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Nájomná zmluva č' 184ĺ2022

na hľobové miesto
zákonník' v zĺení neskoĺších

$ 663 anásl. zákonač'.40|1964 Zb' občiansky

násl. zákona č: 131/2010 Z'z' o pohĺebníctvev znelú ne skorších pľe dpi sov

čl. I.

ZMLWNÉ sľnlľy

1 Pľenajímatel': Mesto Šal'a

Sídto: Nám. Sv. Tľojice 7,927 15 Šaľa

Zastípeĺý: Mgĺ. Jozef Belický' primátoľ mesta

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa' a's'

IBAN: SK82 0900 0000 005t 2430 6282

BIC: GIBASKBX
IČo: 00 306 185

(ďatej len,, prenaj íľnateľ " )

Budovatel' skä 555 17, 927 OI Šaľa

Nájomca:
Narodený/á:
Rodné číslo :

Trvale bYtom

Tel.
e-mail:

Ján Baňák

(ďalej len,, nój oľnca" )
(obidvaja účastníci zmluvy v ďalšoľn texte spoločne aj ako ,,zľnluvné strany")

čl. il.
WODNÉ USTANoVENIA

2

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

zastavaĺáplocha anádvorie oqimeľe ilz++ m2,parcela ľegistľa C KN óíslo 1586/8'

zastavanáplocha a nádvoľie o qýmeľe I34 fi? a paľcela ľegistľa C KN číslo 1586/6' ostatná

p1ocha o'r,ýmeľe 7 m2 vedené katastľálrry. oäbo'om okľesného uľadu Šaľa' pľe obec

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

Na tejto nehnuteľnosti sa nachád za ciĺtonĺmesta Šaľa ktoľý je pohľebiskom podľa zél<oĺa

t3IlzOtOZ.z,opohľebďctvevzneĺineskoršíchpredpisov.Pľenajímateľjepľevádzkovateľ
pohĺebiska
tfuobové miesto na paľcele NC 5o rad: 2, hľobové miesto i' 2l'22 (ďalej aj ako "hĺobové

miesto,,) doteraz uiĺru1pôvodný nájomca _ Helena Baňóková (ďalej aj ako "pôvodný

nájomcď.) ĺa zákIade Nĺjomnej zmluvy č.272l1O zo dňa 4'10'2010 pľičom ĺá$omĺe za

užjvanie hĺobového miesta bolo ubĺadené na dobu do 23.7.2028.

Z dôvodu, že pôvodný nájomca zomĺel a nájomca vnlŽil prednostné právo na uzatvoľenie

novej nájomnej zmluvy na hľobové miesto v súlade s $ 21 ods' 4 zŕkoĺač" I31l20I0 Z'z'

o pohľebníctve v ,^eĺlĺ neskoľších pľedpisov sa zmluvné strany qýslovne dohodli na

uzatvoľení tejto nájomnej zmluvy (ďalej len 
"zmluvď')'
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1 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca pľijíma do nájmu za podmienok

dohodnutých v tejto zmluve hrobové *i"sto na paĺcele Nc 5' rud:2' hľobové miesto č'

21,22.

SLUŽBY sPoJENÉ . *ĺ#nľú HRoBovEHo ľ/IIESTA

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

pľenaj ímateľ poskytuj e nájomcovi:

i.r odvoz odpadu z pohľebiska okľem stavebného odpadu'

t.2 údržbapozemkov a stavieb na pohĺebisku, na ktorom sa hĺobové miesto nachádza

(okľem hľobového miesta),

úhĺady investičných a neinvestičných nák|adov spojených s pľevádzkou pohĺebiska'

prevádzkovanie pohĺebiska, na ktoľom sa nachádza hrobové miesto špecifikované v č1'

III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č. ĺ3ll2}t0 Z' z' o pohĺebníctve v zneĺí

čl. uL
PREDMET A UčEL NÁJMU

neskoľších pľedpisov

čl. v.
DoBA ľÁmĺu

Táto zmluv asauzatvára na dobu newčitú a nesmie sa vypovedať skôr' ako po uplynutí tlecej

doby (10 ľokov odo dňa pochovania) , ak zákoĺ č,. l3:Il2OI0 Z' z' o pohĺebníctve v zneĺí

1

1.3

1.4

1

2.

