dňa /// /0 ?0ý

Ĺ)
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