
uzatvorenáv zmysle $ 66

predpisova$21 anásl.

Nájomná zmluYa č,. 904l202t
na hľobové miesto

3 a násl. zžkoĺač,.40l|964 Zb. občiansky

zákoĺač. 131/2010 Z.z. o pohĺebníctve v
zákonník v znení neskoľších

zĺetĺ neskorších predpisov

čl. I.

ZMLUVNE STRAI\Y

1. Pľenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nám. Sv. Tľojice 7,927 15 Sal'a

Zasttpeĺý: Mgr. Jozef Belický, pľimátor mesta

Bankové spojenie: Slovenská spoľiteľňa, a's'

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
IČo: 00 306 185

(ďatej len,, pľenaj ímate ľ " )
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Nájomca: Ol'ga Hanzelová

Naľodený/á:
Rodné číslo :
Trvale bytom :

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

stľany")

čl. II.

WODNE USTANOVENIA

Pľenajímateľ je výlučným vlastníkom pozemku registĺa C KN paľcela číslo 1586/1,

zastavaĺá plocha anádvoľie ovýmeľe 33244 m2,paľcela ľegistľa C K]l\{ číslo 1586/8'

zastavanáplocha a nádvoľie o výmeľe I34 ÍÍŕ a paľcela registra C KN číslo 1586/6, ostatná

plocha o qimeľe 7 rrŕ veďené katastrálnym odboľom okľesného úľadu Šďa, pľe obec

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

Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintorín mesta Šaľa ktoľý je pohĺebiskom podľa zŕkoĺa

BIň0:'O Z. z. opohľebníctve v znení neskoľších pľedpisov. Prenajímateľ je pľevádzkovateľ

pohľebiska.

Hľobové miesto na paľcele 4rrad:8, hĺobové miesto č' 8r9 (ďďej aj ako "hĺobové 
miesto')

doteraz užíval pôvodný nájomca _ Karol Hučko (ďďej aj ako ,,pôvodný nájomcď') na

zék|ade Nájomnej zmluvy č. 1010/06 zo 22,II.2Oa7 pričom nájomné za vŽívane

hľobového miesta bolo uhľadené na dobu do 10'10'2028

Z dôvodu, že pôvodný nájomca zomľel a nájomca využil prednostné právo na uzatvoľenie

novej nájomnej zmluvy na hľoboué miesto v súlade s $ 21 ods. 4 zél<oĺaé. I31l20l0 Z'z'

o pohľebníctve v zneĺí neskorších pľedpisov sa zmluvné stľany výslovne dohodli na

uzatvoľení tejto nájomnej zmluvy (ďalej len,,zmluva")'
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čl. ilI.
PREDMEľ ĺ učrr, ľÁľnĺu

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

dohodnutých v tejto zmluve hĺobové miesto na parcele 4, rad : 8, hĺobové miesto č'8'9'

'LUŽBY 
sPoJENÉ S Ndl;IJil HRoBovÉno MIE'TA

S prenájom hĺobového miesta sú spojené sluŽby, ktoľé počas tľvania nájomného vzťahu

pľenajímateľ poskýuj e náj omcovi :

1.r odvoz odpadu z pohľebiska okľem stavebného odpadu'

|.z ídržbapozemkov a stavieb na pohĺebisku, na ktorom sa hĺobové miesto ĺachádza

(okľem hĺobového miesta),

úhrady investičných a neinvestičných nákladov spojených s prevádzkou pohĺebiska'

pľevádzkovanie pohľebiska, naktoľom sanachádzaÍĺobové miesto špeciťrkované v čl'

III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č. I3I:2O1rO Z. z. o pohľebníctve v znení

neskoľších predpisov'

1

1.3

1.4

1

2

čl. v.
DOBA ľÁĺľĺu

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

doby (10 rokov odo dňa pochovania) , ak zákon č). 13I12O]IO Z' z' o pohľebníctve v zĺeĺí

neskoľších predpisov neustanovuj e inak'

Neoddeliteľnou pľílohou tejto zmluvy je doklad o úhĺade nájomného'

čl. vI.
ľÁĺoľĺľÉ

Nájomné vo výške 2gr87 EUR (slovom dvadsaťdevät' eur osemdesiatsedem cent) bolo

zostranynovéhonájomcuubĺadenénadobudo10.10.2028
Nájomca beľie na vedomie a výslovne súhlasí s tým' Že výška nájomného na ďalšie obdobie

najmu bude uľčená podl'a aktuálne platného cenníka prenajímateľa.