1

2

J

neskoľších predpisov neustanovuje inak'

Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je doklad o úhĺade nájomného

čl. vI.
ľÁĺoľtľÉ

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

"o 
,t urry nového nájomcu uhĺadené na dobu do23'7'2028'

Nájomca beľie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že výška nájomného na ďalšie obdobie

n.ĺ-ubudeuľčenápodľaaktuálneplatnéhocenníkapľenajímateľa.
Nájomca je povinný pred uplynutím pľedplateného obdobia uhľadiť nájomné na ďalšie

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

obdobie, má prenajímateľ právo ,.ypou"duľ túto nájomnú zmluvu postupom podľa č1' VIII'

tejto Zmluvy' 
,_'_^' ^-.'!L^*iacfo -Á nĺeánnqtné nľávc /ej nájomnej

pľĺ ĺmľtĺ nájomcrr hĺobového miesta má pľednostné pľávo ĺavzatvoreile no\

zmluvy na hľobové miesto osoba blízka, ak je blízkych osôb viac, táb|ízka osoba' ktoľá

doručí prenajímateľovi písomnú Žiadost] ako prvá, prevkáŽe svoj status blízkej osoby k

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

podpisom vyhlasujúc tento vzťah k zomrelému nájomcovi a ktorej pľenajímateľ písomne

ako prvej potvrdí vyuŽitie pľednostného pľáva. Pľednostné právo na uzatvoľenie nájomnej

zmluvy moŽno uptut riľ najneskôľ do jedného ľoka od úmľtia nájomcu hľobového miesta'
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čl. vil.

1

PRÁvA A PovINosTI ZMLUvNÝcrĺ sľnÁľ

Prenajímateľ je povinný:

1.1 pľevádzkovať pohľebisko sprenajaQým hľobovým miestom vsúlade splatnými

právnymipľedpismiopohrebníctveaprevádzkoýmporiadkompohľebiska,
l.2 počas tľvania tejto zmluvy zabezpečiť prístup nájomcovi k pľenajatému hĺobovému

miestu,

1.3 zdtžať sa akýchkol,vek zásahov do hĺobového miesta, okrem pľípadu, ak je potrebné

zabezpeóiťbezpečné pľevádzkovanie pohľebiska. o pripľavovanom zásahuje povinný

vopľed písomne infoľmovať nájomcu. o už uskutočnenom zásahu do hľobového

miesta, je prevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne infoľmovať nájomcu'

I.4 vopred písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy' najmenej šesť

mesiacov pľedo dňom, keď sa máhĺobové miesto zrušiť'

Nájomca je povinný:

2.l doďržíav ať ustanoveni a ptev ádzkového poriadku'

2.2 uŽívať hľobové miesto v súlade s platnými právnymi pľedpismi o pohĺebníctve

aptevädzkovým poľiadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou'

2.3 na vlastné naklady zabezpečovať poriadok, údržbu a staľostlivosť o prenajaté hľobové

miestoajehobezprostľednéokolieazabezpečiť,abypríslušenstvokhĺobuneohľozilo
bezpečnosť návštermíkov pohĺebiska'

2.4 oznamovať prevádzkovateľovi pohĺebiska všetky zmeny údajov potľebné na vedenie

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

tľvalého pobyh], v pľípade právnickej osoby najmä zmenu obchodného mena a sídla'

2.5 vykonávať akékol'vek stavebné ĺpľavy nahĺobovom mieste a úpľavy okolo hľobového

miesta iba s pľedchádzajicim súhlasom správcu cintoľína'

2.6 udržiavať poriadok na pohĺebisku'

Ak prenajím ateľ zistínedostatky v staľostlivosti o hrobové miesto, vyzve nájomcu' aby ich

v pľimeranej dobe odstľánil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstľáni v písomne určenej

lehote, prenajímatel'tak môže uľobiť sám na naklady nájomcu'

Nájomca beľie na vedomie, žeĺedodržiavaním pľevádzkového poľiadku pohĺebiska sa môŽe

dopustiťpriesfupkupodľaust. $ 32zékoĺa:.31:2OIOZ' zopohľebníctvevplatnom zĺeĺí'

KaždáL zmeraapľevádzkového poľiadku bude oznamovaná nájomcovi hĺobového miesta

uveľejnenímoznámeniaozmeneprevádzkovéhopoľiadkupohĺebiskanauradnejtabuli
spolu so zveľejnením nového prevádzkového poriadku pohĺebiska ' Zmeĺapľevádzkového

poľiadku pohĺebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šali'

Podnájom hĺobového miesta je zakazarý'

