
Nájomná zmluva é'100912021

na hľobové miesto

uzatvorcĺáv zmysle $ 663 anásl. zákonaé' 4011964 Zb' obiiansky zákonník v zneĺí neskoľších

21 aĺásI. zákonaé. |3Il20I0 Z' z' o pohľebníctve znení neskorších pľedpisovv
predpisov a $

čl. I.

ZMLUu\ĺÉ sľnĺľy

1. Prenajímatel':
Sídlo:

Mesto Šal'a
Nám. Sv. Tľojice 7,92715 Šaľa

2

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a's'

IBAN: SK82 0900 0000 0051 2430 6282

BIC: GIBASKBX
lČo: 00 306 185

(ďalej len,, prenaj ímateľ " )

Nájomca: Eva Deáková

Naľodený/á:
Rodné číslo :
Tľvale bytom :

Tel.
e-mail:
(ďalej len,,nájomca")
(obidvaja účastníci zmluvy v ďalšom texte spoločne aj ako ,,zml'uvné stľany")

čl. il.
WoDNÉ USTANoVENIA

pohľebiska.

čl. ilL

Nájomná zmluva na hĺobové miesto _ urnové miesto

Prenajímateľ je ýlučným vlastníkom pozemku^ ľegistra C KN paľcela číslo 1586/1'

zastavaĺé plochy aĺádvoría o v;imere ilz++ m2, paľcela ľegistľa C KN číslo 1586/8'

zastavanálplocha a nádvorie o qýmeľe t34 fiŕ a paľcela registľa C KN číslo 1586/6' ostatná

plocha o výmere 7 rĺŕ vederré katashál'ry- oáboľom okľesného uradu Šďa' pre obec

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

Na tejto nehnuteľnosti sa nachád zaciĺtorínmesta Šaľa ktoľý je pohrebiskom podľa zékoĺw

t3'l2'l0 Z. z. opohľebníctve v znení neskoľších pľedpisov. Prenajímateľ je pľevádzkovateľ

I

2.

1

PREDMEľ ĺ ÚčBĺ, ľÁĺnĺu

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

dohodnuťých v tejto nájomnej zĺnluve (ďjej len,,zmluvď'): hľobové miesto na parcele č':

NC 16 ľad :10 nľobove miesto č : 4U (ďalej aj ako,,hĺobové miesto")'
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čl.Iv.
SLUŽBY sPoJENÉ s NÁJMoM HRoBovÉrro MIESTA

S pľenájom hľobového miesta sú spojené služby, ktoľé počas trvania nájomného vzťďru

prenaj ímateľ poskýuj e náj omcovi :

r.r odvoz odpadu z pohľebiska okľem stavebného odpadu'

I.2 údržbapozemkov a stavieb na pohľebisku, na ktoľom sa hĺobové miesto nachŕldza

(okľem hľobového miesta),

úhľady investičných a neinvestičných nákladov spojených s prevádzkou pohĺebiska'

pľevádzkovanie pohĺebiska, na ktorom sa ĺachádza hĺobové miesto špecifikované

u ĺt. ľl. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č. l3ĺl20l} Z. z. o pohľebníctve v znení

neskoľších predpisov.

1.3

t.4

1

čl. v.
DoBA NÁJMU

Táto zmluva sa uzatváta na dobu neurčitú v súlade so zákonom č. l3ll20t0

Z. z. o pohľebníctve v platnom znení.

Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je doklad o úhĺade nájomného.

Užívanie hľobového miesta zaóalo dŕn; 2lJ2202l'

čl. vI.
ľÁĺoľĺľÉ

1. Výška nájomného činí 5,00 EUR (slovom: pät'eur) na dobu 10 rokov aje uľčená podľa

ust. $ 12 Všeobe cĺe zixazného naľiadenia mesta Šaľa č. 5l2o2o Pľevádzkový poriadok

pohľebísk mesta Šaľa (ďalej aj ako ,,vZN é.5l2O20*) abolo uhĺadené dŕra2l.12'2021,na

dobu do2t.12.203l.
2. Nájomné je splatné vopred na celých 10 ľokov pri podpise tejto zmluvy'

3. Nájomca berie na vedomie a qýslovne súhlasí s tým, že výška nájomného na ďalšie obdobie

nájmu bude určená podľa aktuálne platného cenníka prenajímateľa.

