
Nájomná zmluva č' 828l202t

na hľobové miesto

uzatvorená v zmysle $ 663 anásl. zákon a čl' 4Ol 1964 Zb' občianskyzákonník y zneĺí neskoľších

č. 131i2010 Z.z. o pohľebníctve v zĺení neskorších pľedpisov

1

pľedpisov a $ 21 a násl. zŕkona

čl. I.

ZMLUVNE STRANY

2.

Pľenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nám' Sv' Trojice 7 '92"ĺ 
15 Šaľa

Zastupený: Mgľ' Jozef Belický' primátoľ mesta

Bankové spojenie: Slovenská spoľiteľňa' a's'

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
lČo: 00 306 185

(ďalej len,, pr enaj ítnate ľ " )

Nájomca: Eva Feľenceiová

Naľodený/á:
Rodné číslo :

Trvale bYtom :

Tel.
e-mail:
(ďalej ĺen,,nájomca")
(obidvajaúčastnícizmluvyvďalšomtextespoločneajako,,zmluynéstľany,,)

čl. u.
ÚvooľÉ UsTANovENIA

Pľenajímateľ je výlučným vlastníkom pozemku_registľa C K}I parcela číslo 1586/1'

zastavanáplocha anádvoľie ovýmeľe isz+q m2,paľcela registľá C KN číslo 1586/8'

zastavanáplocha a nádvoľie o výmere l3,4 fiŕ u p*..tu ľegistľa C KN číslo 1586/6, ostatrá

plocha o qýmere 7 rrÝ vederré katastrál.'y- oäboľom okresného uľadu Šaľa' pľe obec

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

Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintoľín mesta Šaľa ktoý je pohľebiskom podľa zákoĺa

ĺ3ĺl2O10 Z. z. opohĺebnícwe v znení neskoľších pľedpisov. Pľenajímateľ je pľevádzkovateľ

ľffiT-:iesto na parcele Nc 10, ĺad:2, hĺobové miesto č' 3'4 (ďalej aj ako "hľobové

miesto..) doteraz užíva1pôvodný nájomca _ Rozália Antalová (ďalej aj ako "pôvodný

nájomcď.) ĺa zékaade ľejomnej zmluvy č' 332lI2 zo dŕ1a24J '2O1z pričom nájomĺé za

užívanie hĺobového miesta bolo uhĺadené na dobu do t8J2022

Z dôvodu, že pôvodný nájomca zomľel a nájomca vyuŽil pĺednostné pľávo na uzatvoľenie

novej nájomnej zmluvy na hĺobové miesto v súlade s $ 21 ods' 4 zfkoĺaé' t3lĺ20t0 Z'z'

o pohrebníctve v zneru neskorších pľedpisov sa zmluvné stľany výslovne dohodli na

uzaworení tejto nájomnej zmluvy (ďďej len "zmluvď')'
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čl. ilL
PREDMET A ÚčEL NÁJMU

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

dohodnutých v tejto zmluve bľobové miesto na paľcele NC 10, rad:2' hľobové miesto č'

314

1

čl. Iv.
SLUŽBY sPoJENÉ S NÁJMoM HRoBovEHo MIESTA

S pľenájom hĺobového miesta sú spojené služby, ktoré počas tľvania nájomného vzťahu

prenajímateľ poskytuj e náj omcovi:

i.r odvoz odpadu z pohrebiska okrem stavebného odpadu'

t.2 ídržbapozemkov a stavieb na pohĺebisku, na ktorom sa hĺobové miesto nachétdza

(okĺem hľobového miesta),

úhľady investičných a neinvestičných nákladov spojených s prevádzkou pohĺebiska'

pľeváázkovanie pohĺebiska, na ktorom sa nachádza hľobové miesto špecifikované v č1'

III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č. |31l2O1O Z. z. o pohĺebníctve v zĺení

neskorších predpisov.

