
Náj omná zmluva č.4812022

na hrobové miesto

uzatvoľená v zmysle $ 663 anásl. zákona é.4011964 Zb' občiansky zakonník v zĺeĺi neskoľších

a $ 21 a násl. zŕú<onač. 13 1/2010 Z.z. o pohľebníctve v znení neskorších predpisov
pľedpisov

čl. L
zMLUvNÉ STRAI'IY

1 Prenajímatel': _Mesto 
Šal'a

Sídlo: Nám. Sv' Trojice 7 'g27 
15 Šaľa

Zastiryeĺý: Mgľ' Jozef Belický' pľimátoľ mesta

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa" a's'

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
IČo: 00 306 185

(ďatej len,, prenaj ímateľ " )

2. Nájomca:
Narodený/á:

Rodné číslo :

Trvale býom :

Tel.
e-mail:

Attila Mészáľos

(ďakj len,,nójotnca")
(obidvajaúčastnícizmluvyvďalšomtextespoločneajako,,zmlwnéstrany,.)
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2.

čl. n.
ÚvooľÉ UsTANovENIA

čl. III.

pohľebiska.

Pľenajímateľ je ýlučným vlastníkom pozemku_ ľegistľa C KN paľcela číslo 1586/1'

zastavanáplocha anádvorie oqimere žy++ m2,paľcela registra C KN číslo 1586/8'

zastavanáplocha a nádvorie o qimeľe L34 fiŕ u p*..lu ľegistra C KI'I číslo 1586/6' ostatná

plocha o výmeľe 7 m2 vedené katastľĺĺlrry* oäborom okľesného úľadu Šaľa, pre obec

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

Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintoľín mesta Šaľa ktoý je pohĺebiskom podľa zátkoĺa

|31l2OIo Z. z. opohĺebníctve v znení neskorších predpisov. Prenajímateľ je pľevádzkovateľ

1

PREDMEľ ^q, 
ÚČBl ľÁĺľĺu

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

dohodnutých v tejto nájomnej zmluve (ďalej len,,"mluvď'): hĺobové miesto na paĺcele NC

íí, |Äa' ĺ ľ,rououé milsto č.9 (ďalej aj ako,,hĺobové miesto").
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čl. ry.
SLUŽBY sPoJENÉ s NÁJMoM HRoBovÉrĺo MIESTA

S prenájom hľobového miesta sú spojené služby, ktoľé počas trvania nájomného vzťahu

pľenaj ímateľ poskýuj e náj omcovi:

r.r odvoz odpadu z pohľebiska okľem stavebného odpadu'

1.2 ídržbapozemkov a stavieb na pohĺebisku, na ktoľom sa hľobové miesto ĺachäďza

(okľem hľobového miesta),

úhľady investičných a neinvestičných nákladov spojených s pľevádzkou pohľebiska'

pľeváázkovanie pohľebiska, na ktoľom sa nachádza hĺobové miesto špeciťrkované v č1'

III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č,. l3llz}t} Z. z. o pohĺebníctve v zneni

neskoľších predpisov.

1.3

1.4

čl. v.
DoBA NÁJMU

1. Táto zmluv asauzatvéra na dobu neuľčitú a nesmie sa vypovedať skôr, ako po uplynutí tlecej

doby (10 ľokov odo dňa pochovania) , ak zákon č. l3tl201ro Z' z' o pohľebníctve v znení

neskoľších pľedpisov neustanovuj e inak'

2. Neoddeliteľnou_pľílohou tejto zmluvy je doklad o úhĺade nájomného'

3. Užívanie hľobového miesta zaéalo" 2I't'2022'

čl. vL
ľÁĺoľtľÉ

1 . Výška náj omného činí 20 EUR (slovom: dvadsat' eur) na dobu 1 0 rokov a j e uľčená podľa

ust. $ 12 Všeobe cĺe záväzĺého naĺiadenia mesta Šaľa č. 5lzO2O Prevádzkový poľiadok

pohľebísk mesta Šaľa v platnom zneni(ďa1ej aj ako ,,VZI{ é.5l2O20*) a bolo uhľadené dňa

2I.1.2022, na dobu do 2l.l'2032'
2. Nájomné je splatné vopred na celých 10 ľokov pri podpise tejto zmluvy (na celú tleciu dobu)'

3. Nájomca berie 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 pľedplateného obdobia uhľadiť nájomné na ďalšie

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

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

tejto ZmluvY.

