
Nájomná zmluva ó' 9lz02l
na hľobové miesto

uzatvorená v zmysle $ 663 anásl. zákonaé.4011964 Zb' obóiansky zákonník v zĺení neskorších

a $ 21 a násl. zžkoĺač. 13 1/2010 Z. z. o pohĺebníctvev zĺeĺí neskoľších pľedpisov
predpisov

čl. I.

ZMLUVNE STRANY

1 Prenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nám. Sv' Tľojice 7,gi2715 Šaľa

Zast6peý: Mgľ' Jozef Belichý' pľimátor mesta

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa' a's'

IBAN: SK82 0900 0000 OOsl2430 6282

BIC: GIBASKBX
IČo: 00 306 185

(ďalej len,, pr enaj ímat eľ " )

2. Nájomca:
Naľodený/á:
Rodné číslo :

Tľvale býom :

Tel.
e-mail:

Denisa Tľopeková

čl. il.
ÚvooľÉ USTANovENIA

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

1 Pľenajímateľ je výlučnym vlastníkom pozemku^ ľegistľa C KN paĺcela číslo 1586/1'

zastavané plochy anádvoľia oqimeľe äsz++ m2, paľcela ľegistľa C KN číslo 1586/8'

zastavanétplocha a nádvoľie o qýmeľe 1,34 Íŕ u p*"1u ĺegistľa C KN čísto 1586/6' ostatná

plocha o rnýmeľe 7 m2 vedené katastľalnym oäbo'o* okľesného úľadu Šaľa' pľe obec

a katastľálne územie Šaľa, na liste v1astníctva č. 1 (ďalej ,,aj ako nehnuteľnosti")'

Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintoľín mesta šaľa ktoľý je pohĺebiskom podľa zŕkoĺa

t3|l20IO Z. z. opohľebníctve v znení neskorších predpisov. Pľenajímateľ je prevádzkovateľ)

1

pohľebiska.

čl. IIL
PREDMEľ,q, ÚČnL ľÁĺttľu

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

dohodnudch v tejto nájomnej zmluve (d'jej len ,,zmluva"): hľobové miesto na paľcele č':

Nc 16 ľad : 8 hĺobové miesto č : 10U (ďalej aj ako,,hľobové miesto")'
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čl. Iv.
SLUŽBY sPoJENÉ S NÁJMoM HRoBovEHo MIESTA

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

pľenaj ímateľ poskýuj e náj omcovi :

i.r odvoz odpadu z pohĺebiska okrem stavebného odpadu,

l.2 tÁrŽbapozemkov a stavieb na pohĺebisku, na ktorom sa hľobové miesto ĺachádza

(okĺem hľobového miesta),

ir}r'uay investičných a neinvestičných nákladov spojených s pľevádzkou pohĺebiska'

prevádzkovanie pohrebiska, na ktorom sa nachádza hĺobové miesto špecifikované

u et. ľl. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č. 131/2010 Z. z' o pohĺebníctve v znení

neskoľších pľedpisov.

1.3

1.4

čl. v.
DoBA NÁJMU

1. Táto zmluva sa ĺzatváta na dobu neurčitú v súlade so zákonom č' l3ll20l0

Z. z. o pohľebníctve v platnom znení'

2. Neoddeliteľnou pľílohou tejto zmluvy je doklad o úhľade nájomného'

3. Užívanie hľobového miesta začalo dňa: 1l'l'202l'

čl. vL
ľÁĺoľĺľÉ

1 Výška nájomného činí 5,00 EUR (slovom: pät'eur) na dobu 10 rokov aje určená podľa

ust. $ 12 Všeobe cĺe zixäzĺého naľiadenia mesta Šaľa č. 5l2O2O Prevádzkový poľiadok

p"r'.äuĺ.r mesta Šaľa (ďa1ej aj ako ,,VZN č. 5l2o2o*) a bolo uhĺadené dňa 11'1'2021' na

dobu do 11.1.2031.

2. Nájomné je splatné vopľed na celých 10 rokov pľi podpise tejto zmluvy'

3. Nájomca berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že výška nájomného na ďalšie obdobie

nájmu bude určená podľa aktuálne platného cenníka pľenajímateľa'

4. Nájomca je povinný pľed uplynutím pľedplateného obdobia uhĺadiť nájomné na ďalšie

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

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

tejto ZmluvY.

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

zmluvy na hľobové miesto osoba b\ízka, ak je blízkych osôb viac, ÍábLízka osoba' ktoľá

doručí pľenajímateľovi písomnú žiadosť ako pwét, ptelkáňe svoj status bLízkej osoby k

zomrelému nájomcovi ľodným listom alebo čestným vyhlásením s úradne osvedčen;ým

podpisom vyhiasujúc tento vďah k zomľe1ému nájomcovi a ktoľej prenajímateľ písomne

ako pľvej potvľdí využitie pľednostného pľáva. Pľednostné právo na uzatvoľenie nájomnej

zmluvy moŽno up1atniť najneskôľ do jedného ľoka od úmrtia nájomcu hĺobového miesta'

'1 
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čl. vII.
PRÁvA A PovINosTI ZMLUvl{Ýcn sľnÁľ