1.3

1.4

1
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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 zákoĺ č). 13ll20l0 Z' z' o pohľebníctve v zĺení

neskoľších pľedpisov neustanovuj e inak'

Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je doklad o úhĺade nájomného'

čl. vI.
ľÁĺonĺľÉ

Nájomné vo ýške 29,87 EUR (slovom dvadsat'deväť eur osemdesiatsedem cent ) bolo

zo stľany nového nájomcu uhľadené na dobu t8J2022
Nájomca berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, Že qýška nájomného na ďalšie obdobie

nájmu bude uľčená podľa aktuálne platného cenníka prenajímateľa'

Nájomca je povinný pľed uplynutím predplateného obdobia uhĺadiť nájomné na ďalšie

obdobie. V prípade ak nájomca ani po písomnom upozomení neuhľadí nájomné na ďalšie

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

tejto Zmluvy 
[-^L^"Áhn miecfc ĺnÁ nľerĺnostné oľávo ,ejnájomnej

Pľi úmrtí nájomcu hľobového miesta má pľednostné pľávo na uzatvoľeme no\

zmluvy na hĺobové miesto osoba b\ízka, ak je blízkych osôb viac, tábLirka osoba' ktorá

doručí prenajímateľovi písomnú žiadosť ako prvá, preukaŽe svoj status blízkej osoby k

zomľelému nájomcovi rodným listom alebo čestqým vyhlásením s úradne osvedčeným

podpisom vyhlasujúc tento vďah k zomľelému nájomcovi a ktoľej prenajímateľ písomne

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

zmluvy možno ,rptat riť najneskôľ do jedného roka od úmľtia nájomcu hľobového miesta'
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čl. vII.
ľnÁvĺ A PovINoSTI ZMLUVNÝcH sľruiľ

Prenajímateľ je povinný:

l.1 prevádzkovať pohľebisko s prenajatým hľoboqým miestom v súlade s platnými

pľávnymi pľedpismi o pohľebníctve a pľevádzkoqým poriadkom pohĺebiska,

l.2 počas trvania i"3to 
"-i.rr.y 

zabezpečiť pľístup nájomcovi k pľenajatému hľobovému

miestu,

1.3 zdrŽať sa akýchkoľvek zásahov do hľobového miesta, okĺem pľípadu, ak je potľebné

zabezpečiť bezpečné pľevádzkovanie pohĺebiska. o pľipľavovanom zásahu je povinný

vopred písomne infoľmovat'nájomcu. o uŽ uskutočnenom zásahu do hľobového

miesta, je ptev ádzkovateľ povinný bezodkladne písomne infoľmovať náj omcu'

l.4 vopred písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť

mesiacovpredodňom,keďsamáhľobovémiestozrušiť.
2. Nájomcaje povinný:

2.l do&žiavať ustanovenia pľevádzkového poľiadku'

2.2 ,ažívať hĺobové miesto v súlade s platn;ými právnymi predpismi o pohĺebníctve

aptevádzkovým poľiadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou,

2.3 na vlastné nak1ady zabezpečovať poriadok, údľŽbu a starostlivosť o prenajaté hĺobové

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

bezpečnosť návštevníkov pohľebiska'

2.4 oznamovať prevádzkovateľovi pohľebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie

evidencie hľobových miest' v pľípade fyzickej osoby najmä zmenu mena a adresy

tľvalého pobytu, v prípade pľávnickej osoby najmä zmenu obchodného mena a sídla,

2.5 vykonávať akékoľvek stavebné úpľavy na hľobovom mieste a úpravy okolo hĺobového

miesta iba s pľedchádzajúcim súhlasom správcu cintoľína,

2.6 vďľžiavať poriadok na pohľebisku'

3. Ak prenajímateľ zistí nedostatky v starostlivosti o hĺobové miesto, vyzve nájomcu, aby ich

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

lehote, prenajímateľ tak môže urobiť sám na nĺĺklady nájomcu.