5. Pľi úmľtí nájomcu hľobového miesta má prednostné právo na uzatvorenie novej nájomnej

zmluvy na hľobové miesto osoba bIízka, ak je blízkych osôb viac, táblízka osoba, ktoľá

doručí pľenajímateľovi písomnú žiadosť ako prvá, pľeukaže svoj status blízkej osoby k

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

podpisom vyhiasujúc tento vďah k zomrelému nájomcovi a kĺoľej prenajímateľ písomne

ako pľvej potvrdí využitie pľednostného práva. Pľednostné právo navzatyotenie nájomnej

zmluvy moŽno uplatniť najneskôľ do jedného roka od úmľtia nájomcu hľobového miesta'
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čl. vII.
ľnÁvĺ A PovINosTI ZMLUv|{Ýcn sľnÁľ

Pľenaj ímateľ je povinný:

1.1 pľevádzkovať pohrebisko sprenajat;ým hĺoboým miestom vsúlade splatnými

právnymi pľedp1smi o pohľebníctve a prevádzkoqým poľiadkom pohĺebiska,

l.2 počas trvania tejto zmluvy zabezpeéiť pľístup nájomcovi k pľenajatému hrobovému

miesfu,

1.3 zdĺžať sa akýchkol'vek zásahov do hľobového miesta, okľem prípadu, ak je potrebné

zabezpeéiť bezpečnépľevádzkovanie pohľebiska. o pripravovanom zásahu je povinný

vopred pĺsomne informovať nájomcu. o už uskutočnenom zásahu do hľobového

miesta, je prevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne iďoľmovať nájomcu'

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

mesiacov pľedo dňom, keď sa má hĺobové miesto zrušiť'

Nájomcaje povinný:

2.1 dodrŽiavať ustanoveni aprevád*ového poľiadku,

2.2 užívať hľobové miesto v súlade s platnými pľávnymi pľedpismi o pohĺebníctve

a pľevádzkovým poriadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou'

2.3 na vlastné naklady zabezpečovať poľiadok, údľžbu a staľostlivosť o pľenajaté hľobové

miesto a jeho bezpľostreJné okolie azabezpečiť, aby prís1ušenstvo k hĺobu neohľozilo

bezpečnosť návštevníkov pohľebiska,

2.4 oznamovať prevádzkovateľovi pohľebiska všetky zÍneÍLy údajov potrebné na vedenie

evidencie hľobových miest, v pľípade fyzickej osoby najmä zlnenu mena a adresy

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

2,5 vykonávať akékoľvek stavebné úpľavy nahľobovom mieste a úpravy okolo hľobového

miesta iba s pľedchádzajícim súhlasom správcu cintoľína,

2.6 ldtžiavať poriadok na pohrebisku'

Ak prenajímateľ zistí nedostatky v staľostlivosti o hĺobové miesto, vyzve nájomcu, aby ich

v primeľanej dobe odstranil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstľáni v písomne uľčenej

lehote, pľenajímateľ tak môžeuľobiť sám na naklady nájomcu.

