
Nájomná zmluva č,. 9011202l

na hľobové miesto

uzatvorenávzmysle $ 66

predpisova$21 anásl.
3 a násl. zákonač,.4011964 Zb. občiansky

zákoĺač.13112010 Z.z. o pohĺebníctve v
zákonník v zĺeni neskorších

zĺeni neskorších predpisov

čl. L
ZMLUVI\E srnĺ,ľy

1. Pľenajímatel': Mesto Šal'a

Sídto: Nám. Sv. Trojice 7,927 15 Šaľa

Zastupený: Mgľ. Jozef Belický, primátor mesta

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
IČo: 00 306 185

(ďal ej len.,, pr enaj ímat e ľ " )

2.

1

2

Nájomca: Mária Lazebníková
Naĺodený/á:
Rodné číslo :
Trvale bytom :

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

čl. IL
UVODNE USTANOVENIA

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

zastavaná plocha anádvoľie ovýmere 33244 rĺ},parcela ľegistľa C KN číslo 1586/8,

zastavanáplocha a nádvorie o qýmeľe I34 Íaŕ a paľcela ľegistra C KN číslo 1586/6, ostatná

plocha o výmeľe 7 m2 vedené katastľálnym odboĺom okľesného úľadu Šaľa, pre obec

a katastrálne územie Šaľa, na liste vlastníctva č. 1 (ďatej aj ako ,,nehnuteľnosti").

Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintoľín mesta Šaľa ktory je pohľebiskom podľa zítkona

l3IlzOtO Z. z. opohĺebníctve v znení neskorších predpisov. Prenajímateľ je prevádzkovateľ

pohĺebiska.

čl. III.
PREDMEľ .q. ÚČnL ľÁľnĺu

Pľenajímateľ pľenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca prijíma do nájmu za podmienok

dohodnuťých v tejto nájomnej zmluve (ďalej len ,,zmluvď'): hĺobové miesto na paľcele 8,

ľad : 1 hľobové miesto č.24 (ďalej aj ako ,,hľobové miesto")'
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čl. Iv.
SLUŽBY sPoJENÉ s NÁJMoM HRoBovÉrro MIESTA

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

prenaj ímateľ poskýuj e náj omcovi :

i.r odvoz odpadu z pohĺebiska okľem stavebného odpadu'

1.2 iĺdrŽbapozemkov astavieb na pohľebisku, na ktorom sa hľobové miesto nacháďza

(okľem hľobového miesta),

úhľady investičných a neinvestičných nákladov spojených s prevádzkou pohľebiska'

pľeváázkovanie pohľebiska, naktorom sanachádzahľobové miesto špecifikované v čl'

III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č. l3tl20l} Z. z. o pohľebníctve v zneni

neskoľších predpisov.

1.3

1.4

,')

čl. v.
DoBA NÁJMU

1. Táto zmluv asalzaťĺára na dobu neurčitu a nesmie sa vypovedať skôr, ako po uplynutí tlecej

doby (10 rokov odo dňa pochovania), ak zákon č,. l3ĺl2}1r0 Z' z' o pohĺebníctve v znení

neskoľších pľedpisov neustanovuje inak'

2. Neoddeliteľnou pľílohou tejto zmluvy je doklad o úhľade nájomného'

3. Užívanie hľobového miesta zača|o: 16'I]r'2021'

čl. vL
ľÁĺoľĺľÉ

1. Výškanájomnéhočiní 20EUR(slovom:dvadsat'euľ)nadobu10ľokovajeuľčenápodľa
ust. $ 12 Všeobe cne záväzného naľiadenia mesta Šaľa č. 5l2o2} Pľevádzkový poľiadok

pohľebísk mesta Šaľa v platnom zneĺí(ďalej aj ako ,,vZN č.5l2O20*) a bolo uhľadené dňa

15,4,2021, na 15.4.203 1.