Pľenajímateľ je povinný:

1.1 prevádzkovať pohĺebisko spľenajatým hľobovým miestom vsúlade splatnými

právnymi predp1smi o pohĺebníctve a prevádzkoým poriadkom pohľebiska,

ĺ.2 počas trvania tejto zrrl_luvy zabezpeéiť prístup nájomcovi kpľenajatému hľobovému

miestu,

1.3 zdtžať sa akýchkolŤek zásahov do hľobového miesta, okľem prípadu, ak je potrebné

zabezpeéiťbezpečné pľevádzkovanie pohĺebiska. o pripľavovanom zásahuje povinný

vopred písomne informovať nájomcu. o už uskutočnenom zásahu do hrobového

miesta, jle prevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne infoľmovať nájomcu'

1.4 vopľed písomne upozomiť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť

mesiacovpredodňom,keďsamáhľobovémiestozrušiť.
2. Nájomcaje povinný:

2.I dodržiavať ustanovenia prevádzkového poľiadku'

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

aprevádzkovýmporiadkompohrebiskaakoajtoutozmluvou,
2.3 na vlastné naklady zabezpečávať poriadok, údľžbu a staľostlivosť o prenajaté hĺobové

miesto a jeho bezpľostredné okolie azabezpečiť, aby pľíslušenstvo k hľobu neohĺozilo

bezpečnosť návštermíkov pohĺebiska,

2.4 oznamovať pľevádzkovateľovi pohĺebiska všetky zmeny údajov potľebné na vedenie

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

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

2.5 vykonávať akékoľvek stavebné úpravy nahľobovom mieste a úpľavy okolo hľobového

miesta iba s pľedchádzajúcim súhlasom spĺávcu cintoľína,

2.6 ldržiavať poľiadok na pohĺebisku'

3. Ak pľenajímatel] zistí nedostatky v staľostlivosti o hrobové miesto, vyzve nájomcu, aby ich

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

lehote, pľenajímateľ tak môže uľobiť sám na náklady nájomcu.

4. Nájomca berie na vedomie, že nedodtŽiavaním prevádzkového poľiadku pohľebiska sa môže

dopustiť priestupku podľa ust. $ 32 zéi<ona L3ll2OĺO Z. z o pohĺebníctve v platnom zneĺi'

5. Každá zmena pľevádzkového poľiadku bude oznamovaná nájomcovi hrobového miesta

uveľejnením oznámeĺia o Zmene pľevádzkového poľiadku pohrebiska na úradnej tabuli

spolu so zveľejnením nového p..uád"kouého poriadku pohĺebiska. Zmenapreváĺdzkového

poľiadku pohľebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Sali'

6. Podnájom hĺobového miesta je zakinaĺý'

čl. vilI.
rnŕľovľĎ NÁJoMNEJ ZMLLIVY A UKoNčENIE ľÁĺovĺľÉrro VZŤAHU

1. Pľenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak :

a) zálvažnéokolnosti na pohľebisku znemožňujú trvanie nájmu hľobového miesta'

b) sa pohĺebisko zruší,

c) nájomca ani po upozoľneníĺezap|ati|nájomné zavžívaníe hľobového miesta'

2. Ak pľenajímateľ 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 naklady pľeložiť

ľudské ostatky vľátanl príslušenstva hľobu na nové hľobové miesto'

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

je povinný výpoved"na3omne; zm1uvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace predo dňom'

keď sa má hĺobové miesto zrušiť; ak mu nie je zĺámaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu'

uverejní tuto iďoľmáciu na mieste obvyklom na pohĺebisku 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

qipoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty' na ktoru bolo

nájomné zap|ateĺe;ak mu nie je zĺálmaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu' uveľejní tuto

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

hĺobového miesta a čísla hĺobového miesta'

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

c) a nájom 
"u 

i" ,iĺr^y, qýpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia

qýpovede. Prenajímat eľ vyzvenájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstľanil z hľobového

miesta prís1ušenstvo hľobu; ak ho v tejto t.ľ'ot. neodstľáni, po uplynutí výpovednej lehoty

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

opustenú vec.

Nájomca môŽe písomne požiadať prenajímateľa o ukončenie nájomného vzťahu písomnou

dohodou zmluvných stľán, spravidla ŕu poslednému dňu doby' na ktoru bolo nájomné

uhĺadené. Yzor Žiadosti o ukončenie zmluvy tvoľí pľílohu č' 6 VZN č' 5lz020'

4

5

6.

čl. Ix.
osoBITNÉ usľĺľovENIA

1

2

J

Prenajímateľ nezodpo vedél zapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

nahĺobovom mieste.

