
Nájomná zmluva č.. t27l2022

na hľobové miesto

uzatVorená v zmysle $ 663 anásl. zákonaÓ.4011964 Zb' obiiansky zakonník v zneĺí neskoľších

21 aĺásl. zákoĺač,. t3tl2o1o Z.z. o pohĺebníctve v zneníneskorších pľedpisov
prodpisov a $

čt. L
ZMLWNE STRANY

1. Pľenajímatelo: Mesto Šal'a

Sídlo: Nám' Sv' Trojice 7'92715 Šaľa

Zastiryeĺý: Mgľ' Jozef Belický' pľimátoľ mesta

Bankové spojenie: Slovonská spoľiteľňa' a's'

IBAN: SK82 0900 0000 00s1 2430 6282

BIC: GIBASKBX
IČo: 00 306 185

(ďatej len,, pľ enaj ímateľ " )

2. Nájomca:
Naĺodený/á:
Rodné číslo :

Trvale býom
Tel.

e-mail:

Zdenka Kukanová

(ďatej len,,nójomca")
(obidvajaúčastnícizmluvyvďalšomtextespoločneajako,,zmluvnéstrany,,)

čl. IL
WoDNÉ USTANoVENIA

1 Pľenajímateľ je výlučným vlastĺríkom pozemku^ľegistra C KN parcela číslo 1586/1'

zastavaĺálplocha a nádvorie o viýmere szz+q m2, paľcela ľegistľa c KN číslo 1586/8'

zutavanáplocha a nádvoľie o výmere I34 Íi u p*..lu ľegistľa C KN číslo 1586/6' ostatná

p1ocha o qimeľe 7 ĺĺÝ vederré katastrilnym oäbo'o"' okĺesného úľadu Šaľa' pre obec

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

Na tejto nehnuteľnosti sa nachád"u.irrtorír, mesta Šaľa ktoý je pohĺebiskom podľa zél<oĺa

13lĺ2ot' Z. z. opohľebnícp ev zĺenineskorších pľedpisov. Pľenajímateľ je prevádzkovďeľ

ilľľ:-äiesto na paľcele 6, rud: 12, hľobové miesto č'10'11 (ďalej aj ako "hĺobové

miesto,.) doteruz rlzivalpôvodný nájomca - Ing. Jozef Klkan (ďalej aj ako ,,pôvodný

nájomcď,) ĺazŕlďade Nájomnej "*hr; 
č.36ltďzo É'22111pričom nájomné zavžívanĺe

ĺ,ľäuoveno miesta bolo uhradené na dobu do 30'lÍ'2024' , _l^! --A,,n aa

Z dôvodu, že pôvodný nájomca zomľel a nájomca využil prednostné pľávo na uzatvorenre

novej nájomnej zmluvy na hĺobové miesto v súlade s $ 21 ods' 4 zil<oĺaé' I3tl20t0 Z'z'

o pohĺebníctve v zneni neskorších pľedpisov sa zmluvné strany ýslovne dohodli na

uzawoľení tejto nájomnej zmluvy (ďalej len 
"zmluvďo)'

2.

J

4.

\
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čl. ilL
PREDMEľ n Účnl ľÁĺľĺu

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

dohodnuých v tejto zmluve hĺobové miesto na paĺcele 6, rud : 12, hľobové miesto č'

10,11.

'LUŽBY 
sPoJENÉ , *ĺľúľú HRoBovÉrro MIE'TA

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

pľenaj ímateľ poskytuj e náj omcovi :

i.r odvoz odpadu z pohľebiska okĺem stavebného odpadu'

l.2 idňbapozemkov astavieb na pohrebisku, na ktorom sa hľobové miesto ĺachádza

(okĺem bĺobového miesta),

úhĺady investičných a neinvestičných nákladov spojených s prevádzkou pohľebiska'

preváá"kovanie pohľebiska, na kÍorom sa nachádza hrobové miesto špeciÍikované v č1'

III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č. l3ll2o|O Z. z. o pohľebníctve v zneni

neskorších pľedpisov.