2. , Nájomné je splatné vopľed na celých 1 0 rokov pľi podpise tejto zmluvy (na celú tleciu dobu)'

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

nájmu bude uľčená podľa aktuálne platného cenníka pľenajímateľa'

4. Nájomca je povinný pľed uplynutím pľedplatenóho obdobia uhĺadiť nájomné na ďalšie

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

obdobie, má prenajímateľ právo vypovedať túto nájomnú zmluvu postupom podľa č1' Vil'
tejto ZmluvY.

5. Pľi úmľtí nájomcu hľobového miesta má prednostné právo na uzatvoľenie novej nájomnej

zmluvy na hľobové miesto osoba b\izka, ak je blízkych osôb víac, táb|izka osoba, ktoľá

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

zomĺelému nájomcovi ľodným listom alebo čestn'ým vyhlásením s úradne osvedčeným

podpisom vyhiasujúc tento vzťah k zomľelému nájomcovi a ktorej pľenajímateľ písomne

ako prvej potvrdí využitie prednostného pľáva. Pľednostné pľávo nauzaíĺoĺenie nájomnej

zmluvy moŽno uplatniť najneskôr do jedného ľoka od úmľtia nájomcu hľobového miesta'
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čl. vII.
pnÁv.ĺ A PovINosTI ZMLUvNÝcrr sľnÁľ

Pľenaj ímateľ je povinný:

1.1 pľevádzkovať pohľebisko spľenajatým hľobovým miestom vsúlade splatnými

pľávnymi predpismi o pohľebníctve a prevádzkoým poľiadkom pohľebiska,

1.2 počas trvania tejto zmluvy zabezpeéiť pľístup nájomcovi k prenajatému hľobovému

miestu,

1.3 zfužať sa akýchko1'vek zásahov do hĺobového miesta, okľem pľípadu, ak je potrebné

zabezpečiťbezpečĺépľevádzkovanie pohľebiska. o pľipľavovanom zásahu je povinný

vopľed písomne informovať nájomcu. o už uskutočnenom zásahu do hľobového

miesta, je pľevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne infoľmovať nájomcu'

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

mesiacov pľedo dňom, keď sa má hĺobové miesto zrušiť.

Nájomcaje povinný:

2.1' dodľžiavať ustanoveni a ptevéĺdzkového poľiadku,

2.2 uživať hĺobové miesto v súlade s platnými právnymi pľedpismi o pohĺebníctve

aprevádzkovým poľiadkom pohĺebiska ako aj touto zmluvou,

2.3 na vlastné 
"ák1udy 

zabezpeóovať poriadok, údrŽbu a staĺostlivosť o pľenajaté hľobové

miesto a jeho bezpľostľedné okolie azabezpeéiť, aby pľíslušenstvo k hľobu neohĺozilo

bezpečnosť návštevníkov pohľebiska,

2.4 oznamovať prevádzkovateľovi pohľebiska všetky zmer]y údajov potľebné na vedenie

evidencie hľobových miest, v pľípade fyzickej osoby najmä Zmenu mena a adresy

tľvalého pobýu, v pľípade pľávnickej osoby najmä zmenu obchodného mena a sídla'

2.5 vykonávať akékol'vek stavebné úpľavy nahľobovom mieste a úpravy okolo hľobového

miesta iba s predchádzajircim súhlasom spľávcu cintoľína,

2.6 uďržiavať poriadok na pohĺebisku'

Ak pľenajím ateľ zístínedostatky v starostlivosti o hĺobové miesto, vyzve nájomcu, aby ich

u pri-..*ej dobe odstľanil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstráni v písomne určenej

lehote, pľenajímatel'tak môŽe uľobiť sám na naklady nájomcu.

