
Nájomná zmluva č. t48l2022
na hľobové miesto

uzatvorená v zmysle $ 663 anásl. zákonaé.4011964 Zb' obč)iansky zákonník v meĺí neskorších

pľedpisov a $ 2ĺ aĺés\. zékoĺaé.131,,12010 Z' z' o pohrebníctve v zneĺĺ neskorších pľedpisov

čl. I.

ZMLWNE STRAI\TY

1. Pľenajímatel': Mesto Šal'a

šĺato," Nám. Sv' Tľojice 7,92715 Šaľa

Zasť6pený: Mgľ. Jozef Belický' primátoľ mesta

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa' a's'

IB.N.{: SK82 0900 0000 OO1L 2430 6282

BIC: GIBASKBX
IČo: 00 306 185

(ďatej len,, prenaj ímateľ " )

2. Nájomca:
Narodený/á:

Rodné číslo :

Tľvale bytom :

Tel.
e-mail:

JozeÍ. Popelka

čl. il.
WODI\E USTANOVENIA

(ďalej len,,nójomca")
(obidvaja účastníci zmluvy v ďalšon texte spoĺočne aj ako ,,zmlavné strany")

1.PľenajímateľjevýlučnýmvlastníkompozemkovregistľaCKNparcelaéís\o362511,ostatlrá
plocha o výmeľe 8 357 Í?,paľcela č:ísio 362514, ostatrá plocha o výmeľe 1974 Íŕ' paľcela

registľa C KN č:ísio 362716, ostabrá plocha o 
1Íme1e 

t% fiŕ vedené katastrálnym odboľom

okľesného úľadu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na LV č' 1 a pozemku regista E

KN paľcela číslo 64, orná pôda o ',.y*... 684 Íŕ,vedený katastľálnym odboľom okľesného

uľadu Šaľa pľe obec a katastľálná itzemie Šaľa na LV č' 7266 (ďa1ej spoločne aj ako

,,1ehnuteľnostio').
2. Na ťýchto nehnuteľnostiach sa nachádza cintoľín mesta Šaľa ktoľý je pohĺebiskom podľa

zékoĺaI3ĺl201O Z. z. opohrebníctve v znení neskoľších predpisov.

3. Ilľobové miesto na paĺcele V 4, rad: 7, hĺobové miesto č. 6,7 (ďalej aj ako ,,hrobové miesto'o)

doteruzužíva|pôvodnýnájomca-JozefPopelka(ďalejajako,,pôvodnýnájomcď.)na
zäl<ladeNájomnejzmluvyč.40o/09'-zodňaL6.7.2}09'pričomnájomnézavŽívane

hľobového miesta bolo uhĺadené na dobu do |3'12'2027 '

4.Zdôvodu,Žepôvodnýnájomcazomľelanájomcavyužilpľednostnépľávonauzatvoľenie
novej nájomnej zmluvy na hľobové miesto v súlade s $ 21 ods' 4 zékoĺa č:' Ĺ31'l20I0 Z'z'

opohĺebnícwevmeníneskoršíchpredpisovsazmluvnéstľanyqýslovnedohodlina
uzatvorení tejto nájomnej zmluvy (ďalej len "zmluvď')'

,
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čl. III.
PREDMEľ a Účnl NÁĺnĺu

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

dohodnutých v tejto zmluve hľobové miesto na parcele Y 4, rad: 7, hľobové miesto č.617.

čl.Iv.
sLUŽBY SPoJENE S NÁJMoM HRoBovÉrĺo n[IEsTA

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

prenaj ímateľ poskýuj e náj omcovi :

1.1 odvoz odpadu z pohľebiska okľem stavebného odpadu,

l.2 idrŽba pozemkov a stavieb na pohrebisku, na ktoľom sa hľobové miesto nachádza

(okľem hľobového miesta),

l.3 úhrady investičných aneinvestičnýchnákladov spojených s prevádzkoupohĺebiska,

I .4 pľevádzkovanie pohľebiska, na ktorom sa nach ádzaltobové miesto špecifikované v č1.

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

neskorších predpisov.

