
663 anásl. zákonač,.4OlL964 Zb. občiansky zákonník v zneĺí neskoľších

Nájomná zmluva č. 1010/2021

na hľobové miesto

).
1.

uzatvoľená v zmysle $
bníctve v zĺeni neskorších predpisovzžkoĺač.I3ll20I0 Z.z. o pohľepredpisova$21anásl.

čl. I.

ZMLUVNÉ sľnĺľy

Mesto Šal'a
Nám. Sv. Tľojice 7,927 15 Šaľa

Róbert TÔlgyesi, zástllpca primátora mesta

Pľenajímatel
Sídlo:
Zast'6peĺý:
Bankové spojenie: a.s.

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
lČo: 00 306 185

(ďalej len,, prenaj ímateľ " )

z. Nájomca: Michal Roško

Narodený/á:

Rodné číslo :
Trvďe bytom :

Tel.
e-mail:
(ďalej len,, nój otnca" )
(obidvaja účastníci zmluvy v ďalšom texte spoločne aj ako ,,zmluvné strany")
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čl. il.
UVODNE USTANOVENIA

Pľenajímateľ je výlučnym vlastníkom pozemku ľegistra C KN paľcela číslo 1586/1'

zastavanál plocha anádvorie oqýmere 33244 m2,paľcela registľa C KN číslo 1586/8'

zastavaĺátplocha a nádvorie o ýmeľe 134 fiŕ a parcela ľegistĺa C KN číslo 1586/6, ostatná

plocha o qŕmere 7 rĺ? veďené katastľálnym oáborom okresného úĺadu Šaľ4 pre obec

u kuturt álne územie Šaľa, na liste vlastníctva č. 1 (ďďej aj ako ,onebnuteľnosti")'

Na tejto nehnuteľnosti sa nachád za ciĺtoríĺmesta Šaľa ktoý je pohrebiskom podľa zákona

t3ll20ll Z. z. opohľebníctve v znení neskorších pľedpisov. Prenajímateľ je pľevádzkovatel'

il[:!ľhesto na parcele !3, rud; !2, hľobové miesto č. 38 (ďalej aj ako ,ohĺobové

miesto") ďoteraz uživď pôvodný nájomca _ Anna Rošková (ďalej aj ako 
"pôvodný

nájomcď') ĺazáklade Ná,iomnej zmluvy č.572l0g zodťra18'11'2009'pričom ĺájomĺéza

užívanie hľobového miesta bolo úĺadené na dobu do t6.4.2027

Z dôvodu, že pôvodný nájomca zomľel anájomca využil pľednostné pľávo na uzatvoľenie

novej nájomnej zmluvy na hľobové miesto v súlade s $ 21 ods' 4 zikona čl' l3ll20t0 Z'z'

o pohľebníctve v zneni neskoľších predpisov sa zmluvné strany r"ýslovne dohodli na

uzatvoľení tejto nájomnej zmluvy (ďalej len,,zmluvď')'
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čl. ilI.
PREDMEľ a učBr, ľÁĺlĺu

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

dohodnuých v tejto zmluve hrobové miesto na paľcele 13, rad :12, hĺobové miesto č. 38.

čl.Iv.
sLUŽBY sPoJENÉ s NÁJMoM HRoBovEHo MIEsTA

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

prenaj ímateľ poskytuj e náj omcovi :

l.1 odvoz odpadu z pohľebiska okľem stavebného odpadu,

L.2 í&žba pozemkov a stavieb na pohľebisku, na ktorom sa hľobové miesto nachádza

(okľem hĺobového miesta),

1.3 úhĺady investičných aneinvestičných nákladov spojených s prevádzkou pohľebiska,

I.4 pľevádzkovanie pohľebiska, na ktorom sa nachádza hľobové miesto špeciÍikované v čl.

III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom é. l3ll20l0 Z. z. o pohľebníctve v zneni

neskorších predpisov.

čt. v.
DoBA ľÁnĺu

Táto zmluv asalzatváta na dobu neurčitu a nesmie sa vypovedať skôr, ako po uplynutí tlecej

doby (10 ľokov odo dňa pochovania), ak zékoĺ č. t3ll20l0 Z. z. o pohľebníctve v znení

neskorších pľedpisov neustanowj e inak.

Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je doklad o úhĺade nájomného.

čl. vI.
ľÁĺoľĺľÉ

1. Nájomné vo výške 16.59 EUR (slovom: šestnást' eur pät'desiatdevät'cent ) bolo zo stľany

nového nájomcu uhĺadené na dobu do 16.4.2027

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

nájmu bude uľčená podľa aktuálne platného cenníka prenajímateľa.

