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Nájomná zmluYa č,. 9551202ĺ

na hľobové miesto

663 anásl. zákonač:.4)lt964 Zb' obéiansky zákonník v zĺeĺí neskorších

násl. zákona é.I3112OI0 Z.z. o pohĺebníctve v zĺeĺí neskoľších pľedpisov$

1.

čl. L
ZMLTIVIIE STRANY

Prenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nám' Sv' Trojice 7 '927 
15 Šaľa

Zast'6peĺý: Mgľ' Jozef Belický' pľimátoľ mesta

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa' a's'

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
IČo: 00 306 185

(ďalej len,, prenaj ímateľ " )

Nájomca: Maľtin Hučko

Narodený/á:
Rodné číslo :
Tľvale býom:
Tel.
e-mail:
(ďalej len,,nójomca")
(obidvaja účastníci zmluvy v ďalšom texte spoločne aj ako ,,zmluvné strany")

čl. n
UVODNE USTANOVENIA

Pľenajímateľ je výlučným vlastníkom pozemku_ľegistľa C KN paľcela číslo 1586/1'

zastavaĺáplocha anádvoľie ov.imeľe izzqq m2,paľcela registra c KN číslo 1586/8'

zastavanäplocha a nádvoľie o ýmere I34 fiŕ a paĺcela ľegistra C KN čís'o 1586/6, ostatná

plocha o výmeľe 7 rĺŕ veďeĺré katastľá1ny* oäbo'o* okľesného úľadu Šaľ4 pre obec

a katastrálne ,ÚzemíeŠaľa, na liste vlastníctva č' 1 (ďalej aj ako "nehnuteľnosti")'

Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintoľín mesta Šaľa ktoľý je pohľebiskom podl'a zákoĺa

I31l2[toZ.z.opohĺebníctvevzneníneskoršíchpľedpisov.Prenajímateľjepľevádzkovateľ
pohĺebiska
Hľobové miesto na paľcele lrľad:3, hĺobové miesto č' 37'38 (ďalej aj ako "hĺobové

miesto") doteľazuŽíva1pôvodný ĺäjomca_ Štefan Hučko (ďalej aj ako "pôvodný 
nájomcď')

ĺazákladeNájomnej zmluvy č,. 454lO8 zo 9.9'2O08pľičom nájomné zavŽívanie hľobového

miesta bolo uhľadené na dobu do 24'6'2024

Z dôvodu, že pôvodný nájomca zomľel a nájomca využil pľednostné právo na uzatvoĺerue

novej nájomnej zmluvy na hĺobové miesto v súlade s $ 21 ods' 4 zŕkonač; I3tl20Í0 Z'z'

o pohĺebníctve v zĺeĺí neskoľších pľedpisov sa zmluvné stľany výslovne dohodli na

uzaworení tejto nájomnej zmluvy (ďalej len "zmluvď')'
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1

čl. ilI.
PREDMEľ ĺ učnl ľÁĺľĺu

Prenajímateľ pľenech áva ĺájomcovi do nájmu a nájomca pľijíma do nájmu za podmienok

dohodnutých v tejto zmluve hľobové mie'io na parcele 7 ' raď: 3' hľobové miesto č' 37'38'

čl.Iv.
SLUŽBYSPoJENÉSNÁJMoMHRoBovÉHoMIESTA

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

pľenajímateľ poskýuj e náj omcovi:

i.r odvoz odpadu z pohľebiska okĺem stavebného odpadu'

1.2 í&Žbapozemkw astavieb na pohĺebisku, na ktorom sa hľobové miesto nacháďza

1

1.3

1.4

(okĺem hľobového miesta),

úhĺady investičných a neinvestičných nákladov spojených s prevádzkou pohľebiska'

prevádzkovanie pohľebiska, na ktorom sa nachádza hľobové miesto špecifikované v č1'

III.tejtozmluvy,vsúladesozákonomč,t3IlzOIOZ.z,opohľebníctvevzneĺí

1

2

neskorších pľedpisov.

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

doby (10 ľokov odo dňa pochovania) , ak zákoĺč' 131/2010 Z' z' o pohĺebníctve v znení

neskoľších pľedpisov neustanovuje inak'

Neoddeliteľnouprílohoutejtozmluvyjedokladoúhľadenájomného.