čl. v.
DoBA ľÁĺnĺu

1

1.3

1.4

1. Táto zmluv asavzatxérana dobu neuľčitu a nesmie sa vypovedať skôr, ako po uplynutí tlecej

doby (10 ľokov odo dňa pochovania) , ak zékon č. l3ll201o Z' z' o pohĺebníctve v znení

neskorších pľedpisov neustanowj e inak'

2. Neoddelitel'nou_pľílohou tejto zmluvy je doklad o úhĺade nájomného'

čl. vL
ľÁĺoľĺľÉ

1. Nájomné vo výške 2gr87 EUR (slovom dvadsat'devät'euľ osemdesiatsedem cent) bolo

zostľanynovéhonájomcuuhľadenénadobudo30.11.2024.
2. Nájomca berie na vedomie a ýslovne súhlasí s tým, že ýška nájomného na ďalšie obdobie

nájmu bude uľčenápodľa aktuálne platného cenníka prenajímateľa'

3. Nájomca je povinný pred uplynutím pľedplateného obdobia uhĺadiť nájomné na ďalšie

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

obdobie, má pľenajímateľ právo .\rypo".auľ túto nájomnú zmluvu postupom podľa č1' VIII'

tejto ZmluvY.

4. Pri úmľtí nájomcu hľobového miesta má prednostné právo na uzatvoľenie novej nájomnej

zmluvy na hľobové miesto osoba b!ízka, ak je blízkych osôb viac, tilblízka osoba, ktoľá

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

zomrelému nájomcovi ľodným listom alebo čestným vyhlásením s uradne osvedčeným

podpisom vyhiasujúc tento vďah k zomľelému nájomcovi a ktoľej pľenajímateľ písomne

ako pľvej potvrdí využitie prednostného práva. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej

zmluvy moŽno uplatniť najneskôľ do jedného ľoka od úmľtia nájomcu hĺobového miesta'

h
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čl. vII.
PRÁVA A PoVINosTI ZMLU\N'ŕcII STR(N

Pľenajímateľ j e povinný:

1.1 pľevádzkovať pohrebisko spľenaja|im hľobovým miestom vsúlade splatnými

právnymi pľedpismi o pohĺebníctve a pľevádzkoým poľiadkom pohľebiska,

I.z počas trvania tejto zmluvy zabezpeéiť prístup nájomcovi k prenajatému hrobovému

)

miestu,

1.3 zdĺŽať sa akýchkol'vek zásahov do hĺobového miesta, okľem pľípadu, ak je potrebné

zabezpeéiťbezpeónéprevádzkovanie pohľebiska. o pľipravovanom zásahuje povinný

vopred pĺsomne infoľmovať nájomcu. o uŽ uskutočnenom zasahu do hĺobového

miesta, je prevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne iďoľmovať nájomcu'

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

m"siacot'opredodňom,keďsamáhĺobovémiestozľušiť.
Nájomcaje povinný:

2.l dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku'

2.2 lživať hĺobové miesto v súlade s platnými právnymi predpismi o pohĺebníctve

aptevádzkovým poľiadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou'

2.3 na vlastné naklady zabezpeéávať poriadok, údľžbu a staľostlivosť o pľenajaté hĺobové

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

bezpečnosť návštevníkov pohľebiska,

z.4 oznamovať pľevádzkovateľovi pohĺebiska všetky 7ÍÍIer]y údajov potrebné na vedenie

evidencie hĺobových miest, v pľípade fyzickej osoby najmä anenu mena a adresy

trvalého pobýu, v prípade pľávnickej osoby najmä 
^nenu 

obchodného mena a sídla'

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

miestaibaspredchádzajícimsúhlasomsprávcucintorína,
2.6 udržíavať poľiadok na pohrebisku'

Ak prenajímateľ zistí nedostatky v starostlivosti o hrobové miesto, wz;ve nájomcu' aby ich

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

leĹote, pľenajímateľ tak môže rľobiť sám na naklady nájomcu.