4. Nájomca je povinný pľed uplynutím pľedplateného obdobia uhľadiť nájomné na ďalšie

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

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

tejto Zmluvy'.-^,, 
hĺnhnwého miesta má nľednostné ie novej nájomnej5. Pri úmľtí nájomcu hľobového miesta má pľednostné pľávo na uzatvoren:

zmluvy na hrobové miesto osoba blízka, ak je blízkych osôb viac, táb|ízka osoba, ktoľá

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

zomĺelému nájomcovi rodným listom alebo čestn.ým vyhlásením s úľadne osvedčeným

podpisom vyhiasujúc tento vzťah k zomĺelému nájomcovi a ktoľej pľenajímatel'písomne

ako prvej potvrdí vyuŽitie prednostného pľáva. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej

zm1uvy moŽno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmľtia nájomcu hľobového miesta'

2
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čl. vII.
PRÁvA A PoVINosTI ZMLUv|{Ýcľr sľnÁľ

Prenaj ímateľ je povinný:

1.1 pľevádzkovať pohľebisko spľenaja|ým hľobovým miestom vsúlade splatnými

pľávnymi predpismi o pohľebníctve a pľevádzkoqým poriadkom pohĺebiska,

1,.2 počas trvania tejto 
"mirrr.y 

zabezpečiť pľístup nájomcovi kprenajatému hĺobovému

miestu,

1.3 zdržať sa akýchkolVek zásahov do hľobového miesta, okrem pľípadu, ak je potľebné

zabezpečiťbezpečné pľevádzkovanie pohľebiska. o pľipravovanom zásahuje povinný

vopred písomne infoľmovať nájomcu. o už uskutočnenom zásahu do hľobového

miesta, je prevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne infoľmovať nájomcu,

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

mesiacovpredodňom,keďsamáhľobovémiestozrušiť.
2. Nájomcaje povinný:

2.1 dodľžiavať ustanoveniaprevádzkového poľiadku'

2.2 vžívať hľobové miesto v súlade s platnými právnymi predpismi o pohľebníctve

aprevádzkovým poľiadkom pohrebiska ako aj touto zmluvou,

2.3 na vlastné náklady zabezpečovať poriadok, údržbu a staľostlivosť o prenajaté hĺobové

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

bezpečnosť návštevníkov pohĺebiska,

2.4 oznamovať prevádzkovateľovi pohľebiska všetky äneny údajov potľebné na vedenie

evidencie hľobových miest, v prípade fuzickej osoby najmä zmenu mena a adľesy

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

2.5 vykonávať akékoľvek stavebné úpravy nahĺobovom mieste a úpľavy okolo hrobového

miesta iba s pľedchádzajúcim súhlasom správcu cintorína,

2.6 udľžiavať poriadok na pohĺebisku'

3. Ak pľenajímatel'zistí nedostatky v staľostlivosti o hĺobové miesto, vyzve nájomcu, aby ich

v pľimeranej dobe odstľanil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstráni v písomne uľčenej

lehote, pľenajímateľ tak môže uľobiť sĺĺm na naklady nájomcu.