Nájomca je povinný pľed uplynutím predplateného obdobia uhradiť nájomné na ďalšie

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

obdobie, mápreĺajímateľ právo vypovedať túto nájomnú zmluvu postupom podľa č1' Vm'

tejto Zmluvy' 
L.^L^.,Áhn ťnipctq má nrerĺnostné orávl vej nájomnej

Pľi úmľtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo nauzatvotenle no

zmluvy na hĺobové miesto osoba blízka, ak je blízkych osôb viac, téĺblízka osoba' ktoľá

doručí pľenajímateľovi písomnú žiadosť ako prvá, preukáže svoj status blízkej osoby k

zomľelému nájomcovi ľodným listom alebo čestn;ým vyhlásením s úradne osvedčeným

podpisom vyhlasujúc tento vďah k zomľelému nájomcovi a ktoľej prenajímateľ písomne

ako prvej potvľdí vyuŽitie pľednostného pľáva. Pľednostné pľávo na uzatvorenie nájomnej

zmluvy moŽno uptat rĺľ najneskôľ do jedného ľoka od úmľtia nájomcu hľobového miesta'
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čl. vil.
pnr(vĺ A PovINoSTI ZMLUv|ĺÝcľr sľnÁľ

Pľenajímateľ je povinný:

1.1 pľevádzkovať pohľebisko spľenaja|ým hľobovým miestom vsúlade splatnými

pľávnymipredpismiopohľebníctveapľevádzkoqýmpoľiadkompohĺebiska,
l.2 počas trvania tejto zmluvy zabezpeélť prístup nájomcovi k prenajatému hľobovému

miestu,

1.3 zdržaťsa akýchkoľvek zásahov do hľobového miesta, okĺem pľípadu, ak je potrebné

zabezpeéíťbezpečné pľevádzkovanie pohľebiska. o pľipľavovanom zásahuje povinný

vopľed pĺsomne infoľmovať nájomcu. o uŽ uskutočnenom zásahu do hĺobového

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

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

mesiacov predo dňom, keď sa má hľobové miesto zrušiť'

Nájomcaje povinný:

2.l dodrŽiavať ustanoveni a prevádzkového poriadku'

2.2 ,ažívať hľobové miesto v súlade s platqými právnymi pľedpismi o pohĺebníctve

aprevádzkovým poriadkom pohĺebiska ako aj touto zmluvou'

2.3 na vlastné naklaďy zabezpečovať poriadok, údržbu a starostlivosť o pľenajaté hľobové

miesto a jeho bezprostľedné okolie azabezpečiť, aby príslušenstvo k hľobu neohĺozilo

bezpečnosť návštevníkov pohĺebiska,

2.4 oznamovať pľevádzkovateľovi pohľebiska všetky Zmeny údajov potrebné na vedenie

evidencie hĺobových miest, v pľípade fyzickej osoby najmä zmenu mena a adľesy

tľvalého pobytu, v pľípade právnickej osoby najmä Zmenu obchodného mena a sídla'

2.5 vykonávať akékoľvek stavebné úpravy nahľobovom mieste a úpravy okolo hĺobového

miestaibaspľedchádzajúcimsúhlasomspľávcucintoľína,
2.6 udržiavať poľiadok na pohľebisku'

Ak prenajímateľ zistí nedostatky v starostlivosti o hľobové miesto, yyzve nájomcu' aby ich

v primeranej dobe odstránil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstráni v písomne určenej

leĹote, prenajímateľ tak môže uľobiť sám na naklady nájomcu.