Nájomca berie na vedomie, žeĺedodňiavaním prevádzkového poriadku pohľebiska sa môže

dopustiť priestupku podľa ust. $ 32 zékoĺa l3tl20l0 Z. z o pohĺebníctve v platnom zÍleĺi'

Každá ĺlrleÍLa pľevádzkového poriadku bude oznamovaná nájomcovi hľobového miesta

uverejnením oznámenia o nnene prevádzkového poľiadku pohrebiska na uradnej tabuli

spolu so zveľejnením nového prevádzkového poriadku pohľebiska ' Zmeĺa prevádzkového

poriadku pohĺebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šali'

Podnáj om hĺobového miesta j e zakénaný'

čl. VIII.

vŕľovEĎ NÁJoMNEJ ZMLtI\.t/ A UKoNčENIE ľÁĺonĺľÉrro VZŤAHU

Pľenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak:

a) závažĺéokolnosti na pohľebisku znemoŽňujú trvanie nájmu hľobového miesta'

b) sa pohĺebisko zruší,

c) náj omca ani po upozoľnen í ĺezaplatiÍnáj omné za úiv anĺe hĺobového miesta'

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

J.

4
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,
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musí so súhlasom nájomcu zabezpeóiť iné hĺobové miesto a na vlastné náklady pľeložiť

ľudské ostatky vrátane pľíslušenstva hľobu na nové hrobové miesto'

Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zmluvuzdôvodov uvedených v 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 métmaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu'

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

nájomcu hľobového miesta a čísla hľobového miesta'

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

ýpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty' nakÍorubolo

nájomné zap'ateĺé;ak mu nie je znátmaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu' uveľejní túto

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

hĺobového miesta a čísla hľobového miesta'

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

c) a nájom 
"u 

i" ,nt*ry, vypovĹdná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia

qýpovede. Pľenajímate i ,yrr"nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstránil z hĺobového

miesta pľíslušenstvo hrobu; ak ho v tejio t.t'ot" neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty

ho pľenajímateľ odstráni; po uplynutí v;ýpovednej lehoty sa príslušenstvo hľobu povaŽuje sa

opustenú vec.

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

pľenajímateľa o ukončenie nájomného vďahu písomnou dohodou zmluvných strĺĺno

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

o ukončenie zmluvy tvoľí pľílohu č. 6 Všeobe cĺe zátv'aznéhonariadenia mesta Šaľa ó. 512020

Prevádzkoý poriadok pohĺebísk mesta Šaľa (ďa1ej aj ako ,,yZNI é' 512020*)'

čl. Ix.
osoBITNÉ usľĺľovENIA

5

6.

1. Pľenajímateľ nezodpo vedát zapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

na hľobovom mieste.

2. Nájomca beľie navedomie, Že jeho vlastqý hnuteľný majetok si je povinný poistiť na

vlastné náklady. Prenajímateľ nezodpovedázaprípadnú stratu, resp' zničenie majetku'

3. Nájomca berie na vedomie, že Pľenajímateľ a jeho spľostredkovate1ia spľacúvajú v zmysle

nariadenia Euľópskeho paľlamentu 
-a 

rady (EU) 20161679 z 27 ' aptíIa 2076 o ochľane

ff zických osôb pri spľacúvaní osobných údaj ov a o vol'nom pohybe takýchto údaj ov' ktoým

sa zrušuje ,m.*i.u g5l46l1s (všeobecné naľiadenie o ochľane údajov) osobné údaje

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

Pľenajímateľa,ktoľévypýajú,p,",á,d,kovaniapohľebiskapodľazákoĺaé.t3Il20I0Z,z.
o pohĺebníctv ev znenineskoľších pľedpisov, po dobu nevyhnutne potľebnú na zabezpečenie

ptáv apovinností vyplývajúcich zo zm1uvného vďahuzaložeĺého ĺazél<ladetejto Zmluvy

anáslednenaúčelyaľchiváciepodobutľvaniaaľchivačnejdobyvsúladesozákonomč.
395l2OO2Z.z. oarchívoch a ľegistraturach a o doplnení niektoých zákonov v platnom zĺení'

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

naĺiadenia o ochĺane údajov potľebné na plnenie zakonných poviĺrností Pľenajímateľa podľa

zétkoĺa é. l31'l2ll0 Z.z. o pohrebníctve v zneĺi neskoľších predpisov. Nájomca záĺoveÍĺ

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

Pľenajímateľovi bol dostatočne informovaný o svojich právach vyplývajúcich zo

b
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4.

