
uzatvďÍená v zmysle s
2! aĺásl'.

Nál omná zmluva č'' t90l2022

na hľobové miesto
é. 4Ol 1964 Zb' občiansky zakonník v znení neskoľších

663 anásl. zákona
t0 Z.z. o pohĺebnícWe v zneil neskoľších pľedpisov

zikoĺač,.131ĺ20a$

čl. L

1 Prenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: ĺ*' 
''' 

Tľojice 7 
'927 

15 Šaľa

Zast6peĺý: Mgľ' ĺoz"ľBelickĹ primátor mesta

íJä"e 
'pojenie: 

Slovenská sporiteľňa' a's'

IBAN: šŕ*' 0900 b000 0051' 2430 6282

BIC: GIBASKBX

tČo: 00 306 185

(ďalej len,, prenaj íľnateľ " )

(ľ;':jr';:';:ľr?ľ;ľ)Iuvy 
v ďalšom texte spoločne aj ako ,,zmlt'lvné strany")

ZMLUVNÉ sľnĺľy

Mária Lampeľtová

Vinohĺadní cka t57 lt'| ' 92'7 OI Š'aľa

čl. il.
ÚvoulĺB UsTANovENIA

,, Nájomca:
Naĺodený/á:
Rodné číslo :

Trvale býom
Tel.
e-mail:

1 PrenajímateľjevýlučnýmvlastníkomPozemku^ľegistľaCKNpaĺcelačíslo1586/1'
zastayanáplocha anádvoľie ovýrneĺe ;;;^^ m2,pLcela registľa c KN číslo 1586/8'

zasrayaĺtĺplocha u 
''áänoĺ" 

o qýmeľe R;"^'u p*'"tu '"-'i'* 
c KN číslo l586ĺ6'ostatná

plocha o v.imere 7 m2 vedene t<atastľffi "äfuľ. 
ón'*eno uĺadu Šaľa' pľe obec

a katastľáln" *.*r" Šďa, na liste "l"r,fr;;; 
ĺ' i ĺľĺ': aj ako ';nehnuteľnostľ')'

Na tejto nehnuteľnJrti ,u'u.t,ĺaru .inää*.rru šuľu ktorý je pobĺebiskom podľa zŕlkoĺa

1 3 1/20 1 0 Z. z. opoň"urrr.*e v znení 
".rr."rsar, 

p'.opĺron. 
'ľrenaj 

ĺmateľ j e pĺevádzkovateľ

pobĺebiska'
Hrobové miesto napaľcele !4,nd:9, hĺobové miesto ó.27 (ďďej aj ako 'hľobové 

miesto")

doteľaz ,lŽívalpouoa"y nájomca _!ii; ň;"a'o'o'a (ďŇ 
"í 

ako 'Bôvodný 
nájomcď)

ĺa zŕkJadeNájomnej zm'uw ĺ. wĺ.ä"šoi;dň" 13.3 2oo.'pieo* ľájomné za vžívanĺe

hĺobového 'nĺ"o 
il"iä 

"t''ua"ne 
na dobu do 26'10'2o''' 

or.*ostné pľávo Í'

Z dôvodu, že pôvodný nájomca ""*"i "lrui;;"'Ľ1lpľednostné 
pľávo- na uzatvoľenre

novej nájomnej zm'uvy na hĺobové ;;;; súlade s $ 2i ods. 4 zékoĺač:' 13ll20t0 Z'z'

o pohĺební.*. ,.^.ĺ neskoľších i|il*; :" *"* 
stľany výslovne dohodli na

rrzawoÍení t.ito rralorn".j znluvy (ďalej len,,zĺrluvď)'

,,

J

4.

h
!
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1

čl. ilI.
PREDMET A UčEL ľÁľľĺu

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

dohodnudchvtejto zmluvehľobovémiestonapaľcele 14, tad.9, bľobovémiesto é.27.