Nájomcabeľie na vedomie, ŽeĺedodrŽiavaním prevádzkového poriadku pohĺebiska sa môže

dopustiť priestupku podľa ust. $ 32 zákoĺa t3Il2O1O Z' z o pohĺebníctve v platnom zneĺi'

KaŽdá zmena pľevádzkového poriadku bude oznamovaná nájomcovi hľobového miesta

uveľejnením oznámenia o zmene prevádzkového poľiadku pohľebiska na úľadnej tabuli

spolu so zveľejnením nového prevádzkového poľiadku pohĺebiska. Zmena prevádzkového

poĺiadku pohĺebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šali'

Podnájom hrobového miesta je zakéuaý'

čl. VIII.

rrŕľovpĎ ľÁĺoľĺľEJ ZMLUvY A UKoNČENIE NÁJoMľÉrĺo vZŤAIIU

Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak:

a) zävažnéokolnosti na pohľebisku znemožňujú tľvanie nájmu hľobového miesta'

b) sa pohľebisko zruší,

cjrráio*ca ani po upozoľneniĺezaplati1nájomné zauživaníe hľobového miesta'

Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluw z dôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'
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musí so súhlasom nájomcu zabezpeéiť iné hĺobové miesto a na vlastné náklady preložiť

ľudské ostatky vrátarlepľíslušenstva hľobu na nové hľobové miesto'

Akpľenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu 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 znämaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu'

uverejní tuto informáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a priezviska

nájomcu hľobového miesta a čísla hĺobového miesta'

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

qipoveď doručiť nájomcovi najneskôľ do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na ktoru bolo

nájomné zap?ateĺe;ak mu nie je zĺámaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uveľejní túto

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

hĺobového miesta a čísla hĺobového miesta'

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

c) a nájom ca je zĺálmy, qýpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia

ýpovede. Prenajímateľ vyzve nájomcu, aby najneskôľ do tejto lehoty odstránil z hľobového

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

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

opustenú vec.

Po uplynutí tlecej doby (l0 ľokov odo dňa pochovania) môže nájomca písomne poŽiadať

pľenajímateľa o ukončenie nájomného vzťahu písomnou dohodou zmluvných stľán'

spravidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomľ."Tud'né' Vzoľ žiadosti

o ukončenie zmluvy tvoľí prílohu č. 6 Všeobe cne zálväzného naľiadenia mesta Šaľa č' 512020

Pľevádzkoý poriadok pohľebísk mesta Šaľa (ďalej aj ako ,,VZN č'.512020")'

čl.Ix.
oSOBITNÉ usľĺľovENIA

Prenajímateľ nezodpo vedá zapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

na hľobovom mieste.

Nájomca berie navedomie, Že jeho vlastn:ŕ hnuteľný majetok si je povinný poistiť na

vlastné náklady. Prenajímateľ nezodpov edázaprípadnú stratu, resp' zničenie majetku'

Nájomca beľie na vedomie, že Prenajím ateľ ajeho sprostľedkovatelia spľacúvajú v zmysle

nariadenia Euľópskeho parlamentu a ľady (EU) 20161679 z 27 ' api|a 2016 o ochĺane

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

sa zrušuje smeľnica 95l46lEs (všeobecné naľiadenie o ochľane údajov) osobné údaje

Nájomcu v ľozsahu stanovenom v tejto Zm\uve za účelom plnenia zákonných povinností

Prenajímateľa, ktoré vyplývajú zprevádzkovania pohĺebiska podľa zákoĺač| l3ll20l0 Z'z'

o pohľebníctv ev zneníneskoľších pľedpisov, po dobu nevyhnutne potrebnú nazabezpečenie

prálv apovinností vyplývajúcichzozmluvného vďahuzaloŽeného nazéklade tejto Zmluvy

a následne na účely aľchivácie po dobu trvania archivačnej doby v súlade so zákonom č'