5

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

zĺĺkonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších ľelevantqých skutočnostiach

obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky ochľany súkľomiď" s ktoľého obsďrom saNájomca

pľed podpísaním tejto Zmluvy oboznámil. Ná3omca berie na vedomie že infoľmácie o

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

V pľípade, ak bude podľá tejto zmluvy potľebné doručovať dľuhej zmluvnej stľane

akukoľvek písomnosť, doručuje sa tato písomnosť na adľesu zmluvnej stľany uvedenú v č1'

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmeÍLaadresy písomne oznámená dľúej zmluvnej stľaneo ktorá

písomnosť doručuje. V pľípade, ak sa piso-no,ť aj pri do&žaní ťýchto podmienok vráti

nedoručená, zmluvné strany sa dohodíi, že účinky doručenia nastávajú dňom vrátenia

zásielky zmluvnej stľane, kioril zasielku doručuj e. Zn1lvné strany sa výslovne dohodli na

opľávnení doručovať písomnosti ýkajúce sa záľväzktt medzi zmluvn;ými stľanami' ktoré

vyplývajú ztejto"r.rLr\.y aj pľostľedníctvom e _ mailu ala|ebo krátkej textovej spľávy'

PrenajímateľaNájomcasazaväzuj,|písomnesioznámiťkažd,Lanenudkajúcusaich
identifikačných údajov (ĺéuov,sídlo, čísla účtov a pod') najneskôľ do 10 pľacovných dní

odo dňa, kedy táto zmenanastala. Takéto 7'ÍTleny sa nebudú považovať za1'rcLerLy vyžadujúce

1

2

si uzavretie dodatku k tejto zmluve'

čl. x.
zÁvnnnčNÉ' UsTAt\ovENIA

K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len na zŕl<Iadevzájomnej dohody zmluvných stľán foľmou

očíslovaných písomných dodatkov, s výnimkou zmien vyplývajúcich zo äneny

prevádzkového poriadku pohľebiska, ktoľé stlzéxärnépľe nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zsnienvšeobecne platných právnych predpisov najmä zékonač^ l31'l20l0

Z.z. opohľebníctv e v zneníneskoľších pľedpisov'

Prána apovinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupľavené sa riadia príslušnými

ustanoveniami VZN č. 5l2O2Ov platnom zneni,zákonom é.13ll20t0 Z. z. o pohľebníctve

v znenineskoľších predpisov a zákonom é. 40ltg64 Z. z. obéíansky zákonník v platnom

zneĺí.
Touto zmluvou sa ľiadi tiež doba uŽívania pľedmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

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

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

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

údajov v ľozsahu mena a priezviska. Povinnosť zmluvu zverejĺĺť vyplýva z ustanovenia $

5a zékoĺa č,. ltlĺzOOO Z. z. o slobodnom pľístupe k infoľmáciáln ao zmene a doplnení

niektoýchzákonov(zakonoslobodeinfoľmácií)vplatnomzneni.
Ak niektoľé ustanovenia tejto Zmluvynie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôľ stľatia

účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení' Namiesto neúčinných us-

tanovení sa použije úpľava, ktorá, pokiaľ je to pľávne možné,sa čo najviac pľibliŽuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatvéraĺítejto Zmluvy zmluvné strany tuto otázku bľali

do úvahy.

Táto zmluva je vypľacovaná v troch (3) vyhotoveniach povďly originálu' z ktoých

nájomca obdrŽí jedno ir) "yr'otovenie 
a pľenajímateľ obdrží 2 vyhotovenia'

J
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5

6.

h
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7 Zm|uvĺé strany vyhlasujú, že zmluvu si prečítali, súhlasia s jej obsahom' porozumeli mu,

vyhlasujú, že obsďruje slobodný, určitý, jasný aztonlrliteľný prejav ich vôle ana z'nak

súhlasu ju podpisujú.

v Šaľ, aĺa... !!},..fu ....tpJ-v...

Za nójomcu: Za prenajímateľa:

/),

........./.........
Beliclcý

pľimátor

h
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