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Nájomná zmluva č. 47 /2022
na hľobové miesto

uzaťvorenáv zmysle $ 663 a násl. zákonač.4011964 Zb. občíansky zríkonník v znení neskorších
predpisov a $ 21 a nasl. zékonaé. t3t/20t0 Z. z. o pohľebníctve v znení neskoľších pľedpisov

čl. I.
ZMLIIVNE STRAI\ľY

Pľenajímatel': Mesto Šal'a
Sídlo: Nĺĺm. Sv. Trojice 7,927 15 Šaľa
Zastúpeĺý: Mgľ. Jozef Belický, primátor mesta
Bankové spoj enie : Slovenská sporitel'ňa" a.s.

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282
BIC: GIBASKBX
lČo: 00 306 185

(ďalej len,, prenaj írnate ľ " )

2. Nájomca: Ing.Juľaj Janega
Naľodený/á:
Rodné číslo :
Trvale bytom :

Tel.
e-mail:
(ďalej len,,nájomca")
(obidvaja účastníci zmluvy v ďalšom texte spoločne aj ako ,,zmluvné strany")

čl. il.
ÚvooľÉ UsTANovEMA

Pľenajímateľ je výlučným vlastníkom pozemku ľegisfua C KN parcela číslo 1586/1,
zutavané plochy a nádvoľia o výmeľe 33244 m2, paľcela regista C KN číslo 1586/8,
zastavanáplocha a nádvoľie o ýmere I34 fiŕ a parcela ľegistľa c K}I číslo 1586/6, ostatná
plocha o ýmeľe 7 m2 vedené katastľĺálnym odborom okĺesného uľadu Šal'ao pre obec
a katastrálne územie Šaľa, na liste vlastníctva č. 1 (ďďej aj ako ,,nehnutelhosti").
Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintoľín mesta Šaľa ktoý je pohĺebiskom podľa zékoĺa
I3Il20l0 Z. z. o pohĺebníctve v znení neskorších predpisov. Pľenajímateľ je prevádzkovateľ
pohľebiska.

čl. III.
PREDMEľ ĺ Účnr, ľÁĺnĺu

Pľenajímatelo prenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca pľijíma do nájmu za podmienok
dohodnuých v tejto nájomnej zmluve (ďalej len,,zmluva"): uľnovú schľankuv kolumbáľiu,
číslo urnovej schĺanky: NĹ(ďalej aj ako ,,uľnová schľankď').
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čl. ľ.
sLUŽBY sPoJENÉ s NÁJMoM HRoBovÉrro MIEsTA

S prenájom uľnovej schľĺínky sú spojené služby, ktoré počas trvania nájomného vďahu
prenaj ímateľ poskytuj e nájomcovi :

1.1 odvoz odpadu z pohrebiska okrem stavebného odpadu,
I.2 údržba pozemkov a stavieb na pohĺebisku, na ktorom sa umová schránka nachádza

(okľem urnovej schľánky),
1.3 úhľady investičných aneinvestičných nákladov spojených s prevádzkoupohrebiska,
L4 prevádzkovanie pohľebiska, na kÍorom sa nachádza uľnová schĺiĺnka špecifikovaná

v čl. ilI. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č. I3Il20l0 Z. z. o pohľebníctve v znení
neskorších predpisov.

čl. v.
DoBA ľÁĺnĺu

1. Táto zlnluva sa uzatvéra na dobu neurčitú v súlade so zákonom č. l3l/20l0
Z. z. o pohĺebníctve v platnom zĺeni.

2. Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je doklad o úhľade nájomného.
3. Užívarie umovej schrĺĺnky zača|o dňa:19.l.2022

čl. vI.
NÁJoMNE

1. Výška nájomného činí 500'00 EUR (slovom: pät'sto eur) na dobu 30 rokov aje určená
podľa ust. $ 12 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 5l2O20 Prevádzkový
poriadok pohľebísk mesta Šaľa v znení neskorších zmien (ďalej aj ako ,,VZN é. 5/2o2O")
a bolo uhĺadené dŤn19,1.2022rna dobu do 19.1.2052.

