
Náj omná zmluva č,.1'0t3 l202t
na hľobové miesto

uzatvoľená v zmysle $ 663 a násl' zákoĺač,.4OlI964Zb. občiansky zakonník v znení neskorších

2! aĺásl. zákoĺaé.1,3112010 Z' z' o pohĺebníctvev zneĺi neskoľších predpisov
pľedpisov a $

čl. I.

ZMLWNE STRAIYY

1. Prenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nám' Sv' Tľojice 7'92715 Šaľa

Zasthpený:RóbeľtTôlgyesi,zástupcaprimátoramesta
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa' a's'

IB,N.{: SK82 0900 0000 005t 2430 6282

BIC: GIBASKBX
lČo: 00 306 185

(ďalej len,, pr enaj funateľ " )

2. Nájomca: Monika Fľanko Zet

Narodený/á:
Rodné číslo :
Trvale bYtom :

Te1.

e-mail:
(ďatej len ,,nójomca")
(obidvaja účistníct zmluvy v ďalšom texte spoločne aj ako "zmĺuvné 

strany")

čl. il.
WODNE USTANOVENIA

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

zastavaĺé p1ochy anádvoľia ovýmeľe zsz+q m2, paľce1a registľa C K]:r{ číslo 1586/8'

zastavanáplocha a nádvorie o qýmeľe 1'34 fi} a paľcela registľa C KN číslo 1586/6' ostatná

plocha o ýmere 7 rrÝ vedené katastľá1nym odborom okľesného úľadu Šďa" pľe obec

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

Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintoľín mesta Šaľa ktoý je pohľebiskom podľa zékoĺa

t3;l2;to Z. z. opohĺebníctv ev zĺeĺíneskoľšíchpredpisov. Pľenajímateľ je pľevádzkovateľ
2

pohľebiska.

čl. ilL
PREDMET A UČEL NÁJMU

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

dohodnutých v tejto nájomnej zmluve (ďalej len ,,zmluvď'): bĺobové miesto na parcele č':

NC 16 ľad :11 hrobové miesto č : 4U (ďalej aj ako ,,hĺobové miesto")'

ľ'!

1
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čl.Iv.
SLUŽBY SPoJENÉ s NÁJMoM HRoBovÉrĺo MIESTA

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

pľenajímateľ poskytuj e náj omcovi:

1.1 odvoz odpadu z pohľebiska okrem stavebného odpadu'

I.2 tl&žbapozemkov a stavieb na pohĺebisku, na ktorom sa hľobové miesto ĺachádza

(okľem hľobového miesta),

úhľady investičných a neinvestičných nákladov spojených s prevádzkou pohľebiska'

pľevádzkovanie pohĺebiska' na ktoľom sa nachádza hľobové miesto špecifikované

,o ĺt. ľr. tejto zmluvy, v súlade so zákonom é.l3ll20l} Z. z. o pohľebníctve v znení

neskorších predpisov.

1.3

1.4

čl. v.
DoBA NÁJMU

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú v súlade so zákonom č

Z. z. o pohľebníctve v platnom zĺeni.
Neoddeliteľnou pľílohou tejto zmluvy je doklad o úhĺade nájomného.

Užívanie hĺobového miesta zaia|o dia:30.t2.2021"

t3ý2010
I

2

J

čl. vI.
ľÁĺovrľn

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

ust. $ 12 Všeobe cne záväzĺeho naľiadenia mesta Šaľa č. 512020 Pľevádzkový poľiadok

pohľebísk mesta Šďa 1ľate; aj ako ,,VZN č. 5l202o*) a bolo úĺadené dňa 30.12.2021,na

dobu do 30.12.2031.

2. Nájomné je splatné vopred na celých 10 rokov pľi podpise tejto zmluvy.

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 pred uplynutím predplateného obdobia uhľadiť nájomné na ďalšie

obdobie. V pľípade ak nájomca ani po písomnom upozoľnení neuhĺadí nájomné na ďalšie

obdobie, má prenajímatel'pľávo .rypovedať túto nájomnú zmluvu postupom podľa č1' VIII'

tejto Zmluvy.
5. Pľi úmľtí nájomcu hĺobového miesta má pľednostné právo na uzatvoľenie novej nájomnej

zmluvy na hľobové miesto osoba blizka, ak je blízkych osôb viac, téĺblizka osoba, ktoľá

doručí pľenajímateľovi písomnú žiadosť ako pľvá, pľeukáže svoj status blízkej osoby k

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

podpisom vyh1asujúc tento vďah k zomľelému nájomcovi a ktorej pľenajímateľ písomne

ako pľvej potvrdí využitie pľednostného pľáva. Pľednostné pľávo na uzatvorenie nájomnej

zmluvy možno uplďniť najneskôr do jedného ľoka od úmľtia nájomcu hrobového miesta'
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čl. vII.
PRÁVA A PovINosTI ZMLUV|ľŕCH STRá'N

Prenajímateľ j e povinný:

1.1 prevádzkovať pohľebisko spľenaja|im hĺoboým miestom vsúlade splatnými

právnymi predp1smi o pohrebníctve a prevádzkoqým poriadkom pohĺebiska,

L2 počas trvania iejto zmluvy zabezpečiť pľístup nájomcovi k prenajatému hrobovému

miestu,

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

zabezpečiťbezpečné pľevádzkovanie pohĺebiska. o pripravovanom zásďruje povinný

vopľed písomne iďoľmovať nájomcu. o už uskutočnenom zásahu do hĺobového

miesta, je prevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne infoľmovať náj omcu'

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

mesiacov predo dňom, keď sa má hľobové miesto zrušiť.