čl. v.
DoBA NÁJMU

čl. vI.
NÁJoMNE

1

2

J

Nájomné vo výške 2gr87 EUR (slovom dvadsat'devät'euľ osemdesiatsedem cent) bolo

"o 
s,r*y nového nájomcu uhĺadené na dobu do24'6'2024

Nájomca beľie na v"domie a výslovne súhlasí s tým, že výška nájomného na ďalšie obdobie

nájmubudeuľčenápodľaaktúlneplatnéhocenníkapľenajímateľa.
Nájomca je povinný pred uplynutím predplateného obdobia uhľadiť nájomné na ďalšie

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

obdobie, má pľenajímateľ pľávo vypovedať túto nájomnú zmluvu postupom podľa č1' VIII'

tejto Zmluvy' 1 1 '--!1^^-i^^+^ *Á nĺpÁnncfné nĺávr Vej nájomnej
Pri úmľtí nájomcu hľobového miesta má pľednostné pľávo ĺauzatvotene no'

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

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

zomľelému nájomcovi ľodným listom alebo čestqým vyhlásením s úľadne osvedčeným

podpisom vyhlasujúc tento vzťah k zomľelému nájomcovi a ktorej pľenajímateľ písomne

ako prvej potvrdí využitie prednostného práva. Prednostné pľávo na uzatvoľenie nájomnej

zmluvy možno uptďniť najneskôr do jednoho roka od úmrtia nájomcu hĺobového miesta'

4
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čl. vu.
PRÁvA A PovINoSTI ZMLUvNÝcH sľnÁľ

Prenajímateľ j e povinný:

1.1pľevádzkovaťpohľebiskosprenajatýmhľobovýmmiestomvsúladesplatnými
pĺávnymipľedpismiopohľebníctveaprevádzkoqýmpoľiadkompohľebiska,

l.2 počas trvania tejto zmluvy zabezpečiť pľístup nájomcovi k prenajatému hľobovému

miestu,

1.3 zdrŽať sa akýchkoľvek zásahov do hĺobového miesta' okľem pľípadu' ak je potrebné

zabezpečíťbezpečné prevádzkovanie pohĺebiska' o pľipľavovanom zásahuje povinný

vopred pĺsomne informovať nájomcu. o uŽ uskutočnenom zásahu do hĺobového

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

t.4 vopred písomne upozoľniť najomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy' najmenej šesť

mesiacov pľedo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť'

Nájomca je povinný:

2.i dodržiavať ustanovenia prevádzkového poľiadku'

2.z užívať hĺobové miesto v súlade s ptatni'mi pľávnymi pľedpismi o pohrebníctve

aprevéĺdzkovým poriadkom pohrebiska ako aj touto zmluvou'

2.3 na v'astné naklady zabezpečovať poriadok, údľžbu a staľostlivosť o pľenajaté hĺobové

miesto a jeho bezpľostredné okolie azabezpeiiť, aby pľíslušenstvo k hľobu neohrozilo

bezpečnosť návštevníkov pohľebiska'

2.4 oznamovať pľevádzkovateľovi pohĺebiska všetky zmeĺy údajov potľebné na vedenie

evidenciehĺobovýchmiest,vprípadefyzickejosobynajmäzmeÍľ')menaaadresy
tľvaléhopobýu,vpľípadepravnickejosobynajmäzmenuobchodnéhomenaasídla,

z.5 vykonávať aĹékoľu"k stavebné úpľavy nahĺobovom mieste a úpravy okolo hľobového

miesta iba s pľedchádzajúcim súhlasom spľávcu cintorína'

2.6 uďtŽiavať poriadok na pohľebisku'

Ak pľenajímateľ zistí nedostatky v starostlivosti o hĺobové miesto, vyzve nájomcu' aby ich

v pľimeranej dobe odstľánil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstľáni v písomne uľčenej

leĹote, pľenajímateľ tak môže urobiť sám na naklady nájomcu.