2. Nájomné je splatné vopľed na celých 30 rokov pri podpise tejto zmluvy.
3. Nájomca berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že ýška nájomného na ďalšie obdobie

nájmu bude uľčená podl'a aktuálne platného cenníka prenajímateľa.
4. Nájomca je povinný pred uplynutím predplateného obdobia uhľadiť nájomné na ďalšie

obdobie. V prípade ak nájomca ani po písomnom upozoľnení neuhľadí nájomné na ďalšie
obdobie, má prenajímateľ právo vypovedať túto nájomnú zmluvu postupom podl'a č1. VIII.
tejto Zmluvy.

5. Pri úmľtí nájomcu uľnovej schľanky má pľednostné pľávo na uzatvorenie novej nájomnej
zmluvy na urnovej schľĺínky osoba blízka, ak je blízkych osôb viac,táblízka osoba, ktoľá
doručí prenajímateľovi písomnú Žiadosť ako pľvá, preukaže svoj status blizkej osoby k
zomľelému nájomcovi rodným listom alebo čestným vyhlásením s úľadne osvedčeným
podpisom vyhlasujúc tento vďah k zomľelému nájomcovi a ktoľej prenajímateľ písomne
ako prvej potvrdí využitie pľednostného práva. Pľednostné pľávo ĺa uzafuotenie nájomnej
zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného ľoka od úmľtia nájomcu umovej schrĺánky.

Nájomná zm|uva na hľobové miesto _ uľnové miesto 2t6



čl. vII.
ľnÁvl A PovINosTI ZMLUvl\Ýctĺ sľnÁľ

1. Pľenajímateľ je povinný:
1.1 ptevádzkovať pohľebisko s pľenajatou urnovou schľĺánkou v súlade s platn;1mi

právnymi predpismi o pohľebníctve a ptevádzkoým poriadkom pohľebiska,
L2 počas trvania tejto zmluvy zabezpečiť pľístup nájomcovi k uľnovej schĺánke'
1.3 zdtžať sa akýchkoľvek zásahov do uľnovej schľánky, okrem prípadu, akje potrebné

zabezpečiť bezpečné pľevádzkovanie pohľebiska. o pľipravovanom zásahuje povinný
vopred písomne infoľmovať nájomcu. o llž uskutočnenom zásahu do umovej
schľĺánky, je prevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne infoľmovať nájomcu,

l.4 vopľed písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť
mesiacov predo dňom, keď sa má uľnová schľánka vypratať.

2. Nájomcaje povinný:
2.l do dtžiav ať ustanoveni a pr ev ádzkového poriadku,
2.2 užívať umovú schrĺánku v súlade s platnými právnymi predpismi o pohľebníctve

aprevódzkovým poriadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou,
23 na vlastné nĺíklady zabezpečovať poľiadok, údľžbu a staľostlivosť o umovú schľánku

azabezpečiť, aby uľnová schranka neohĺozila bezpečnosť návštevníkov pohľebiska,
2.4 oznamovať prevádzkovateľovi pohľebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie

evidencie hľobových miest, v prípade fyzickej osoby najmä zÍnenu mona a adľesy
trvalého pobytu, v pľípade pľávnickej osoby najmä zmenu obchodného mena a sídla,

2.5 zdržať sa vykonávania akýchkoľvek stavebných úprav uľnovej schľanky ajej okolia.
Úpľava čelnej dosky uľnovej schĺĺĺnky (vľátane montážepísmen) môŽe bý vykonaná
iba s predchádzajtrcim súhlasom správcu cintoľína,

2.6 udržiavať poriadok na pohrebisku,
2.7 rozsvecovať sviečky len na mieste na to vyhĺadenom.

3. Ak prenajímateľ zistí nedostatky v starostlivosti o uľnovú schĺánku, vyzve nájomcu, aby ich
v primeranej dobe odstľánil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstľáni v písomne uľčenej
lehote, prenajímateľ tak môže uľobiť sám na nríklady nájomcu.

4. Nájomca berie na vedomie, ženedodržiavaním prevádzkového poriadku pohľebiska sa môže
dopustiť pľiestupku podlä ust. $ 32 zékona l3ll20l0 Z. z opohĺebníctve v platnom zneni.