4. Nájomca berie na vedomie, že nedodrŽiavaním prevádzkového poriadku pohrebiska sa môže

dopustiť priestupku podľa ust. $ 32 zákonal3ll2}10 Z. z o pohĺebníctve v platnom zneni'

5. Každä zmeÍa prevádzkového poľiadku bude oznamovaná nájomcovi hľobového miesta

uveľejnením oznámenia o zmene pľevádzkového poriadku pohľebiska na uradnej tabuli

spolu so zveľejnením nového prevádzkového poriadku pohĺebiska. Zmeĺa prevádzkového

poľiadku pohĺebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šali'

6. Podnájom hľobového miesta je zakéuaný'

čl. VIIL
vŕpovnĎ ľÁĺoľĺľEJ ZMLUvY A UKoNčENIE NÁJoMNÉHo vZŤAHU

Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak :

a) závažnéokolnosti na pohľebisku znemožňujú trvanie nájmu hľobového miesta,

b) sa pohľebisko zruší,

c) náj omca ani po upozoľnen í ĺezaplati| náj omné za vžív anie hľobového miesta'

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

Nájomná zmluva na hľobové miesto _ uľnové miesto 3t6
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6.

musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hĺobové miesto a na vlastné nráklady preložiť
l'udské ostatky vľátane príslušenstva hľobu na nové hrobové 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 predo dňom,
keď sa má hĺobové miesto zrušiť; ak mu nie je známaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu,
uverejní tuto infoľmáciu na mieste obvyklom na pohrebisku s uvedením mena a priezviska
nájomcu hĺobového miesta a čísla hľobového miesta.
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods. 1 písm. c), je povinný
výpoveď doručiť nájomcovi najneskôľ do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na ktoru bolo
nájomné zaplateĺé; ak mu nie je znétma adľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní tuto
infoľmáciu na mieste obvyklom na pohrebisku s uvedením mena a priezviska nájomcu
brobového miesta a čísla hĺobového miesta.
Ak pľenajímateľ vy'povedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm.
c) a nájomca je znétmy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia
qýpovede. Pľenajímateľ vyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstľánil z hľobového
miesta príslušenstvo hĺobu; ak ho v tejto lehote neodstriíni, po uplynutí výpovednej lehoty
ho prenajímateľ odstriíni; po uplynutí výpovednej lehoty sa pľíslušenstvo hrobu považuje sa
opustenú vec.
Nájomca môŽe písomne požiadať prenajímatel'a o ukončenie nájomného vďahu písomnou
dohodou zmluvných strán, spravidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné
uhĺadené. Yzor žiadosti o ukončenie zmluvy tvoľí pľílohu č. 6 vZN č.512020.

čl.Ix.
osoBITNÉ USTANOVENIA

Pľenajímateľ nezodpovedá za poškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloŽeného
na hľobovom mieste.
Nájomca berie navedomie, že jeho vlastný hnutel'ný majetok si je povinný poistiť na
vlastné naklady. Pľenajímateľ nezodpovedázapľípadnú stľafu, ľesp. zničenie majetku.
Nájomca beľie na vedomie, že Pľenajímatel'a jeho spľostredkovatelia spľacúvajú v zmysle
nariadenia Euľópskeho paľlamentu a rady (EU) 20161679 z 27. apnla 2016 o ochĺane
fyzickýchosôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktoým
sa zrušuje smeľnica 95l46lEs (všeobecné nariadenie o ochľane údajov) osobné údaje
Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto Zmluve za účelom plnenia zakonných povinností
Prenajímateľa, ktoré vyplývajú z prevádzkovania pohľebiska podľa zái<ona č:. I31/20I0 Z.z.
o pohľebníctve v znení neskorších predpisov, po dobu nevyhnutne potrebnú nazabezpečerie
práv apovinností vyplyvajúcichzo zmluvného vďahuzaloženeho nazál<ladetejto Zmluvy
a následne na účely archivácie po dobu trvania aľchivačnej doby v súlade so zákonom č.
39512002 Z.z. o archívoch a registľatuľach a o doplnení niektoľých zĺíkonov v platnom zneri.
Spracúvanie osobných údajov Nájomcu je v súlade s čl. 6. ods. 1 písm. c) všeobecného
naľiadenia o ochľane údajov potrebné na plnenie zĺákonných povinností Pľenajímateľa podľa
zikona č. l3ll2010 Z.z. o pohĺebníctve v znení neskoľších predpisov. Nájomca zérovetl
vyhlasuje, že za úč,elom uzavľetia tejto Zm|uvy pri poskytnutí osobných údajov
Pľenajímateľovi bol dostatočne informovaný o svojich právach vyplývajúcich zo
spľacúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskytnúť v súvislosti so

I

2.

a
J
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zĺĺkonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších relevantqých skutočnostiach

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

pľed podpísaním tejto Zmluvy oboznámil. Nájomca berie na vedomie že informácie o

,pru.áuár,,*í osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Prenajímateľa: www.sala.sk'

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

akúkol'vek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adľesu zmluvnej strany uvedenú v čl.