Nájomca berie navedomie, Že jeho vlastn1ý hnuteľný majetok si je povinný poistiť na

vlastné náklady. Prenajímateľ nezodpovedázapľípadnú stľatu, ľesp' zničenie majetku'

Nájomca berie na vedomie, že Prenajímateľ a jeho spľostredkovatelia spľacúvajú v zmysle

naľiadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 20161679 z 27 ' aptíIa 2016 o ochľane

ýzickýchosôb pľi spľacúvaní osobných úďajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov' ktoým

sa zrušuje smerrrica g5l46lEs (všeobecné naľiadenie o ochrane údajov) osobné údaje

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

Prenajímateľa, kÍoľé vyplývajú zpteväďzkovania pohľebiska podľa zikoĺaé' t3ll20t0 Z'z'

o pohľebníctve v znení neskoľsĺch pľedpisov, po ootu nevyhnutne potrebnú ĺazabezpečenie

ptáv apovinností vyplývaj úcich zo zmluvného v ď ahu za|oŽeného ĺa základe tej to Zmluvy

a následne na úĺeli aľchivácie po dobu tľvania aľchivačnej doby v súlade so zákonom č'

3g5l2OOzZ.z. oarchívoch a registratúrach a o doplnení niektoqých zákonov v platnom zĺení'

Spracúvanie osobných údajov Nájomcu je v sulade s č1' 6' ods' 1 písm' c) všeobecného

nariadenia o ochľane údajov potrebné na plnenie zakonných povinností Pľenajímateľa podľa

zékoĺa č,. I3ll2OIO Z.z. o pohľebníctve v zneĺí neskorších predpisov. Nájomca zžtroveŕ.

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

Pľenajímateľovi bol dostatočne informovaný o svojich pľávach vyplývajúcich zo

spľacúvania jeho osobných údajov, o povinno.ti osobné údaje poskýnúť v súvislosti so

I
,) 
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5

zakonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších relevantn:ých skutočnostiach

obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky ochĺany súkľomiď" s ktoľého obsahom saNájomca

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

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

V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potľebné doručovať druhej zmluvnej stľane

akúkolŤek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adľesu zmluvnej stľany uvedenú v č1'

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená dľúej zmluvnej stľane' ktoľá

písomnosť doručuje. V pľípade, ak sa pisomnosť aj pri do&žaní tychto podmienok vľáti

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

zásielky zmluvnej stľane, ktoľá zásielku doručuj e. Zmhlvné strany sa výslovne dohodli na

opľávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záNäzI<lJ medzi zmluvnými stľanami' ktoré

vyplývajú ztejtozmluvy aj pľostľedníctvom e _ mailu ďalebo kĺátkej textovej spľávy

Prenajímateľ aNájomca sa zaväzuji písomne si oznámiť každú zmenu dkajúcu sa ich

identifikačných údajov (ĺénov, sídlo, čisla účtov a pod.) najneskôľ do 10 pľacovných dní

odo dňa, kedy tato zmeĺanastala. Takéto zmeÍysa nebudú považovať zazmeľy vyžadujúce

si uzavretie dodatku k tejto zmluve'

čl. x.
zÁvnnnčNE USTANovENIA

1 K zmene tejto zmluvy môŽe dôjsť len ĺazák|aďevzájomnej dohody zmluvných strán foľmou

očíslovaných písomn.ých dodatkov, s výnimkou zmien vyplývajúcich zo zmeny

pľevádzkového poľiadku pohĺebiska, ktoľé sízáväznépre nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnostialebo zozsĺienvšeobecneplatnýchpľávnychpredpisovnajmäzákoĺač' 
131/2010

Z.z. o pohľebníctv e v zĺení neskorších predpisov'

Práva a povinnosti zmluvných stľán touto zmluvou neupľavené sa riadia príslušnými

ustanoveniami VZN č,.5l202}v platnom zneĺí,zákonom č,.l31l20l0 Z. z. o pohľebníctve

v zneníneskoľších pľedpisov a zákonom Ó. 4011964 Z. z. obiiansky zakonník v platnom

zneĺí.
Touto zmluvou sa ľiadi tiež doba uŽivaniapľedmetu nájmu do doby nadobudnutiaúčinnosti

tejto zmluvY.
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 zverejnením a spľístupnením ich osobných

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

5a zákona č. 2ĺ|l2OO0 Z. z. o slobodnom pľístupe k infoľmáciám a o zĺnene a doplnení

niektoľých zĺákonov (zékoĺo slobode iďoľmácií) v platnom znení'

Ak niekÍoľé ustanovenia tejto ZmIuvynie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia

účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatn'ých ustanovení. Namiesto neúčinných us-

tanovení sa použije úpľava, ttoľa, pokiaľ je to pľávne možné,sa čo najviac približuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pľi uzatvaľaní tejto Zm\uvy zmluvné stľany tuto otázku bľali

do úvahy.

Táto zmluva je .uypľacovaná v tľoch (3) vyhotoveniach, z ktoľých nájomca obdrží jedno

(1) vyhotovenie a prenajímateľ obdrží 2 vyhotovenia'

)

J

4

5

6
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7 Zm|uvnésfuany vyhlasujú, že zmluvu si prečítali, súhlasia s jej obsahom' poľozumeli mu,

vyhlasujú, že obsahuj" 
'toma''y, 

WčiBo jasný azľozllmiteľný pĺejav ich vôle ana znak

súhlasu ju podpisujú.

v Šafi, *^..(!:..!. :....p .:.(.

Za nójomcu: Za prenajímateľa:

o

* *

x

* *1j

J
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