čl. vlil.
rrŕľovnĎ NÁ.IoIvTNEJ ZMLUvrA uroľčBNIE NÁJoMNEHo VZŤAHU

Prenajímateľ nájomnú zmluw vypovie, ak:

a) závúĺéokolnosti na pohľebisku memoŽňujú tľvanie nájmu hrobového miesta'

b) sa pohĺebisko zruší,

c) nájomca ani po upozornení ĺezaplati|nájomné zavŽívanehrobového miesta'

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

)

J
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J

musí so súhlasom nájomcu zabezpeiiť iné hľobové miesto a na vlastné naklady preložiť

l'udské ostatky vrĺtaĺepríslušenstva hrobu na nové hľobové miesto'

Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zm1lvuzdôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'

je povinný royporo"o;rrájomnej zm1uvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace predo dňom'

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

uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohĺebisku s uvedením mena a pľiezviska

nájomcu hĺobového miesta a čísla hĺobového miesta'

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

výpoveď doručiť nájomcovi najneskôľ do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty' na kÍoru bolo

nájomné zap;aterĺéiakmu nie je zĺŕlmaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu' uveľejní tuto

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

hľobového miesta a čísla hĺobového miesta'

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

c) a nájom 
"u 

i" ,ni^y, vypovĹdná lehota uplynie do jedného ľoka odo dňa doručenia

qýpovede. Pľenajímat 
"ľ 

,yrr"nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstľánil z hľobového

miesta pľíslušenstvo hľobu; ak ho v tejto r.rrot. neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty

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

;:TfiilJ;"i...: doby (10 ľokov odo dňa pochovania) môže nájomca písomne požiadať

pľenajímateľa o ukončenie nájomného vzťahu písomnou dohodou zmluvných strán'

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

o ukončenie zmluvy tvorí pľílohu č. 6 Všeobe cĺe záväzĺého naľiadenia mesta Šaľa č' 5ĺ2020

Pľevádzkoqý poľiadok pohĺebísk mesta Šaľa (ďalej aj ako ,,VZN č' 512020")'

4.

5

6.

čl.Ix.
oSoBITNÉ usľĺľovENIA

1.Pľenajímateľnezodpovedázapoškodenie,aleboodcudzeniehmotnéhomajetkuuloženého
na hĺobovom mieste'

2. Nájomca beľie navedomie, že jeho vlastn:ý hnuteľný majetok si je povinný poistiť na

v'astné naklady. Pľenajímateľ nezodpov edázaprípadnú stratu, resp' zničenie majetku'

3.Nájomcabeľienavedomie,ŽePrenajímateľajehospľostredkovateliaspľacúvajúvzmysle
naľiadenia Euľópskeho p*tur.'.nto 

"u 
,udy giq zolo 1679 z 27 ' apríIa 2016 o ochľane

ffzických osôb pľi spracúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov' ktoým

sa zrušuje smernica g5l46l1s 1vseobecnJ naľiadenie o ochĺane údajov) osobné údaje

NájomcuvľozsahustanovenomvtejtoZmIvvezaúčelomplneniazákonnýchpovinností
Prenajímateľa,ktorévyplývajú,p,",ád,kovaniapohľebiskapodľazäkoĺač:.l3ll201l0Z,z,
o pohľebníctve v ,n"nineskorších pľedpisov, po dobu nevyhnutne potľebnú ĺazabezpeóeĺie

práv apovinno stí vyplývaj úcich zä zmluvného vďahu zaloŽeĺého ĺa zék\ade tejto Zmluvy

a nóslgdne na účely archivácie po dobu tľvania archivačnej doby v súlade so zákonom č'

395l2OO2Z.z. oarchívoch a ľegistratuľach a o doplnení niektoých zákonov v platnom zĺeĺi'

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

naľiadenia o ochľane údajov potrebné ,ra plnenie zákonných poviĺurostí Pľenajímateľa podľa

zékoĺa č). I3tlzOIO Z.z.o pohľebníctve v zĺeĺí neskoľších predpisov' Nájomca zŕroveŕ^

vyhlasuje,žezaúčelomuzavľetiatejtoZm\uvypriposkýnutíosobnýchúdajov
Prenajímateľovi bol dostatočne informovaný o svojich pľávach vyplývajúcich zo