Nájomcaje povinný:

2.t do&Žiavať ustanovenia prevádzkového poriadku,

2.2 užívať bľobové miesto v súlade s p|atn;ými právnymi pľedpismi o pohĺebníctve

aptevádzkovým poriadkom pohĺebiska ako aj touto zmluvou,

2.3 na vlastné nrĺklady zabezpečovať poriadok, údľžbu a staľostlivosť o prenajaté hĺobové

miesto a jeho bezpľostredné okolie azabezpeéiť, aby príslušenstvo k hľobu neohľozilo

bezpečnosť návštevníkov pohĺebiska,

2.4 oznamovať prevádzkovateľovi pohĺebiska všetky zmeny údajov potľebné na vedenie

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

tľvalého pobytrr, v prípade pľávnickej osoby najmä änenu obchodného mena a sídla'

2.5 vykonávať akékoľvek stavebné úpľavy nahľobovom mieste a úpľavy okolo hĺobového

miesta iba s pľedchádzajúcim súhlasom správcu cintorína,

2.6 udľžiavať poriadok na pohľebisku.

Ak prenajímatel'zistí nedostatky v starostlivosti o hľobové miesto, vyzve nájomcu, aby ich

v primeran"j dobe odstránil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstľani v písomne uľčenej

lehote, pľenajímateľ tak môže wobiť sám na naklady nájomcu.

Náj omca berie na vedomie, že ĺedodľžiavaním prevádzkového poľiadku pohľebiska sa môže

dopustiť pľiestupku podl'a ust. $ 32 zál<ona 1,3ll20l} Z. z o pohĺebníctve v platnom zneni'

Každá zmena prevádzkového poriadku bude oznamovaná nájomcovi hľobového miesta

uveľejnením ozĺámenia o zmene pľevádzkového poriadku pohľebiska na úradnej tabuli

spolu so zverejnením nového pľevádzkového poľiadku pohĺebiska. Zmena pľevádzkového

poriadku pohľebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šali.

Podnájom hĺobového miesta je zakŕnaný.

čl. vlu.
vŕpovnĎ ľÁĺonĺľEJ ZMLIIvY A UKoľčBľrB NÁJoMNEHo vZŤAHU

Prenajímateľ nájomnú zmluvu r,1ypovie, ak :

a) závažnéokolnosti na pohľebisku znemožňujú trvanie nájmu hĺobového miesta'

b) sa pohrebisko zruší,

c) nájomca ani po upozornení ĺezap|atíLnájomné zavživaruehľobového miesta'

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

2

J
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musí so súhlasom nájomcu zabezpeóiť iné hĺobové miesto a na vlastné naklady preložiť

ľudské ostatky vľátane pľíslušenstva hĺobu na nové hrobové miesto.

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

je povinný výpoved;nájomĺl'ej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tľi mesiace predo dňom'

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

uverejní futo infoľmáciu na mieste obvyklom na pohĺebisku 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

,.ypovea;aoručiť nĺĺjomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na ktoru bolo

nájomné zap?ateĺé;ak mu nie je známaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní futo

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

hľobového miesta a čísla hĺobového miesta'

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

c) a nájom ca je znétmy, qýpovedná lehota up|ynie do jedného ľoka odo dňa doručenia

vypoveáe. Prenajímateľ vyzve nájomcu, aby najneskôľ do tejto lehoty odstľanil z hľobového

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

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

opustenú vec.

Nájomca môŽepísomne poŽiaďať pľenajímateľa o ukončenie nájomného vďahu písomnou

dohodou zmluvných stľán, spľavidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné

uhĺadené. Yzor žiadosti o ukončenie zmluvy tvorí prílohu č. 6 vZN č' 512020'

čl.Ix.
OSOBITNE USTAIIOVENIA

Prenajímateľ nezodpov edá zapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

na hľobovom mieste.