čl. v.
DoBA NÁJMU

Táto zmluv asalzatvára na dobu neuľčitu a nesmie sa vypovedať skôľ, ako po uplynutí tlecej

doby (10 ľokov odo dňa pochovania), ak zákon é, l31l20l0 Z. z. o pohľebníctve v znení

neskorších pľedpisov neustanovuje inak.

Neoddeliteľnou pľílohou tejto zmluvy je doklad o úhĺade nájomného.

čl. vI.
ľÁĺoľĺľÉ

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

zo stľany nového nájomcu uhľadené na dobu do 13.12.2027.

2. Nájomca berie na vedomie a rnýslovne súhlasí s tým, že výška nájomného na ďalšie obdobie

nájmu bude určená podľa aktuálne platného cenníka prenajímateľa.

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

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

obdobie, má prenajímateľ právo vypovedať futo nájomnú zmluvu postupom podľa čl. VIII.

tejto Zmluvy.
4. Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzatvorenie novej nájomnej

zmluvy na hĺobové miesto osoba b|izka, ak je blízkych osôb viac, tábIízka osoba, ktoľá

doručí prenajímateľovi písomnú žiadosť ako pľvá, preukaže svoj stafus blízkej osoby k
zomľelému nájomcovi ľodným listom alebo čestĺrým vyhlásením s uradne osvedčeným

podpisom vyhlasujúc tento vďah k zomľelému nájomcovi a ktorej prenajímateľ písomne

ako pľvej potvľdí využitie pľednostného prétva. Prednostné pľávo na uzatvorenie nájomnej

zmluvy možno uplatniť najneskôľ do jedného roka od úmrtia nájomcu hľobového miesta.

\
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čl. vII.
pnÁvl A PovINosTI zľrluvľŕcH sľnÁľ

1. Prenajímateľ je povinný:

1.1 prevádzkovať pohľebisko spľenajatým hľobovým miestom vsúlade splatnými

právnymipredpismiopohĺebnĺcweapľevádzkovýmpoľiadkompohľebiska,
t.2 počas trvania tejto zmluvy zabezpeóiť pľístup nájomcovi kprenajatému hľobovému

miestu,

l.3 zdržaťsa akýchkolvek zásahov do hľobového miesta, okľem pľípadu' ak je potľebné

zabezpečiťbezpečné prevádzkovanie pohĺebiska. o pripravovanom zasahuje povinný

vopľed písomne iďoľmovať nájomcu. o uŽ uskutočnenom zásahu do hľobového

miesta, je pľevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne iďoľmovať nájomcu'

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

mesiacov predo dňom, keď sa má hĺobové miesto zrušiť'

2. Nájomca je povinný:

2.t do&žiavať ustanoveni a prevádzkového poriadku'

2.2 užívať hĺobové miesto v súlade s platnými právnymi predpismi o pohľebníctve

aprevéĺdzkovýmporiadkompohľebiskaakoajtoutozmluvou,
2.3 na vlastné nárklady zabezpeiävať poriadok, údržbu a staľostlivosť o prenajaté hľobové

miesto a jeho bezprostredné okolie azabezpečiť, aby pľíslušenstvo k hľobu neohľozilo

bezpečnosť návštevníkov pohľebiska'

2.4 oznamovať pľevádzkovateľovi pohĺebiska všetky zĺneny údajov potľebné na vedenie

evidencie hľobových miest, v iľípade fyzickej osoby najmä znenu mena a adresy

trvalého pobytu, v pľípade právnickej osoby najmä nnenu obchodného mena a sídla'

2.5 vykonávať akékoľvek stavebné úpravy nahľobovom mieste a úpľavy okolo hľobového

miestaibaspľedchádzajtrcimsúhlasomsprávcucintoľína,
2.6 l&Žiavať poľiadok na pohĺebisku'