5. Každá zmena pľevádzkového poľiadku bude oznamovaná nájomcovi hľobového miesta
uveľejnením oznéĺmetia o zmeno prevádzkového poriadku pohľebiska na uľadnej tabuli
spolu so zveľejnením nového prevádzkového poriadku pohľebiska. Zmena prevádzkového
poľiadku pohĺebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šali.

6. Podnájom umového miestaje zakazaný.

čl. VIII.
vÝľovpĎ ľÁĺonĺľEJ ZIĺLIJvY A UKoNčENIE NÁJoMNÉHo vZŤAHU

1 Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak :

a) závažné okolnosti na pohĺebisku znemoŽňujú trvanie nájmu uľnovej schľanky,
b) sa pohĺebisko zruší,
c) nájomca ani po upozoľneninezaplatilnájomné zauživarie uľnovej schĺrínky.
Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a b),2
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musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť nĺĺhĺadné miesto na uloženie uľien so spopolnen;ými

ostatkami.

3. Ak prenajímatel'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 uľnová schľánka zrušiť; ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu,
uveľejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a pľiezviska
nájomcu uľnovej schĺánky a čísla urnovej schľanky.

4. Ak prenajímatel'vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods. 1 písm. c), je povinný
vypoveď doručiť nájomcovi najneskôľ do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na ktoľú bolo
nájomné zaplatene; ak mu nie je znátma adľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uveľejní tuto

informáciu na mieste obvyklom na pohĺebisku s uvedením mena a priezviska nájomcu
uľnovej schĺánky a čísla umovej schĺánky.

5. Ak pľenajímateľ vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm.
c) a nájomca je znélmy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia
výpovede. Prenajímateľ vyzve nájomcu, aby najneskôľ do tejto lehoty odstranil z urnovej
schľanky uloŽené urny a písmo z čelnej dosky; ak ich v tejto lehote neodstľĺĺni, po uplynutí
qýpovednej lehoty ich pľenajímatel' odstrani; po uplynutí qýpovednej lehoty sa pľípadné
príslušenstvo umovej schrĺĺnky povďuje za opustenú vec.

6. Nájomca môže písomne požiadať prenajímateľa o ukončenie nájomného vďahu písomnou
dohodou zmluvných strán, spľavidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné
uhradené. Yzor žiadosti o ukončenie zmluvy tvorí pľílohu č. 6 vZN č.512020.

čl.Ix.
OSOBITNE USTANOVENIA

1. Prenajímateľ nezodpovedázapoškodenie, alebo odcudzenie dľobného hmotného majetku.
2. Nájomca beľie navedomie, že jeho vlastn:ŕ hnutelhý majetok si je povinný poistiť na

vlastné naklady. Prenajímatel'nezodpovedázapľípadnú stľatu, resp. zničenie majetku.
3. Nájomca berie na vedomie, že Prenajímatel' a jeho sprostľedkovatelia spracúvajú v zmysle

nariadenia Európskeho paľlamentu a ľady (EU) 20161679 z 27. apnla 2016 o ochľane

fuzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o volhom pohybe takýchto údajov, ktoým
sa zrušuje smemica 95l46lBs (všeobecné nariadenie o ochľane údajov) osobné údaje
Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto Zmlllve za účelom plnenia zžkoĺrých povinností
Pľenajímateľa, ktoľé vyplyvajú zptevádzkovania pohľebiska podľa zékonač. I3ll20t0 Z.z.
o pohľebníctvev znení neskoľších predpisov, po dobu nevyhnutne potľebnú nazabezpeéerie
práx apovinností vyplývajúcich zo zmluvného vďahu zaloŽeĺeho nazál<Lade tejto Zmluvy
a následne na účely aľchivácie po dobu trvania archivačnej doby v súlade so zákonom č.

39512002 Z.z. o aľchívoch a registľaturach a o doplnení niekĺoľých zákonov v platnom zneni.
Spracúvanie osobných údajov Nájomcu je v súlade s čl. 6. ods. 1 písm. c) všeobecného
naľiadenia o ochľane údajov potĺebné na plnenie zakonných povinností Prenajímatel'a podl'a
zékona č. l3ll20l0 Z.z. o pohľebníctve v zneri neskorších predpisov. Nájomca zfuoveÍl
vyhlasuje, že za účelom uzavľetia tejto Zm|uvy pri poskytnutí osobných údajov
Prenajímatel'ovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich právach vyplývajúcich zo
spľacúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskýnúť v súvislosti so
zakonnými alebo zmluvnými poŽiadavkami, ako aj o ďalších relevantn]ŕch skutočnostiach
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4.