395l2002Z.z. oarchívoch aľegistratuľach a o doplnení niektoých zákonov v platnom zneĺí'

Spracúvanie 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

zékoĺa č,. I3tl2O10 Z.z. o pohľebníctve v zneni neskorších predpisov' Nájomca zérovei

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

Prenajímateľovi bol dostatočne informovaný o svojich právach vyplývajúcich zo

4.
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spracúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskytnúť v súvislosti so

zakonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších relevantn]ŕch skutočnostiach

obsiahnuýchv dokumente,,Podmienky ochĺany súkĺomiď" s ktoľého obsahom saNájomca

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

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

V pľípade, ak bude podľá tejto zm1uvy potľebné doručovať druhej zm1uvnej strane

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

I. zm|uvy, dokiaľ nie je zmer3aadľesy písomne oznámená druhej zmluvnej stľane' ktoľá

písomnosť doručuje. V prípade, ak sa pisomr'o,ť aj pľi ďoďrŽaĺi týchto podmienok wáti

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

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

oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záv'azku medzi zmluvnými stľanami' ktoľé

vyplývajú ztejtozmluvy aj pľostľedníctvom e - mailu ala|ebo kľátkej textovej spľávy'

Prenajímateľ aNájomca sa zaväzujj- písomne si oznámiť každn zmefi' fýkajúcu sa ich

identifikačných údajov (názov, sídlo, čisla účtov a pod') najneskôľ do 10 pľacovných dní

odo dňa, kedy táto ZÍnenanastala. Takéto Zmer]y sa nebudú považovať zazÍTleĺy vyžadujúce

5

si uzavľetie dodatku k tejto zmluve'

čl. x.
zÁvnnnčNÉ UsTANovENIA

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

očíslovaných písomných dodatkov, s výnimkou zmien vyplývajúcich zo zmeny

pľevádzkového poriadku pohĺebiska, ktoré sil záväzĺepľe nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zmienvšeobecne platných právnych predpisov najmä zátkonaé' 13ll20l0

Z.z. opohĺebníctv e v zĺeĺí neskorších predpisov'

Pľáva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými

ustanoveniami VZN č. 5l2O2Ov platnom zneĺí,zákonom č,. |3ll2}l} Z. z. o pohľebníctve

v znení neskorších predpisov a zákonom č,. 4011964 Z. z. obé\aĺsky zákonník v platnom

zĺení.
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 účinnou

dňom nasledujúcim po dni jej zvere.'nenia na webovom sídle mesta Šaľa' Zmluvné strany

súhlasia so zverejnením celej zmluvy, vré16aĺeso zverejnením a spľístupnením ich osobných

údajov v ľozsahu mena a pľiezviska. Povinnosť zmluvu zveľejniť vyplyva z ustanovenia $

5a zékoĺa č. 2l1l2l00 Z. z. o slobodnom pľístupe k informáciám ao zmene a doplnení

niektoých zákonov (zákoĺo slobode infoľmácií) v platnom znení'

Ak niektoľé ustanovenia tejto Zmlrsvynie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stľatia

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

tanovení sa pouŽije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možĺé,sa čo najviac približuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatvaľaní tejto Zm\uvy zmluvné strany túto otazku bľali

do úvahy.

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

nájomca obdľží jedno 1t; ,ryľrotorrenie a pľenajímateľ obdľŽí 2 vyhotovenia'

2.
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7 Zmluvné strany vyh'asujú, že zmluvu si pľeóítali, súhlasia s jej obsaho'o, pol:"u li mu'

vyh1asujú, ze ousaľr.r3. ,tátoaný, u,oĺ'y,iuŇ azroanm1tet'ny pľe3av ich vôle aĺa zĺak

súhlasu ju podpisujú'

V Šali, aĺa.....J9.:.!1....a.H'

Za prenajímateľa:
Zanájomcu:

. Jozef
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