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

zakonnými alebo "*to*y*i 
poziuouut a*i, ako aj o ďatších ľelevantn:ŕch skutočnostiach

obsiahnutých v dokumente ,,Pódmĺ"nty o"ľ''*y súkľomiď" s ktoľého obsahom saNájomca

pred podpísaním t.iá z*ľrr.y ouo"ne.ľ Ňä;o-"u berie na vedomie že infoľmácie o

spľacovávaní osobných údajov.ĺ aortoprrJ rru *"boroom sídle Prenajímatel'a: www.sala'sk'

V pľípade, ak budĹ podľá tejto zmlivy potľebné doruÓovať druhej zmluvnej stľane

akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto |ĺro*rrorľ na adľesu zmluvnej stľany uvedenú v č1'

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmenaadresy písomne oznámená druhej zmluvnej stľane' ktorá

písomnosť doručuje. Ý pľípade, ak sa pi'o*'ľ aj pľi dodľžaní tychto podmienok vľáti

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

zásielky zmluvnej strane, kiorá zásielku doručuje' Zmluvné stľany sa výslovne dohodli na

opľávnení doručovať písomnosti týkajúce sa zŕx'azlu medzí zmluvn]ými stľanami' ktoré

vyplývajú z tejto zmlu_vy aj pľostrední",uo- e _ mailu ďalebo kÍátkej textovej spľávy'

Pľenajímateľ aNájomca sa zaväný'6|ĺ'o*o' si oznámiť každú zmenu fýkajúcu sa ich

identifikačných údajov (nánov,sídlo, čjs1u účtov a pod') najneskôľ do 10 pľacovných dní

odo dňa, kedy táto Äe.ra na.tala. Takéto .,,TLeÍLy sa nebudú p ovažovať zazmer.y vyžadujúce

5

si uzavľetie dodatku k tejto zmluve'

čl. x.
zÁvnnnčNn UsTANovENIA

1. K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len na zikJadevzájomnej dohody zmluvných stľán foľmou

očíslovaných písomných dodatkov, s výnimkou zmien vyplývajúcich zo zmeÍLy

pľevádzkového poľiadku pohľebiska, ktoré *"a'ĺooepre nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zozmienus"ou.",," itu*y"t'pľávnychpredpisov 
najmä zžkonač' 131/2010

Z.z. opohľebníctve v znení neskorších pľedpisov'

2. Právaapovinnosti zmluvných stľán touto zmluvou neupľavené sa ľiadia pľíslušnými

ustanoveniami VZN č,.5l2O2Ov platnom zsleĺí,zak9nom č,.I3IlzO10 Z. z. o pohľebníctve

v meníneskoľších pľedpisov a zákonom č" 4011964 Z' z' obóiansky zákonník v platnom

3. ilT: zmluvou sa ľiadi tieŽ doba lŽívaniapredmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

4. Tlľ"ä'#; nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stľanami aúčinnou

dňomnasledujúcimpodnijej"u.,.3,,.niunawebo.,',omsídlemestaŠaľa.Zmluvnéstľany
súh'asia so zveľejnením celej zm.luvY, vrátane so zverejnením a sprístupnením ich osobných

údajov v ľozsahu mena a priezvĺska. Povinnosť zm'uvu zverejniť vyplýva z ustanovenia $

5a zálkoĺa é. 2ttl2o10 Z. z. o slobodnom pľístupe k infoľmáciám ao zmene a doplnení

niektoýchzákonov(zálkoĺoslobodeinfoľmácií)vplatnomzĺeĺí,
5. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stľatia

účinnooť, nie je ým ĺlotknutá ;1"*ď ostatqých ustanovení. Namiesto neúčinných us-

tanovení sa použije úpľava, ktoľá, pokiaľ je to právne možné'sa čo najviac pribliŽuJe iĺnyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pti uzatváianítejto Zmluvy zmluvné strany tuto otazku bľali

äľHi""" je vypracovaná v troch (3) vyhotoveniach povahy oľiginálu' z ktor'ých

nájomca obdľží j"orro ĺrl vyhotovenie a pľenajímateľ obdrŽí 2 vyhotovenia'6

I
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7 Zmlvvĺéstľany vyhlasujú, Že zmluw si pľečítati, súhlasia s jej obsahom, porozumeli mu'

vyhlasujú, že obsďruj. ,touoany, uľertý, jasný a zľozumitel'ný prejav ich vôle aĺa zÍtak

súhlasu ju podpizujú.

Zanójomcu:

V Šaľ, aĺu . !!l...9,.x.o.?*

Za prenajímateľa:

rt 'f,i

i

*

primátor

1

I
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