4. Nájomca berie na vedomie, že nedoďržiavaním pľevádzkového poriadku pohĺebiska sa môže

dopustiť priestupku podľa ust. $ 32 zélkoĺa I3L12O10 Z. z o pohĺebníctve v platnom zĺeĺi'

5. Kažďá ZmeÍLa prevádzkového poriadku bude oznamovaná nájomcovi hľobového miesta

uveľejnením ozĺámenia o zmene pľevádzkového poľiadku pohĺebiska na úľadnej tabuli

spolu so zverejnením nového prevádzkového poriadku pohrebiska. Zmena.prevádzkového

poriadku pohrebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Sali'

6. Podnájom hľobového miestaje zakánaný'

čl. vilI.
vŕľovnĎ NÁJoMNEJ ZMLUvY A UKoNčENIE NÁJoMNEHo vZŤAHU

1 Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak:

a) závaŽnéokolnosti na pohľebisku znemožňujú tľvanie nájmu hľobového miesta'

b) sa pohĺebisko zruší,

c) naj omc a ani p o up o zoľnen í ĺezaplatil náj omné za vživ aĺie hľob ového mie sta'

Ak prenajímateľ uypo.rie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'
2
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musí so súhlasom nájomcu zabezpeéíť iné hrobové miesto a na vlastné naklady pľeložiť

ľudské ostatky vrátanepríslušenstva hĺobu na nové hľobové miesto.

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

je povinný výpoved'nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tľi mesiace predo dňom'

keď sa má hľobové miesto zrušiť; ak mu nie je známaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu,

uverejní tuto infoľmáciu na mieste obvyklom na pohĺebisku s uvedením mena a pľiezviska

nájomcu hĺobového miesta a čísla hĺobového miesta'

Akprenajímateľ vypovie nájomnú zmluvuz dôvoduuvedeného v ods' 1 písm' c)' je povinný

vypovea;aoručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na ktoľú bo1o

nájomné zap|atené;ak mu nie je známaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní futo

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

hrobového miesta a čísla hľobového miesta'

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

c) a nájom ca je znžtmy, ýpovedná lehota up|ynie do jedného ľoka odo dňa doručenia

výpoveáe. Prenajímat eľ vyzvenájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstľanil z hĺobového

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

ho prenajímateľ odstľáni; 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'

,pr-iau ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájoĺnné 
_uhradené 

Vzor Žiadosti

o ukončenie zmluvy tvoľí prílohu č. 6 Všeobe cĺe záväzného naľiadenia mesta Saľa č' 512020

Pľevádzkoqý poriadok pohĺebísk mesta Šaľa (ďalej aj ako,,VZN č)' 512020*)'

čl.Ix.
OSOBITNE USTANOVENIA

1. Prenajímateľ nezodpovedázapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

na hĺobovom mieste.

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

vlastné naklady. Pľenajímateľ nezodpovedázapľípadnú stľatu' resp. zničenie majetku'

3. Nájomca berie na vedomie, Že Pľenajímateľ a jeho sprostredkovatelia spracúvajú v zmysle

naľiadenia Európskeho parlamentu a raďy (EU) 20161679 z 27. apríIa 2016 o ochľane

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

sa zľušuje smeľnica 95l46l1s (všeobecné nariadenie o ochľane údajov) osobné údaje

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

Prenajímateľa, ktoré vyplývajú zptevádzkovania pohĺebiska podľa zákonač:' |31l20I0 Z'z'

o pohľebníctve v zneĺineskoľších pľedpisov, po dobu nevyhnutne potľebnú nazabezpečeĺie

ptáv apovinností vyplývajúcich zo zmluvného vďahĺzaloženeho nazéklade tejto Zmluvy

a následne na účely archivácie po dobu trvania aľchivačnej doby v súlade so zákonom č'