Nájomca berie na vedomie, Že ĺeďodržiavaním prevádzkového poriadku pohľebiska sa môže

dopustiť pľiestupku podľa ust. $ 32 zákona t3tlz}:Io Z' z o pohĺebníctve v platnom zĺení'

Každá ÍÍÍIeÍLaprevádzkového poľiadku bude oznamovaná nájomcovi hĺobového miesta

uverejnením oznámenia o zmene prevádzkového poriadku pohĺebiska na uradnej tabuli

spolu so zveľejnením nového prevádzkového poriadku pohĺebiska ' Zmenapľevádzkového

poriadku pohľebiska podlieha schvá1eniu Mestským zastupiteľstvom v Šali'

Podnájom hľobového miesta je zakázaný'

čl. vilI.
rrŕľovnĎ NÁJoMNEJ ZMLUvrA uroľčnľIE NÁJoMNÉrro vZŤAHU

Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie' ak:

a) záxaŽĺéokolnosti na pohrebisku znemoŽňujú tľvanie nájmu hľobového miesta'

b) sa pohĺebisko zruší,

c) nájomca ani po upozornen íĺezaplatĺInájomné zaužívaĺĺehľobového miesta'

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

)
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J

musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hľobové miesto a na vlastné naklady pľeložiť

ľudské ostatky vrátane pľíslušenstva hĺobu na nové hľobové miesto'

Ak pľenajímateľ 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 hľobové miesto zrušiť; ak mu nie je zĺámaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu'

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

nájomcu hľobového miesta a čísla hrobového 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 zapiatené; akmu nie je zĺálmaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu' uverejní túto

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

hľobového miesta a čísla hľobového miesta'

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

c) a nájom 
"u 

i" ,rt^y' qýpovedná lehota uplynie do jedného ľoka odo dňa doručenia

qýpovede. Prenajímat"ŕ r.y"u. nájomcu, aby nájneskôľ do tejto lehoty odstránil z hľobového

miesta príslušenstvo hrobu; ak ho v tejto tet ot" neodstľáni, po uplynutí výpovednej lehoty

ho pľenajímateľ odstľáni; po uplynutĺ vypovednej lehoty sa príslušenstvo hľobu povaŽuje sa

opustenú vec.

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

pľenajímateľa o ukončenie nájomného vzťahu písomnou dohodou zmluvných strán'

spravidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomne 
-uhľadené' 

Vzoľ žiadosti

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

Prevádzkový poriadok pohľebísk mesta Šaľa (ďalej aj ako ,,VZN č" 5l20z0")'

čl.Ix.
osoBITNÉ usľĺľovENIA

Pľenajímateľ nezodpo vedá zapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloŽeného

na hľobovom mieste.

Nájomca berie navedomie, že jeho vlastný hnuteľný majetok si je povinný poistiť na

vlastné naklady. Prenajímateľ nezodpo vedá zapľípadnú stľatu' ľesp' zničenie majetku'

Nájomca beľie na vedomie, Že Pľenajímateľ a jeho spľostľedkovatelia spracúvajú v zmysle

naľiadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 20161679 z 27 ' apríIa 2016 o ochľane

fyzickýchosôb pri spľacúrraní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov' ktoým

sazrušuje,-e.nicug5l46l1s(všeobecnénaľiadenieoochĺaneúdajov)osobnéúdaje
Nájomcu v ľozsahu stanovenom v tejto Zm\we za účelom plnenia zákonných povinností

Prenajímateľa, ktoľé vyplývajú zptevádzkovania pohľebiska podľa zákoĺač' 13112010 Z'z'

o pohĺebníctve v znení n"rt o.sĺ"t, predpisov, po dobu nevyhnutne potľebnú ĺazabezpečenie

prŕx apovinností vyplývajúcich zo zmluvného vďahuzaloženého nazžl<Iadetejto Zmluvy

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

39512002 Z.z. oarchívoch a ľegistľaturach a o doplnení niektoých zákonov v platnom zĺeĺí'

Spľacúvanie osobných údajov Nájomcu 3" u súlade s čl' 6' ods' 1 písm' c) všeobecného

naľiadenia o ochľane údajov potrebné na plnenie zakonných povinností Pľenajímateľa podľa

zékoĺa č,. 13ll20IO Z.z. o pohĺebníctve v znení neskoľších predpisov' Nájomca zároveíĺ

vyhlasuje, Že za účelom uzavretia tejto Zm|uvy pľi poskýnutí osobných údajov

Pľenajímateľovi bol dostatočne informovaný o svojich právach vyplývajúcich zo
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4.