Nájomca beľie navedomie, Že jeho vlastqý hnutel'ný majetok si je povinný poistiť na

vlastné nĺáklady. Pľenajímateľ nezodpoveďéĺzaprípadnú stľatu, resp' zničenie majetku'

Nájomca berie na vedomie, že Pľenajímatel'a jeho spľostľedkovatelia spracúvajú v zmysle

naľiadenia Euľópskeho paľlamentu a raý (EU) 20161679 z 27' apnla 2016 o ochľane

fuzických osôb pri spľacúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov' ktorým

sa zrušuje smeľnica 95l46lqs (všeobecné nariadenie o ochĺane údajov) osobné údaje

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

Prenajímateľa, ktoré vyplývajú zprevádzkovania pohĺebiska podľa zákonač' |3ll2010 Z'z'

o pohľebníctve v 
"rr.rrirr"rkoľších 

predpisov, po dobu nevyhnutne potľebnú ĺazabezpečeĺie

právapovinnostívyp1ývajúcichzázmluvnéhovďahvza1ožetehonazák|adetejtoZmluvy
a následne na účely aľchivácie po dobu trvania archivačnej doby v súlade so zákonom č'

395l2lo2 Z.z. oaľchívoch a registratuľach a o doplnení niektoých zákonov v platnom zĺeni'

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

naľiadenia o ochľane údajov potľebné na plnenie zĺĺkonných povinností Pľenajímateľa podľa

zékoĺa é. l3tl20lO Z.z. o pohrebníctve v zneĺi neskoľších predpisov. Nájomca zéroveŤĺ

vyhlasuje, Že za účelom uzavľetia tejto Zm\uvy pľi poskýnutí osobných údajov

Pľenajímateľovi bol dostatočne informovaný o svojich pľávach vyplývajúcich zo

spracúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskýnúť v súvislosti so

4
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5

zakonnými a'ebo zm'uvnými požiadavkami, ako aj o ďalších ľelevantn'ých skutočnostiach

obsiahnuých v dokumente ,,Pádmienky ochrany súkĺomiď" s ktorého obsahom saNájomca

pľed podpísaním tejto Zmíuvy oboznámil. Nä3omcu beľie na vedomie že iďormácie o

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

V prípade, ak budĹ podľä tejto zm1uvy potrebné doručovať druhej zmluvnej strane

akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adľesu zmluvnej strany uvedenú v č1'

I. zmluvy, dokiaľ nie je zÍneÍLaadresapísomne oznámena druhej zmluvnej stľane' ktorá

písomnosť doručuje. Ý pľípade, ak sa pĺro."o'ť aj pľi dodržaní ýchto podmienok vráti

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

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

oprávnení doruoovať písomnosti týkajúce sa záväzkl'l meďzí zmluvnými stľanami' ktoré

vyplývajú ztejtozmluvy aj pľostredníctvom e - mailu ďalebo kĺátkej textovej správy

Prenajímateľ aNájom"u ,u zavänjipísomne si oznámiť každú zÍnenu týkajúcu sa ich

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

odo dňa, kedy táto zmefLanastala. Takéto zneny sa nebudú p ovažovať zazmeľy vyžadujúce

1

si uzavretie dodďku k tejto zmluve'

čl. x.
zÁwnnČNp UsTANovENIA

K zmene tejto zmluvy môŽe dôjsť len n azŕl<Iaďevzé$omĺejdohody zmluvných strán foľmou

očíslovaných písomných dodatkov, s ýnimkou zmien vyplývajúcich zo äneny

pľevádzkového poriadku pohľebiska, ktoľé stĺzäväznépre nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zmienvšeobecne platnýchpľávnychpredpisov najmä zákoĺač'I3''l20l0

Z.z. opohľebníctve v znení neskorších predpisov'

Privaapovinnosti zmluvných stľán touto zmluvou neupľavené sa ľiadia pľíslušnými

ustanoveniami VZN é.5lzĽ2lv platnom znení,zákonom č,.I3ll20to Z. z. o pohľebníctve

v zneď neskoľších pľedpisov a zákonom é. 4)ltg64 Z' z' obéiansky zakonník v platnom

zneĺí,
ToutozmluvousaľiaditieŽdobauŽívaniapľedmetunájmudodobynadobudnutiaúčinnosti
tejto zmluvY.
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 zveľejnením a spľístupnením ich osobných

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

5a zákona č,. 2t|l2ox0 Ž. z. o slobodnom pľístupe k infoľmáciám a o %nene a doplnení

niektoqých zákonov (zakon o slobode iďoľmácií) v platnom zneni'

Ak niekĺoré ustanovenia tejto Zmhlvynie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôľ stratia

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

tanovení sa použije úpľava, ktorá, pokiaľ je to právne moŽné' sa čo najviac približuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pľi uzatvaľaní tejto Zmluvy zmluvné stľany tuto otázku brali

do úvahy.

Táto zmluva je vypracovaná v tľoch (3) vyhotoveniach, z kÍoľých nájomca obďtží jedno

(1) vyhotovenie a prenajímateľ obdrží 2 vyhotovenia'
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7 Zĺfi.ľýĺéstany vyhlasujú, že zmluvu si pľečítali, súhlasia s jej obsďlom' poľozumeli rnu'

vyhlasujú, že obsďruj. .touoany, určitY, jasný azlozlrĺiteľný prejav ich vôle ana znak

súhlasu ju podpisujú.

Za nójotncu:

V Šďi, aĺa3.0.,.1.l, r4

Za prenajímateľa:

't. . i.,, -:-

*

*

J,.
ýĺ*

Róbert
zástupca mesta Šal'a

na základe Poverenia zo dňa to 1t.rol4
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