39512002 Z.z. oaľchívoch a ľegistľatúrach a o doplnení niekto4ich zákonov v platnom zneni'

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

naľiadenia o ochľane údajov potľebné na plnenie zakonných povinností Pľenajímateľa podľa

zákona č. t3LlzOIO Z.z. o pohĺebníctve v zneĺi neskorších pľedpisov. Nájomca zároveťl

vyhlasuje, Že za účelom vzavretia tejto Zmluvy pri poskýnutí osobných údajov

Pľenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich pľávach vyplývajúcich zo
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5

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

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

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

pred podpísaním tejto Zmluvy oboznrímil. Nájomca beľie na vedomie že informácie o

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

V prípade, ak bude podľá tejto zmluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej strane

akúkoľvek písomnosť, doľučuje sa táto písomnosť na adľesu zmluvnej strany uvedenú v č1'

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmena adľesy písomne oznáĺrlená druhej zmluvnej strane' ktorá

písomnosť doručuje. V pľípade, ak sa písomnosť aj pri dodľžaní týchto podmienok wáti

nedoručená, zmluvné .tuny sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú dňom vrátenia

zásielky zmluvnej Strane, ktorá zásielku doručuje. Zmluvné stľany sa výslovne dohodli na

oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzko,l meďzi zmluvnými stranami' ktoré

vyplývajú ztejto zmluvy aj pľostredníctvom e _ mailu ala|ebo kĺátkej textovej spľávy'

prenajĺmateľ aNájomca sa zaväzujiĺ písomne si oznámiť kaŽdil zmenu týkajúcu sa ich

identifikačných údajov (ĺázov, sídlo, čísla účtov a pod') najneskôr do 10 pracovných dní

odo dňa, kedy táto zmerLanastala. Takéto zmeny sa nebudú považovať zazÍneĺy vyžadujúce

si uzavretie dodatku k tejto zmluve.

čl. x.
zÁvnnnčNÉ USTANovENIA

1. K zmene tejto zmluvy môŽe dôjsť len nazákladevzájomnej dohody zmluvných stľán formou

očís|ovaných písomných dodatkov, s výnimkou zmien vyplývajúcich zo zmeny

pľevádzkového poľiadku pohĺebiska, ktoľé súzáväznepľe nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zmien všeobecne platqých právnych predpisov najmä zákoĺač' 131/2010

Z.z. opohľebníctve v znení neskoľších pľedpisov'

2. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými

ustanoveniami VZN č. 5l202O v platnom zneĺi,zákonom č,. L3ll20I0 Z. z. o pohĺebníctve

v znenineskoľších predpisov a zákonom č,. 40111964 Z. z. obÓiansky zákonník v platnom

zneĺi.
3. Touto zmluvou sa riadi tiež doba vŽivaníapľedmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

tejto zmluvY.

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvn;ýĺni stranami a účinnou

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

súhlasia.o 
"v"re;nením 

celej zmluvy, vrátane so zverejnením a spľístupnením ich osobných

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

5a zákoĺa č,. 2lll2}0} Z. z. o slobodnom pľístupe k informáciám ao zmene a doplnení

niektoých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení'

5. Ak niek toré ustanovenia tejto Zm|uvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stľatia

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

tanovení sapoužije úprava, ktoľá, pokiaľ je to právne možĺé,sa čo najviac pribliŽuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pľi uzatvaľaní tejto ZmIuvy zmluvné strany túto otazku bľali

do úvahy.

6. Táto zmluva je vypracovaná v tľoch (3) vyhotoveniach povahy oľiginálu, z ktoých

nájomca obdržijedno (1) vyhotovenie a pľenajímateľ obdrží 2 vyhotovenia'
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7 Zmluvné strany vyhlasujú, že zm|uvu si pľečítali, súhlasia s jej obsahom' poľozumeli mu,

vyhlasujú, že obsahuje slobodný, určitý, jasný aztozumitel'ný prejav ich vôle ana znak
súhlasu ju podpisujú.

V Šali, dn^.. d...!!..:..*.t.

Za nójomcu: Za pľenajímateľa

* k

* )i

tr :.'
It L/'/ r....v..t {4,,u-:.!..x

. JozeÍ

ľ)
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