I. zmluvy, dokial' nie je zmeÍLa adľesy písomne oznárĺená druhej zmluvnej strane, ktorá

písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodrŽaní týchto podmienok vľáti

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

zásielky zmluvnej stľane, ktorá zésielku doručuje. Zmluvné stľany sa výslovne dohodli na

opľávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzku medzi zmluvn:ŕmi stranami, ktoré

vyp1ývajú ztejtozmluvy aj prostľedníctvom e _ mailu alaIebo krátkej textovej správy

Pľenajímateľ aNájomca sa zaväzĺjtl písomne si oznámiť kažďí änenu týkajúcu sa ich

identifikačných údajov (názov, sídlo, čísla účtov a pod.) najneskôr do 10 pľacovných dní

odo dňao kedy táto 7tÍT(enanastala. Takéto zmerLy sa nebudú považovať zazmeny vyžaďujice

si uzavľetie dodatku k tejto zmluve.

čl. x.
zÁvnnnčNÉ USTANovENIA

1. K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len na základevzájomnej dohody zmluvných strán formou

očíslovaných písomných dodatkov, s ýnimkou zmien vyplývajúcich zo zmerly

prevádzkového poľiadku pohľebiska, ktoré s:úzŕtväznépre nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zsrienvšeobecne platných pľávnych predpisov najmä zákoĺač,. l3Il20I0

Z.z. o pohĺebníctv e v zneĺi neskorších pľedpisov'

2. Práva a povinnosti zmluvných strĺĺn touto zmluvou neupľavené sa ľiadia pľíslušnými

ustanoveniami VZN č. 512020 v platnom znení, zákonom é. l3tl20l0 Z. z. o pohľebníctve

v zĺeni neskoľších predpisov a zákonom č. 4011964 Z. z. obéiansky zákonník v platnom

znení.
3. Touto zmluvou sa riadi tieŽ doba uŽívania pľedmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

tejto zmluvY.

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stľanami a účinnou

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

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

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

5a zákoĺa č. zttlz}OO Z. z. o slobodnom pľístupe k informáciám a o zmene a doplnení

niektoých zĺíkonov (zákon o slobode infoľmácií) v platnom znení.

5. Ak niektoré ustanovenia tejto Zm\uvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stľatia

účinnosť, nie je !ým dotknutá platnosť ostatďch ustanovení. Namiesto neúčinných us_

tanovení sa použije úpravao ktoľá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac pľibližuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokial' pri uzatvaľaní tejto Zm|uvy zmluvné strany tuto otrízku bľali

do úvahy.

6. Táto zmluva je r4ypľacovaná v tľoch (3) vyhotoveniach, z ktoľých nájomca obdtži jedno

(1) vyhotovenie a pľenajímateľ obdrŽí 2 vyhotovenia'

5
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7 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si pľečítali, súhlasia s jej obsahom' poÍozumeli mu'

vyhlasujú, že obsďruj. .tobodr'y, WčitY, jasný azrozlxrĺĺteľný prejav ich vôle ana znak

súhlasu ju podpisujú.

V Šali, aĺ"...{J.:h'.tat1]......

Za nójomcu: Za prenajímateľa:

I

Cl

"""""""";i'b..ň$'i;;;'- "' "' ""

zástupca pľimátorá mesta Sal'a
na základe Poveľenia zo dňa ,u ' lĺ ' n'oI

1
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