Nájomca beľie na vedomie, že nedoďrŽiavaním pľevádzkového poriadku pohĺebiska sa môže

dopustiť pľiesfupku podľa ust. $ 32 zékonat3Il20I0 Z. zo pohľebníctve v platnom znení'

KaŽdá zmerla pr"uád"kouého poľiadku bude oznamovaná nájomcovi hľobového miesta

uveľejnením ozĺámenia o zmene pľevádzkového poľiadku pohľebiska na úľadnej tabuli

spolu so zveľejnením nového prevádzkového poriadku pohĺebiska. Zmena pľevádzkového

poľiadku pohľebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šali'

Podnájom hĺobového miesta je zakánaný'

čl. vilI.
rrŕpovnĎ ľÁĺovĺľEJ ZMLUvY A UKoNčENIE NÁJoMNEHo vZŤAHU

Pľenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak:

a) zélvažnéokolnosti na pohĺebisku znemožňujú trvanie nájmu hľobového miesta'

b) sa pohľebisko zruší,

c) nájomca ani po upozoľnení nezaplatilnájomné zavživaĺie hĺobového miesta'

Ak prenajímateľ uypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'
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musí so súhlasom nájomcu zabezpeóĺť iné hĺobové miesto a na vlastné náklady pľeložiť

ľudské ostatky vľátane príslušenstva hrobu na nové hľobové miesto'

Ak prenajímateľ vypovĹ nájomnú zmh,lwzdôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'

je povinný výpoved; nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tľi mesiace pľedo dňom,

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

uveľejní tuto informáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a pľiezviska

nájomcu hľobového miesta a čísla hĺobového miesta'

Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods' 1 písm' c)' je povinný

ýpoveď doručiť ná3omcovi najneskôľ do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na ktoru bolo

nájomné zap?atene;ak mu nie je známaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uveľejní futo

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

hĺobového miesta a čísla hľobového miesta'

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

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

qýpovede. Pľenajímat eľ vyzvenájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstľanilz hĺobového

miesta pľíslušenstvo hrobu; ak ho v tejto lehote neodstľáni, po uplynutí výpovednej lehoty

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

opustenú vec.

Po uplynutí tlecej doby (10 ľokov odo dňa pochovania) môže nájomca písomne požiadať

pľenajímateľa o ukončenie nájomného vďahu písomnou dohodou zmluvných stľán'

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

o ukončenie zmluvy tvoľí prílohu č. 6 VZN č" 512020'

čl.Ix.
OSOBITNE USTANOVENIA

Pľenajímateľ nezodpovedéĺzapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

na hľobovom mieste.

Nájomca berie navedomie' že jeho vlastqý hnuteľný majetok si je povinný poistiť na

vlastné nĺĺklady. Prenajímateľ nezodpovedázapľípadnú stľatu, resp' zničenie majetku'

Nájomca berie na vedomie, že Prenajímateľ a jeho spľostredkovatelia spľacúvajú v zmysle

naľiadenia Európskeho parlamentu a rudy (EU) 20161679 z 27' aprila 20t6 o ochľane

ffzických osôb pľi spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktoým

sa zrušuje s*errrica g5l46l1s (všeobecné nariadenie o ochľane údajov) osobné údaje

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

Pľenajímateľa, ktoré vyplývajú zptevádzkovania pohľebiska podľa zákoĺač" l3ll20l0 Z'z'

o pohľebníctv ev zĺeníneskoľších predpisov, po dobu nevyhnutne potľebnú nazabezpečeĺie

pie, upovinností vyplývajúcichzo zmluvného vďahuza|oženého ĺazál<Iade tejto Zmluvy

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

395l2oĽ2Z.z. oaľchívoch a ľegistratuľach a o doplnení niektoých zákonov v platnom zĺení'

Spľacúvanie osobných údajov Nájomcu je v súlade s č1. 6' ods' 1 písm' c) všeobecného

naľiadenia o ochľane údajov potľebné na plnenie zakonných povinností Prenajímateľa podľa

zékona č. l3ll2)l} Z.z. o pohĺebníctve v zĺení neskorších predpisov. Nájomca záľovetĺ

vyhlasuje, Že za úče|om uzavretia tejto Zm\uvy pľi poskýnutí osobných údajov

Prenajímateľovi bol dostatočne informovaný o svojich právach vyplývajúcich zo

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

6.