3. Ak prenajímateli zistí nedostatky v staľostlivosti o hľobové miesto, vyzve nájomcu, aby ich

v primeranej dobe odstľánil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstľáni v písomne uľčenej

lehote,prenajímateľtakmôžeurobiťsámnanakladynájomcu.
4. Nájomca berie na vedomie, Že nedodtŽiavaním pľevádzkového poriadku pohľebiska sa môže

dopustiťpriestupkupodľaust.$32zákoĺat3tlzot}Z.zopohľebníctvevplatnomzneni.
5. Každá zmena pr"roáa*o.oého poľiadku bude oznamovaná nájomcovi hĺobového miesta

uveľejnením oznámenia ozrnene pľevádzkového poľiadku pohľebiska nauľadnej tabuli

spo1u so zveľejnením nového pr"uád"kouého poriadku ľoh1ebjska ' Zmeĺa prevádzkového

poľiadku pohľebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šali'

6. Podnájom hľobového miesta je zakazaný'

čl. VIII.

rrŕľovrĎ ľÁĺoľĺľEJ ZMLIIVY A UKoNčENIE NÁJoMNÉrĺo VZŤAHU

1. Pľenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak :

a) závažnéokolnosti na pohĺebisku znemožňujú trvanie nájmu hĺobového miesta'

b) sa pohľebisko zruší,

c) nájomca ani po upozoľnení nezaplatilnájomné zavžívalĺehĺobového miesta'

2. Ak pľenajímateľ vypovie nájomnĹzmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'

,
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musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hľobové miesto a na vlastné náklady pľeložiť

ľudské ostatky vrátane príslušenstva hĺobu na nové hĺobové miesto'

Ak pľenajímateľ r,,yporri. 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 túto infoľmáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a priezviska

nájomcu hľobového miesta a čísla hľobového miesta'

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

výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na ktoru bolo

nájomné zap|atené;ak mu nie je známlaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejď tuto

infoľmáciu na mieste obvyklom na pohrebisku s uvedením mena a priezviska nájomcu

hĺobového miesta a čísla hľobového miesta.

Ak prenajímatel'vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm' c) a

nájomca je známy,výpovedná lehota uplynre do jedného roka odo dňa doručenia qýpovede.

Prenajímateľ vyzve nájomcu, aby najneskôľ do tejto lehoty odstľĺánil z hľobového miesta

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

prenajímatel' odstráni; po uplynutí ýpovednej lehoty sa príslušenstvo 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,

spľavidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné uhľadené. Yzor Žiadosti

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

Pľevádzkový poriadok pohľebísk mesta Šaľa (ďalej aj ako ,,VZN é.512020*)'

čl.Ix.
osoBITNÉ usľ.q.ľovENIA

Pľenajímateľ nezodpovedázapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

na bĺobovom mieste.

Nájomca beľie na vedomie, že jeho vlastný hnuteľný majetok si je povinný poistiť na

v1astné nĺíklady. Pľenajímateľ nezodpovedázaprípadnú stratu, resp. zničenie majetku.

Nájomca beľie na vedomie, že Pľenajímateľ a jeho sprostredkovatelia spľacúvajú v zmysle

naľiadenia Euľópskeho paľlamenfu a rady (EU) 20161679 z 27. apiIa 2016 o ochľane

fyzických osôb pri spľacúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov, ktoým

sa zrušuje smeľnica 95l46l$s (všeobecné nariadenie o ochĺane údajov) osobné údaje

Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto Zmhlve za účelom plnenia zákonrých povinností

Prenajímateľa, ktoré vyplývajú z prevéĺdzkovania pohľebiska podľa zákoĺa č;. l3ll20l0 Z.z.

o pohľebníctv ev zĺeĺineskorších pľedpisov, po dobu nevyhnutne potľebnú ĺazabezpečenie

ptáv apovinností vyplývajúctchzo zmluvného vďahllzaloŽeĺéhoĺazái<lade tejto Zmluvy

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

395l2OO2 Z.z. oarchívoch a registľatuľach a o doplnení niektoých zákonov v platnom zneni.

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

nariadenia o ochrane údajov potrebné na plnenie zakonných povinností Pľenajímateľa podl'a

zékona č. l3l/2ol0 Z.z. o pohĺebníctve v znení neskorších predpisov. Nájomca záľovei

vyhlasuje, že za účelom uzavľetia tejto Zmhlvy pľi poslrytnutí osobných údajov

Pľenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich pľávach vyplývajúcich zo

4.