Nájomca berie na vedomie, že nedodržiavaním pľevádzkového poriadku pohľebiska sa môže

dopustiť pľiestupku podľa ust. $ 32 zékona t3tl20t} Z. z o pohĺebníctve v platnom zneĺi'

Každá zmerLa prevádzkového poriadku bude oznamovaná nájomcovi hĺobového miesta

uveľejnením oznámenia o runene prevádzkového poriadku pohrebiska na uradnej tabuli

spolu so zverejnením nového pľevádzkového poľiadku pohĺebiska. Zmena prevádzkového

poľiadku pohĺebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šali'

Podnájom hrobového miesta je zakazaný'

vŕľovnĎ NÁJoMNEJ ZMtUvYčlTiä-aENIE ľÁĺoľĺľEHo VZŤAIIU

Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak:

a) závúnéokolnosti na pohľebisku znemožňujú trvanie nájmu hľobového miesta'

b) sa pohľebisko zruší,

c) nájomca ani po upozoľnení nezaplatilnájomné za'užívaruehľobového miesta'

Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zm|uvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'

I

2

3

4

5

6.

I

)

ĺ)
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a
J

musí so súh1asom nájomcu zabezpečiť iné hĺobové miesto a na vlastné nrĺklady preložiť

ľudské ostatky vrátane príslušenstva hľobu na nové hĺobové miesto'

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

je povinný výpoved; nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace predo dňom'

keď sa má hľobové miesto zrušiť; ak mu nie je známaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu'

uverejní tuto infoľmáciu na mieste obvyklom na pohĺebisku s uvedením mena a priezviska

nájomcu hľobového miesta a čísla hrobového miesta'

Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods' 1 písm' c)' je povinný

ýpoveď doručiť nájomcovi najneskôľ do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty' naktorubolo

nájomné zapiateĺé;ak mu nie je znilmaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu' uverejní túto

iďoľmáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a pľiezviska nájomcu

hĺobového miesta a čísla hrobového miesta'

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

c) a nájomc a ie ,ni^y' qýpovedná lehota up1ynie do jedného roka odo dňa doručenia

výpovede. Prenajímateľ vyzve nájomcu, aby najneskôľ do tejto lehoty odstľánil z hĺobového

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

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

opustenú vec.

Po uplynutí tlecej doby (l0 ľokov odo dňa pochovania) môže nájomca písomne poŽiadať

prenajímateľa o úončenie nájomného vďahu písomnou dohodou zmluvných strán'

spľavidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné uhĺadené' Vzoľ žiadosti

oukončenie zmluvy tvoľí pľílohu č' 6 VZN č'' 512020'

4.

5

6.

čl.Ix.
osoBITNÉ USTANoVENIA

1. Pľenajímateľ nezodpov edil zapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloŽeného

na hĺobovom mieste.

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

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

3. Nájomca berie na vedomie, že Pľenajímateľ a jeho spľostredkovatelia spľacúvajú v zmysle

nariadenia Euľópskeho paľlamentu 
-a 

rudy (EU) 20161679 z 27 ' aptíIa 2016 o ochľane

fuzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov' ktorym

sa zrušuje smeľnica g5l46lFjs (všeobecné naľiadenie o ochĺane údajov) osobné údaje

NájomcuvrozsahustanovenomvtejtoZmluvezaúčelomplneniazákonnýchpovinností
Pľenajímateľa, ktoré vyplývajú ,pr"iádrkovaniapohĺebiskapodl'a zékoĺač:' t3ll20t0 Z'z'

o pohĺebníctve v znenineskoľšíchpľedpisov, po dobu nevyhnutne potrebnú ĺazabezpečetie

préx apovinností vyplývajúcich zo znluvného vďahu založeĺého ĺazŕl<Iade tejto Zmluvy

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

395lzoo2Z.z. oaľchívoch a ľegistratuľach a o doplnení niektoých zĺíkonov v platnom zĺeni'