čl.Iv.
sLUŽBY sPoJENÉ s NÁJMoM HRoBovÉrro MIESTA

S prenájom hľobového miesta sú spojené sluŽby, ktoré počas tľvania nájomného vzťahu

pľenajímateľ poskytuj e náj omcovi:
1.1 odvoz odpadu z pohľebiska okľem stavebného odpadu,

1.2 iĺdržba pozemkov astavieb na pohľebisku, na ktoľom sa hĺobové miesto nachádza

(okľem hľobového miesta),

1.3 úhľady investičných a neinvestičných nákladov spojených s prevádzkou pohľebiska,

I.4 pľevádzkovanie pohrebiska, naktorom sanachádzahĺobové miesto špecifikované v č1.

III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č,. 13ll20l0 Z. z. o pohĺebníctve v zneni

neskorších predpisov.

čl. v.
DOBA NÁľnĺu

Táto zm1uv asauzayára na dobu neuľčitú a nesmie sa vypovedať skôr, ako po uplynutí tlecej

doby (10 rokov odo dňa pochovania) ' ak zákon č,. l3ll20l0 Z. z. o pohľebníctve v znení

neskorších predpisov neustanovuje inak.

Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je doklad o úhľade nájomného.

čl. vL
ľÁĺonĺľÉ

Nájomné vo ýške 10,00 EUR (slovom desat' euľ nula cent) bolo zo stľany nového

nájomcu uhľadené na dobu do 26.10.2032.

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

nájmu bude určená podľa aktuálne platného cenníka prenajímateľa.

Nájomca je povinný pľed uplynutím predplateného obdobia uhľadiť nájomné na ďalšie

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

obdobie, má pľenajímateľ právo vypovedať túto nájomnú zmluvu postupom podľa čl. Vm.
tejto Zmluvy.
Pri úmľtí nájomcu hĺobového miesta má prednostné právo na vzafrorenie novej nájomnej

zmluvy na hľobové miesto osoba blizka, ak je blízkych osôb víac, tábLízka osoba, ktorá

doručí prenajímatel'ovi písomnú žiadosť ako pľvá, pľeukáže svoj status bLízkej osoby k

zomrelému nájomcovi rodným listom alebo čestqým vyhlásením s úradne osvedčeným

podpisom vyhlasujúc tento vzťah k zomĺelému nájomcovi a ktoľej prenajímateľ písomne

ako prvej potvľdí využitie pľednostného práva. Prednostné pľávo na uzatvorenie nájomnej

zmluvy možno uplatniť najneskôľ do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.
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čl. vII.
PRÁVA A PovINosTI ZMLU\n\ľŕCH STRÁN

1. Pľenajímateľ je povinný:

1.1 prevádzkovať pohľebisko spľenajatým hľobovým miestom vsúlade splatnými

pľávnymi pľedpismi o pohľebníctve a pľevádzkovým poriadkom pohľebiska,

I.2 počas trvania tejto zmluvy zabezpečiť prístup nájomcovi k prenajatému hľobovému

miestu,

1.3 zdržať sa akýchkol'vek zásahov do hľobového miesta, okľem pľípadu, ak je potľebné

zabezpečiťbezpečĺépľevádzkovanie pohĺebiska. o pripravovanom zásahu je povinný

vopľed písomne informovať nájomcu. o už uskutočnenom zásahu do hĺobového

miesta, je prev ádzkovateľ povinný bezodkladne písomne infoľmovať náj omcu,

l.4 vopľed písomne upozoľniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť

mesiacov pľedo dňom, keď sa má hľobové miesto zrušiť.

2. Nájomcaje povinný:
2.I do&žiavď ustanoveniaprevádzkového poriadku,

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

a prevádzkovým poriadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou,

2.3 na vlastné nĺĺklady zabezpečovať poľiadok, údržbu a staľostlivosť o pľenajaté hrobové

miesto a jeho bezprostľedné okolie a zabezpečiť , aby príslušenstvo k hľobu neohľozilo

bezpečnosť návštevníkov pohľebiska,

2.4 oznamovať pľevádzkovateľovi pohrebiska všetky zÍrLeÍLy údajov potľebné na vedenie

evidencie hľobových miest, v prípade fyzickej osoby najmä nnenu mena a adresy

trvalého pobytu, v prípade pľávnickej osoby najmä zmenu obchodného mena a sídla,

2.5 vykonávať akékoľvek stavebné úpravy nahĺobovom mieste a úpľavy okolo hĺobového

miesta iba s predchádzajícim súhlasom spľávcu cintorína,

2.6 udržiavať poriadok na pohľebisku.