1
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zéi<oĺnýmialebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších ľelevantqých skutočnostiach

obsiahnutýchv dokumente,,Podmienky ochrany súkĺomiď" s ktorého obsahom saNájomca

pľed podpísaním tejto Zmluvy obozntĺmi|. Nájomca berie na vedomie Že infoľmácie o

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

V pľípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej strane

akúkoltek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adľesu zmluvnej stľany uvedenú v čl'

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznátmená druhej zmluvnej stľaneo ktorá

písomnosť doručuje. Vprípade, ak sa písomnosť aj pri doďržani tychto podmienok vráti

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

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

opľávnení doručovať písomnosti týkajúce sa závdzktl medzi zmluvnými stranami' ktoľé

vyplývajú ztejtozmluvy aj pľostredníctvom e - mailu ďalebo kĺátkej textovej správy'

ľr.*jĺ-ut"ľ aNájomca sa zaväzujil písomne si oznámiť kažďÍlzÍnenu týkajúcu sa ich

identiťrkačných údajov (názov, sídlo, čísla účtov a pod') najneskôr do 10 pľacovných dní

odo dňa, kedy táto Zmer1anastala. Takéto znnerLy sa nebudú považovať zazmeny vyžadujúce

1

si wavretie dodatku k tejto zmluve.

čl. x.
zÁvnnnČľÉ usľĺNovENIA

K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len n azékladevzájomnej dohody zmluvných strĺĺn foľmou

očíslovaných písomn;ých dodatkov, s výnimkou zmien vyplývajúcich zo zmeny

pľevádzkového poľiadku pohľebiska, ktoľé súzáv'dznépľe nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zlnienvšeobecne platných právnych pľedpisov najmä zákonač'' I3ll20t0

Z.z. opohľebníctve v znení neskorších pľedpisov'

Práva a povinnosti zmluvných stľán touto zmluvou neupľavené sa riadia príslušnými

ustanoveniami VZN č. 512020 v platnom znení,zákonom i, ĺ3llz0t0 Z. z' o pohĺebníctve

v zneĺíneskoľších predpisov a zákonom č,. 4011964 Z. z. občiansky zákonník v platnom

zneĺí,
Touto zmluvou sa ľiadi tieŽ doba uŽívaniapredmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

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

dňom nasledujúcim po áni jej zveľejnenia na webovom síd1e mesta Šaľa. Zmluvné strany

súhlasia so zveľejnením celej znrluvy, vľátane so zverejnením a sprístupnením ich osobných

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

5a zákona č. 21.tl2OOO Z. z. o slobodnom prístupe k infoľmáciám ao z1nene a doplnení

niektoých zákonov (zákon o slobode infoľmácií) v platnom zneĺi.

Ak niektoľé ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia

účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatn;ých ustanovení. Namiesto neúčinných us_

tanovení sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to pľávne možné, sa čo najviac približuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pi uzatvtĺtaní tejto Zm\uvy zmluvné strany túto otázku brali

do úvahy.

Táto zmluva je vypľacovaná v tľoch (3) vyhotoveniach povahy oľiginálu' z ktoých

nájomca obdľží jedno (1) vyhotovenie a prenajímateľ obdrŽí 2 vyhotovenia'

2.
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7 Zmilxĺéstľany vyhlasujú, že zmluw si prečítali, súhlasia s jej obsahom' porozrrmeli mu,

vyhlasujú, že obsahuj. ,tobodny, uľčitý, jasný a zľozumiteľný pľejav ich vôle a na znak

súhlasu ju podpisujú.

Za nájomcu:

V Šali, aľ,u... !.ú-..(!:.!!.!. 
(... -..

Za prenajímateľa:

{}

*

* '}ť

'Ä
B

Jozef
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