3. Nájomca je povinný pľed uplynutím predplateného obdobia uhľadiť nájomné na ďalšie

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

obdobie, má pľenajímateľ právo vypovedat'tuto nájomnú zmluvu postupom podľa čl. VIII.

tejto Zmluvy.
4. Pľi úmľtí nájomcu hĺobového miesta má pľednostné pľávo navzaťvorenie novej nájomnej

zmluvy na hĺobové miesto osoba b!ízka, ak je blízkych osôb víac, tálblízka osoba, ktoľá

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

zomľelému nájomcovi rodným listom alebo čestqim vyhlásením s úradne osvedčeným

podpisom vyhlasujúc tento vďah k zomľelému nájomcovi a ktorej prenajímateľ písomne

ako prvej potvľdí vyuŽitie prednostného pľáva. Prednostné pľávo na uzatvorenie nájomnej

zmluvy moŽno uplafiriť najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.
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- čl. vII.
PRÁvA A PovINosTI ZMLUvl\Ýcrr sľnÁľ

1. Prenajímateľ je povinný:

1.l prevádzkovať pohĺebisko sprenaja|ým hľoboqým miestom vsúlade splatnými

pľávnymi pľedpismi o pohľebníctve a pľevádzkoqým poľiadkom pohľebiska,

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

miestu,
1.3 zdtžať sa akýcbkol'vek zásahov do hľobového miesta, okľem pľípadu, ak je potrebné

zabezpečiť bezpečné pľevádzkovanie pohrebiska. o pľipľavovanom zásahuje povinný

vopľed písomne infoľmovať nájomcu. o už uskutočnenom zásahu do hľobového

miesta, je prevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu,

I.4 vopľed písomne upozomiť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť

mesiacov pľedo dňom, keď sa má hľobové miesto zrušiť.

2. Nájomca je povinný:
2.| dodržiavať ustanoveni a pĺevádzkového poriadku,

2.2 vŽivať hľobové miesto v súlade s platn;imi právnymi predpismi o pohľebníctve

aprevádzkovým poriadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou,

2.3 na vlastné naklady zabezpečovať poriadok, údržbu a starostlivosť o prenajaté hľobové

miesto a jeho bezpľostľedné okolie azabezpečiť, aby príslušenstvo k hľobu neohrozilo

bezpečnosť návštevníkov pohĺebiska,

2.4 oznamovať prevádzkovateľovi pohľebiska všetky zmeľy údajov potrebné na vedenie

evidencie hľobových miest, v pľípade fyzickej osoby najmä zĺnenu mena a adľesy

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

2.5 vykonávať akékoľvek stavebné úpravy na hľobovom mieste a úpravy okolo hľobového

miesta iba s pľedchádzajtcim súhlasom správcu cintoľína,

2.6 ldržiavať poľiadok na pohĺebisku.

3. Ak pľenajím ateľ zístí nedostatky v starostlivosti o hĺobové miesto, vyzve nájomcu, aby ich

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

lehote, pľenajímateľ tak môže urobiť sám na náklady nájomcu.

4. Nájomca berie na vedomie, že ĺedodňiavaním prevádzkového poriadku pohrebiska sa môŽe

dopustiť pľiestupku podľa ust. $ 32 zékoĺa13ll20l0 Z. zo pohľebníctve v platnom zĺeĺí.
5. Kúdá zmena prevádzkového poriadku bude oznamovaná nájomcovi hrobového miesta

uveľejnením oznámenia o Zmene pľevádzkového poriadku pohĺebiska na uradnej tabuli

spolu so zverejnením nového prevádzkového poľiadku pohľebiska. Zmena pľevádzkového

poľiadku pohrebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šali.

6. Podnájom hľobového miesta je zakénaĺý.

čl. VIIL
vŕľovnĎ ľÁĺoľĺľEJ ZMLI^.ľ A UKoNčENIE ľÁĺoľĺľEHo vzŤAHU

1. Pľenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak:

a) zéxažné okolnosti na pohľebisku znemožňujú trvanie nájmu hľobového miesta,

b) sa pohľebisko zruší,

c) nájomca ani po upozoľnenínezaplatĺ|nájomné zauŽívarlie hĺobového miesta.

2. Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a b),
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musí so súhlasom nájomcu zabezpeéiť iné hľobové miesto a na vlastné naklady preložiť

ľudské ostatky vľátane príslušenstva hľobu na nové hľobové miesto'

Akprenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedenýchv odseku 1 písm' a) a b)'

je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace pľedo dňom'

keď sa má hrobové miesto zrušiť; ak mu nie je znämaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu,

uveľejní túto infoľmáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a pľiezviska

nájomcu hĺobového miesta a čísla hĺobového miesta'

Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zmluw 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 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'

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

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

ýpovede. Pľenajímat eľ vyzvenájomcu, aby najneskôľ do tejto lehoty odstľanil z hĺobového

miesta príslušenstvo hrobu; ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty

ho pľenajímateľ odstľáni; po uplynutí výpovednej lehoty sa pľíslušenstvo hľobu považuje sa

opustenú vec.