3. Ak pľenajímateľ zistí nedostatky v staľostlivosti o hĺobové miesto, vyzve nájomcu, aby ich

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

lehote, pľenajímateľ tak môže uľobiť sĺím na naklady nájomcu.

4. Nájomca beľie na vedomie, že ĺedodržiavaním pľevádzkového poriadku pohĺebiska sa môže

dopustiťpriestupkupodľaust. $ 32 zákona13ll20l0Z. zopohľebníctvevplatnom z-není.

5. Každá Zmena prevádzkového poľiadku bude oznamovaná nájomcovi hľobového miesta

uverejnením oználmelia o Zmene prevádzkového poľiadku pohĺebiska na úľadnej tabuli

spolu so zveľejnením nového prevádzkového poľiadku pohľebiska. Zmena ptevádzkového

poľiadku pohĺebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šali.

6. Podnájom hľobového miestaje zakénaĺý.

čl. VIIL
rnŕpovnĎ NÁJoMNEJ ZMLIIvY A UKoNčENIE ľÁĺoľrľÉHo vZŤ^HU

1 Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak:

a) zélvažnéokolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hľobového miesta,

b) sa pohľebisko zruší,
c) nájomca ani po upozorneď ĺezaplatilnájomné zavžívane hľobového miesta.

Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu 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 nráklady pľeložiť

ľudské ostatky vrátane pľíslušenstva hľobu na nové hľobové miesto.

3. Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zmluvuzdôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a b),

je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tľi mesiace pľedo dňom,

keď sa má hĺobové miesto zrušiť; ak mu nie je známaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu,

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

nájomcu hľobového miesta a čísla hľobového miesta.

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

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

nájomné zap|atené; ak mu nie je známaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uveľejní tuto

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

hľobového miesta a čísla hĺobového miesta.

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

c) a nájomca je znélm1 výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia

výpovede. Prenajímateľ vyzvenájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstranil z hľobového

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

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

opustenú vec.

6. Po uplynutí tlecej doby (10 rokov odo dňa pochovania) môže nájomca písomne požiadď

prenajímateľa o ukončenie nájomného vďahu písomnou dohodou zmluvných strán,

spravidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné uhľadené. Yzor žiadosti

o ukončenie zmluvy tvoľí prílohu č. 6 Všeobe cne záv'ázĺéhonaľiadenia mesta Šaľa č. 5/2020

Prevádzkoý poriadok pohľebísk mesta Šaľa (ďalej aj ako ,,VZN č.512020*).

čl. Ix.
oSOBITNÉ USTANOVENIA

l. Prenajímateľ nezodpovedázapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

na hĺobovom mieste.

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

vlastné naklady. Prenajímatel'nezodpoveďázapľípadnú stratu, ľesp. zničenie majetku.

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

naľiadenia Európskeho paľlamentu a raďy (EU) 20161679 z 27. aprtIa 2016 o ochľane

ffzických osôb pľi spľacúvaní osobných údajov a o volhom pohybe takýchto údajov, ktoým

sa zrušuje smernica g5l46lEs (všeobecné naľiadenie o ochľane údajov) osobné údaje

Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto Zmluve za účelom plnenia zákonných povinností

Pľenajímateľa, ktoré vyplývajú zprevádzkovania pohľebiska podľa zákoĺač. 13ll20l0 Z.z.

o pohľebníctve v znení neskorších pľedpisov, po dobu nevyhnutne potrebnú ĺazabezpečenie

práv apovinností vyplývajúcich zo zmluvného vďahuza\ožeĺého nazáklade tejto Zmluvy

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

395l2OO2Z.z. o aľchívoch 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

naľiadenia o ochĺane údajov potrebné na plnenie zĺĺkonných povinností Prenajímateľa podľa

zákoĺač. l3tl20t0 Z.z. o pohľebníctve v zĺení neskorších predpisov. Nájomca zároveťl

vyh]asuje, Že Za účelom uzavľetia tejto Zmlwy pri poskytnutí osobných údajov

Prenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich právach vyplývajúcich zo

,

Nájomná zmluva na hľobové miesto 416



4.

spľacúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskytnúť v súvislosti so

zakonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších relevantných skutočnostiach

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

pľed podpísaním tejto Zmluvy oboznámil. Nájomca beľie na vedomie že infoľmácie o

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

V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej strane

akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v čl.