5

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

zakonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďa'ších relevantn;ých skutočnostiach

obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky ochĺany súkromiď" s ktoľého obsahom saNájomca

pred podpísaním tejto Zmiuvy oboznámil. Nájomca berie na vedomie že informácie o

spracovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Pľenajímate''a: www.sa'a.sk.

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

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

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmeÍaadľesy písomne oznámená dľuhej zmluvnej stľane' ktorá

písomnosť doručuje. V pľípade, ak sa piro-"o'ť aj pľi dodľžaní ýchto podmienok vráti

nedoručená, zm|uvné strany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú dňom vľátenia

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

opľávnení doručovať písomnosti týkajúce sa závazku medzi zmluvnými stranami' ktoré

vyplývajú ztejtozmluvy aj pľostľedníctvom e - mailu ďa|ebo kĺátkej textovej spľávy'

Pľenajímateľ aNájomca sa zaväzuj'Úpísomne si omámiť kďŽdí Zmenu týkajúcu sa ich

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

odo dňa, kedy táto 7Í\enanastala. Takéto Zmeny sa nebudú považovať zazmeny vyžadujúce

si uzavretie dodatku k tejto zmluve'

čl. x.
zÁvľnľčNÉ USTANovENIA

1. K zmene tejto zmluvy môŽe dôjsť len ĺazák?aďevzájomnej dohody zmluvných stľán foľmou

očíslovaných písomných dodatkov, s výnimkou zmien vyplývajúcich zo zÍ}rerry

prevádzkovéhopoľiadkupohĺebiska,ktoľés,Úzáväznéprenájomcudňomnadobudnutiaich
účinnostialebozozlnieĺvšeobecneplatnýchprávnychpredpisovnajmäzžkonač,.l3]ll20|0
Z.z. opohĺebníctve v znení neskorších predpisov'

2. Pľáva a povinnosti zmluvných stľán touto zmluvou neupľavené sa ľiadia príslušnými

ustanoveniami VZN č.5l2O2Ov platnom zÍteĺi,zákonom i.I31':2OIO Z. z. o pohľebníctve

vzĺeĺineskoršíchpredpisovazákonomÓ,4olt964Z.z,obóíaĺskyzakonníkvplatnom
zĺeĺí.

3.ToutozmluvousariaditieždobauŽivaniapľedmetunájmudodobynadobudnutiaúčinnosti
tejto zmluvY.

4. Táto zm.uva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvn;ými stľanami a účinnou

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

súNasiasozverejnenímcelejzmluvy,vrátanesozveľejnenímaspľístupnenímichosobných
údajov u ro"ruhu mena a priezvisku. Pouin rosť zmluvu zverejniť vyplýva z ustanovenia $

5azákoĺaé.21ll200OZ.z.oslobodnompľístupekinfoľmáciámaozmeneadoplnení
niektoqýchzákonov(zakonoslobodeinfoľmácií)vplatnomzĺeĺi.

5. Ak niektoľé ustanovenia tejto Zm'uvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia

účinnosť,niejetýmdotknutáplatnosťostatnýchustanovení.Namiestoneúčinnýchus-
tanovení sapoužije úpľava, ktoľa, pokiaľ je to pľávne možné' sa čo najviac približuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ priizatvaľaní tejto Zm\wy zmluvné strany túto otazku brali

do úvahy.

Táto zmluva je vypracovaná v tľoch (3) vyhotoveniach povahy originálu' z ktoqých

nájomca obdľží jedno it) ,.yt otovenie a prenajímateľ obdrŽí 2 vyhotovenia'6

sl6
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7 Zmiuvĺéstľany vyhlasujú, že zmluvu si pľečítali, súhlasia s jej obsahom' poroanmeli mu'

vyhlasujú, že obsďruj" ,tomarry, uľčiqp,^3asĺý aztoanĺrlitelhý prejav ich vôle ana zrrak

súhlasu ju podpisujú.

V Šdi, aĺu ..,.ť.. :.|A. :pŕ/

Za pľenajímateľa:
Zanójomcu:

JozeÍ

ĺl
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