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

prenajímateľa o ukončenie nájomného vďahu písomnou dohodou zmluvných stľán'

,pr*iotu ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné.uhľadené. Yzor žiadosti

o ukončenie zmluvy tvoľí pľílohu č. 6 Všeobe cĺe závazného naľiadenia mesta Šaľa č' 512020

Prevádzkoqý poriadok pohľebísk mesta Šaľa (ďalej aj ako ,,vZN ó.512020")

čl.Ix.
OSOBITNE USTANOVENIA

Prenajímateľ nezodpo vedét zapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

na hľobovom mieste.

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

vlastné naklady. Pľenajímateľ nezodpovedázapľípadnú stľatu, ľesp' zničenie majetku'

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

naľiadenia Európskeho paľlamentu a rady (EU) 20161679 z 27' apť.]la 2016 o ochľane

szických osôb pľi spracúvurrí osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov' ktoľým

sa zrušuje smeľnica g5l46lFis (všeobecné naľiadenie o ochľane údajov) osobné údaje

Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto Zmluve za účelom plnenia zakonných povinností

Pľenajímateľa, kÍoré vyplývajú zprevádzkovania pohľebiska podľa zákoĺač:' t31l20l0 Z'z'

o pohľebníctv. u 
"n"rrineskorších 

predpisov, po dobu nevyhnutne potľebnú ĺazabezpečetie

práv apovinností vyplývajúcich zo zmluvného vďahuza\ožeĺého ĺazéklade tejto Zmluvy

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

39512002 Z.z. oaľchívoch a registľaturach a o doplnení niektoqých zákonov v platnom zĺeĺi'

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

naľiadenia o ochĺane údajov potľebné na plnenie zakonných povinností Pľenajímateľa podľa

zŕkonai. l3tl2l1} Z.z. o pohľebníctve v znení neskorších predpisov' Nájomca zénoveil

vyhlasuje' Že za účelom uzavetĺa tejto Zm|uvy pľi poskytnutí osobných údajov

Pľenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich právach vyplývajúcich zo
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4.

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

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

obsiahnuých v dokumente ,,Podmienky ochĺany súkľomiď', s ktorého obsahom saNájomca

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

spracovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Pľenajímateľa: www.sala.sk.

V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potľebné doručovať druhej zmluvnej stľane

akúko1Ťek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adľesu zmluvnej stľany uvedenú v čl.

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená druhej zmluvnej stľane, ktoľá

písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pľi dodľžaní dchto podmienok vráti

nedoručená, zm1uvné stľany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú dňom vrátenia

zasielky zmluvnej stĺane, ktorá zásielku doručuje. Zmluvné stľany sa výslovne dohodli na

opľávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záviizlol medzi zmluvnými stľanami, ktoľé

vyplývajú ztejto zmluvy aj prostľedníctvom e _ mailu a/alebo kľátkej textovej spľávy.

Prenajímateľ aNájomca sa zavänljú písomne si oznĺámiť každú zÍnenu týkajúcu sa ich

identifikačných údajov (ĺétzov, sídlo, čísla účtov a pod.) najneskôr do 10 pracovných dní

odo dňa, kedy táto zmenanastala. Takéto zmeny sa nebudú považovať zazmeÍty vyžadujúce

si uzavľetie dodatku k tejto zmluve.

čl. x.
zÁvnnnčľÉ usľĺNovENIA

1. K zmene tejto zm|uvy môže dôjsť len na zák|adevzájomnej dohody zmluvných stľiĺn foľmou

očíslovaných písomných dodatkov, s qýnimkou zmieĺ vyplývajúcich zo zmeny

prevádzkového poľiadku pohĺebiska, ktoré sÍl záväzné pre nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zĺnieĺvšeobecne platných pľávnych pľedpisov najmä zákoĺaó. I3ll201'0

Z.z. o pohĺebníctve v znení neskorších pľedpisov.

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

ustanoveniami VZN č. 5l2O2O v platnom zneni, zákonom č,. I31l20l0 Z. z. o pohĺebníctve

v zĺerĺi neskoľších predpisov a zákonom é. 4011964 Z. z. obč:iansky zákonník v platnom

zneĺi.
3. Touto zmluvou sa ľiadi tiež doba lžívaĺĺapľedmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

tejto zmluvy.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou

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

súhlasia so zveľejnením celej zmluvy, vrátane so zveľejnením a spľístupnením ich osobných

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

5a zákona č. 2lll200O Z. z. o slobodnom pľístupe k infoľmáciám a o zĺnene a doplnení

niektoých zákonov (zékono slobode infoľmácií) v platnom zneĺi.

5. Ak niektoľé ustanovenia tejto Zmlvvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôľ stľatia

účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatqých ustanovení. Namiesto neúčinných us_

tanovení sa použije úprava, kÍorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac pľibližuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokial' pn uzatlĺétaní tejto Zmluvy zmluvné strany túto otazku brali

do úvahy.

6. Táto zmluva je Yypľacovaná v troch (3) vyhotoveniach povahy originálu, zktoých
nájomca obdržijedno (1) vyhotovenie a pľenajímateľ obdrŽí 2 vyhotovenia.
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