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmena adľesy písomne oznárlená dľuhej zmluvnej stľane, ktorá

písomnosť doručuje. V pľípade, ak sa písomnosť aj pľi dodržaní !ýchto podmienok vráti

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

zásielky zmluvnej stľane, ktorá zásielku doručuj e. Zm|uvĺé stľany sa výslovne dohodli na

opľávnení doručovať písomnosti týkajúce sa zävazku medzi zmluvnými stľanami, ktoré

vyplývajú ztejto zmluvy aj pľostredníctvom e _ mailu alalebo kľátkej textovej správy.

Prenajímateľ aNájomca sa zaväzujÍl písomne si oznámiť každí zmenu týkajúcu sa ich

identiťrkačných údajov (nénov, sídlo, čísla účtov a pod.) najneskôr do 10 pracovných dní

odo dňa, kedy táto zÍTLenanastala. Takéto zmeny sa nebudú považovať zazmeny vyžadujúce

si uzavretie dodatku k tejto zmluve.

5

čl. x.
zÁvľnnčľÉ usľĺNovENIA

1. K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len nazákladevzájomnej dohody zmluvných strán foľmou

očíslovaných písomných dodatkov, s výnimkou zmien vyplývajúcich zo zÍneny

prevádzkového poľiadku pohĺebiska, ktoré silzáväzné pre nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zmieĺvšeobecne platných právnych pľedpisov najmä zákoĺač. l3l/20l0
Z.z. o pohľebníctve v znení neskorších pľedpisov.

2. Ptilva a povinnosti zmluvných stľán touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými

ustanoveniami VZN č. 5l2O2O v platnom znení, zákonom č. L3tl20l0 Z. z. o pohĺebníctve

v zneni neskorších predpisov a zákonom é. 4011964 Z. z. obéíansky zákonník v platnom

znení.
3. Touto zm|uvou sa ľiadi tiež doba uživaniapľedmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

tejto zmluvy.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvn;ými stranami a účinnou

dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na webovom sídle mesta Šaľa. Zmluvné strany

súhlasia so zveľejneďm celej zmluvy, vrátane so zverejnením a spľístupnením ich osobných

údajov v rozsahu mena a pľiezviska. Povinnosť zmluvu zverejniť vyplyva z ustanovenia $

5a zŕil<ona č. 2Ill2OOO Z. z. o slobodnom pľístupe k infoľmáciám ao zmene a doplnení

niektoqých zákonov (zákoĺo slobode infoľmácií) v platnom zneni.

5. Ak niektoré ustanovenia tejto Zm|uvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia

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

tanovení sapoužije úpľava, ktoľá, pokiaľ je to pľávne možĺé,sa čo najviac približuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzavĺéxaní tejto Zmluvy zmluvné stľany túto otazku bľali

do úvahy.

6. Táto zmluva je vypľacovaná v troch (3) vyhotoveniach povahy oľiginálu, zktoých
nájomca obdľží jedno (1) vyhotovenie a pľenajímateľ obdľží 2 vyhotovenia.

,
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7 Zmiuvĺéstrany vyhlasujú, že zmluvu si prečítali, suhlasia s jej obsďro''" po1:* i mu'

vyhlasujú,'že obsďruj" ,ráuoarrý, *eiry,'3^,'y anozvmiteľný pľejav ich vôle ana znak

súhlasu jupodpizujú'

v Šďi, aĺu..l.{r.!.
U/-lr.)

Zanájomcu:
Za prenajímateľa:

Jozef

1
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