2.

obsiahnutých v dokumente,,Podmienky ochĺany súkľomiď'o s ktorého obsahom saNájomca
pred podpísaním tejto Zmluvy oboznĺímil. Nájomca berie na vedomie že infoľmácie o
spľacovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Prenajímatel'a: www.sala.sk.
V pľípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej strane
akukoľvek písomnosť, doručuje sa tĺĺto písomnosť na adľesu zmluvnej strany uvedenú v č1.

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená dľúej zmluvnej strane, ktorá
písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodrŽaní týchto podmienok vráti
nedoručená, zmluvné stľany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú dňom wátenia
zásielky zmluvnej stľane, ktoľá zásielku doručuje. Zmluvné stľany sa ýslovne dohodli na
opľávnení doručovať písomnosti Qýkajúce sa záväzlgJ medzi zmluvnými stľanami, ktoré
vyplývajú ztejto zmluvy aj prostredníctvom e - mailu ala|ebo kĺátkej textovej správy
Pľenajímateľ aNájomca sa zaväzují písomne si oznámiť každil zĺnenu fýkajúcu sa ich
identifikačných údajov (názov, sídlo, čísla účtov a pod.) najneskôr do 10 pracovných dní
odo dňa, kedytáto zÍ7ueÍLanastala. Takéto zÍrLeny sanebudúpovaŽovať zazÍfleny vyžadujúce
si uzavľetie dodatku k tejto zmluve.

čl. x.
zÁvnnnčNÉ USTANovENIA

K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len na základevzájomnej dohody zmluvných strán formou
očíslovaných písomných dodatkov, s qýnimkou zmien vyplývajúcich zo zÍĺLeny
prevádzkového poľiadku pohľebiska, ktoré stl zétväzné pre nájomcu dňom nadobudnutia ich
účinnosti alebo zo zmienvšeobecne platných právnych predpisov najmä zékonač. l3l/20l0
Z.z. o pohľebníctve v zĺení neskorších pľedpisov.
Pľáva a povinnosti zmluvných stľán touto zmluvou neupľavené sa ľiadia príslušnými
ustanoveniami VZN č. 512020 v platnom znení, zákonom č. l3ll20Í0 Z. z. o pohľebníctve
v znení neskoľších predpisov a zákonom č. 4011964 Z. z. obéiansky zákonník v platnom
zneĺí.
Touto zmluvou sa riadi tiež doba vživaniapredmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti
tejto zmluvy.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými shanami a účinnou
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Šaľa. Zmluvné strany
súhlasia so zverejnením celej zmluvy, vréúane so zveľejnením a spľístupnením ich osobných
údajov v rozsahu mena a priezviska. Povinnosť zmluvu zverejniť vyplyva z ustanovenia $

5a zákona č. 2Ill2000 Z. z. o slobodnom pľístupe k iďoľmáciám ao zmene a doplnení
niektoých zákonov (zakon o slobode iďormácií) v platnom zneni.
Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia
účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných us-
tanovení sapoužije úprava, ktoľá, pokial' je to pľávne možné, sa čo najviac približuje zmyslu
a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pn uzatvétaní tejto Zmluvy zmluvné strany túto otĺízku brali
do úvahy.
Táto zmluva je vypľacovaná v troch (3) vyhotoveniach, z ktoých nájomca obdrži jedno

(1) vyhotovenie a pľenajímateľ obdrží 2 vyhotovenia.
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7 Zm!ĺvĺéstľany vyhlasujú, že zmluw si prečítali, súhlasia s jej obsahom' poroanmeli mu'

vyhlasujú, ze obsaľruj" ,tátoarrý, o.eitý, ju'ný anonlmitel3ný prejav ich vôle ana znak

súhlasu ju podpisujú'

Zanójomcu:

V Šat, cna.... /.?..!. :.!.9'!'*" " "

Za prenajímateľa:

*

*

o s

ll

*

*

**
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