5
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spľacúvaniajeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskytnúť v súvislosti so

zákonrýmia1ebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších ľelevantn;ých skutočnostiach

obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky ochľany súkľomiď', s ktorého obsahom saNájomca

pľed podpísaním tejto Zmluvy oboznĺímil. Nájomca beľie na vedomie že informácie o

spľacovávaní osobných údajov sú dosfupné na webovom sídle Prenajímateľa: www.sala.sk.

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

akúkolŤek písomnosť, doručuje sa tĺíto písomnosť na adľesu zmluvnej stľany uvedenú v č1.

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmena adľesy písomne oznétmená dľúej zmluvnej stľane, ktorá

písomnosť doručuje. Vprípade, ak sa písomnosť aj pri dodržari týchto podmienok vľáti

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

zásĺe|ky zmluvnej strane, ktoľá zásielku doručuje. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na

opľávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzku medzi zmluvnými stranami, ktoľé

vyplývajú ztejto zmluvy aj pľostľedníctvom e _ mailu ďa\ebo kľátkej textovej správy.

5. Pľenajímateľ aNájomca sa zaväzujÍl písomne si oznámiť každú zÍnenu ýkajúcu sa ich

identiťrkačných údajov (nánov, sídlo, čísla účtov a pod.) najneskôr do 10 pľacovných dní

odo dňa, kedytáto zlT1eÍLanastala. Takéto 7-ffLeny sanebudúpovažovať za7ĺ.Tteny vyžadujúce

si uzavretie dodatku k tejto zmluve.

čl. x.
zÁvnnnčľÉ usľĺNovENIA

1. Kzmene tejto zmluvy môže dôjsť len na zél<Iade vzájomnej dohody zmluvných stľán

foľmou očíslovaných písomných dodatkov, s výnimkou zmien vyplývajúcich zo zmeny

prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sízáv'dzĺépre nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zmienvšeobecne platných právnych pľedpisov najmä zékonač. l31l20l0

Z.z. o pohľebníctve v znení neskoľších pľedpisov.

2. Práva a povinnosti zm|uvných stľán touto zmluvou neupľavené sa ľiadia príslušnými

ustanoveniami VZN č. 512020 v platnom zneni, zĺĺkonom č,. l3ll20l0 Z. z. o pohľebníctve

v znení neskorších pľedpisov a zákonom č,. 4011964 Z. z. občiansky zakonník v platnom

znení.
3. Touto zmluvou sa riadi tieŽ doba uŽívanĺapredmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

tejto zmluvy.
4. 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 zverejnením celej zmluvy, vrátane so zveľejnením a spľístupnením ich osobných

údajov v rozsahu mena a pľiezviska. Povinnosť zmluw zveľejniť vyplýva z ustanovenia

$ 5a zákona č:. 2lll2o}O Z. z. o slobodnom prístupe k infoľmáciám ao nnene a doplnení

niektoých zákonov (zél<oĺo slobode infoľmácií) v platnom znení.

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

účinnosť, nie je ým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných us-

tanovení sapoužije úprava, ktoľá, pokiaľ je to pľávne možné,sa čo najviac približuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pň uzatváraní tejto Zmluvy zmluvné strany tuto otrĺzku bľali

do úvahy.

6. Táto zmluva je vypľacovaná v troch (3) vyhotoveniach, z ktoých nájomca obďrží jedno

(1) vyhotovenie a pľenajímateľ obdľŽí 2 vyhotovenia.

1
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7 ZmIuvné stľany vyhlasujú, že zmlllvu si prečítali, súhlasia sjej obsahom' porozumeli mu,
vyhlasujú, že obsahuje slobodný, určiý, jasný azĺoanmitelhý prejav ich vôle ana znak
súhlasu ju podpisujú.

V Šaľ, dťra..,?-,8:j!ilLp,

Za nójomcu: Za prenajímateľa:

*
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