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

naľiadenia o ochĺane údajov potrebné .ra plrrenie zakonných povinností Pľenajímateľa podľa

ztkoĺa č,. l3tlzotO Z.z. o pohľebníctve v zslení neskorších pľedpisov. Nájomca zaroveň

vyhlasuje, Že za účelom uzavľetia tejto Zm\uvy pri poskytnutí osobných údajov

Prenajímateľovi bot dostatočne infoľmovaný o svojich pľávach vyplývajúcich zo

spracúvaniajehoosobnýchúdajov,opovinnostiosobnéúdajeposkytnúťvsúvislostiso
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zakonnými alebo zmluvnýmí požiadavkami, ako aj o ďalších ľelevantn;ých skutočnostiach

obsiahnuĺých v dokumente ,,Podmienky ochľany súkromiď', s kÍoľého obsahom saNájomca

pred podpísaním tejto Zmluvy oboznámil. Nájomca berie na vedomie že infoľmácie o

spľacovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Pľenajímateľa: www'sala'sk'

4. V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potľebné doručovať druhej zmluvnej strane

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

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmena adľesy písomne oznámená dľuhej zmluvnej strane' ktorá

písomnosť doručuje. V pľípade, ak sa písomnosť aj pľi dodľžaní tychto podmienok vráti

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

zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje. Zmluvné stľany sa výslovne dohodli na

opľávnení doručovať písomnosti týkajúce sa zálväzkl,l medzi zmluvn;ými stranami' ktoré

vyplývajú ztejtozmluvy aj pľostľedníctvom e _ mailu ďalebo kľátkej textovej spľávy'

5. Pľenajímateľ aNájomca sa zaväzuj'6 písomne si oznámiť každú zÍnenu ýkajúcu sa ich

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

odo dňa, kedytáto zmeÍanastala. Takéto zmeny sanebudúpovaŽovať zazmeny vyžadujúce

si uzavretie dodatku k tejto zmluve'

čl. x.
zÁvnnnčNÉ UsTANovENIA

1. K zmene tejto zmluvy môŽe dôjsť len na ztklaďevzájomnej dohody zmluvných stľán foľmou

očíslovaných písomn.ých dodatkov, s qýnimkou zmíen vyplývajúcich zo zÍneny

pľevádzkového poľiadku pohrebiska, ktoľé sil záväznépre nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zlĺĺienvšeobecne platných pľávnych predpisov najmä zákonaé' t31'l2010

Z.z. o pohľebníctve v znení neskoľších predpisov'

2. Práva a povinnosti zmluvných stľán touto zmluvou neupľavené sa ľiadia pľíslušn;ými

ustanoveniami VZN č. 5l2O2O v platnom zneni,zákonom č. t3ll20I0 Z' z' o pohľebníctve

v zneníneskorších predpisov a zákonom é. 4OlL964 Z. z. občiansky zakonník v platnom

zneni.
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 zmluvqimi stľanami a účinnou

dňom nasledujúcim po áni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Šal'a. Zmluvné strany

súhlasia ro 
"u..".;rr.ním 

celej zmluvy, vľátane so zveľejnením a spľísfupnením ich osobných

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

5a zékoĺa č,. 2Ltl200O Z. z. o slobodnom prístupe k infoľmáciám a o %nene a doplnení

niektoých zákonov (zákon o slobode infoľmácií) v platnom zneĺi'

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

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

tanovení sa použije úprava, t toľe, pokiaľ je to právne možné,sa čo najviac približuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokial' pti llzatváĺaní tejto Zmluvy zmluvné stľany tuto otázku bľali

do úvahy.

6. Táto zmluva je vypracovaná v troch (3) vyhotoveniach povahy originálu, z ktoých

nájomca obdľžíledno (1) vyhotovenie a prenajímateľ obdrŽí 2 vyhotovenia'

Nájomná zmluva na hĺobové miesto 516



! \

7 Zmlwĺéstrany vyhlasujú, že znúuvusi pľečítali, sutilasia s jej obsaho1 pol:zumeli mu'

vyhlasujú, ze ousatu3" ,ráuoo"l', *eitý,'j*ĺý azronlmiteľný pľejav ich vôle ana znak

súhlasu ju podpisujú.

Za nójomcu:

V Šaľ, aĺa'.tl'.!;..Lv''u " "'

Za prenajímateľa:

:}

* *

*

*

JozeÍ
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