
Nájomná zmluva é'' t67ĺ20zl
na hrobové miesto

vzaVorenáv zmysle $ 663 anásl. zákonač:.4011964 Zb' občiansky zžkoĺlník v znení neskoľších

predpisova$21 anásl' zákonač' l 3 1/201 0 Z.z. o pohĺebníctve v zĺeĺi neskoľších pľedpisov

čl. I.

ZMLWNÉ sľnĺľy

1. Pľenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nám. Sv' Trojice 7,92715 Šaľa

ZastÚpeĺý: Mgĺ. Jozef Belický, primátor mesta

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a's'

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
lČo: 00 306 185

(ďalej len,, pr enaj ímateľ " )

Nájomca: Alžbeta Botková

Narodený/á:
Rodné číslo :
Trvale býom :

Tel.
e-mail:
(ďatej len,,nájomca")
(obidvaja účastníci zrnluvy v ďalšom texte spoločne aj ako "zĺnluvné 

strany")

2.

1

čl. II.

ÚvooľÉ UsTANovENIA

čl. uI.

pohľebiska.

Nájomná zmluva na hľobové miesto

Pľenajímateľ je výlučným vlastníkom pozemku^ registra C KN parcela číslo 1586/1'

zastavaĺétplocha anádvorie ovýmeľe ilz++ m2,parcela ľegistľa C KN číslo 1586/8'

zastayaĺátplocha a nádvorie o qfmeľe l34 fiŕ a paĺce'a ľegistľa C KN číslo 1586/6, ostatná

plocha o ýmeľe 7 rrŕ vedeĺré katastľálnym oäborom okľesného úľadu Šaľa' pre obec

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

Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintorín mesta Šaľa ktoý je pohĺebiskom podľa zákona

l3tl201oZ,z,opohľebníctvevznenineskoľšíchpredpisov.Prenajímateľjeprevádzkovateľ

')

I

PREDMEľ .q. ÚČnl ľÁ.ĺnĺu

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

dohodnutých v tejto nájomnej zmluve (ľjej len,,zmluvď'): hľobové miesto na parcele NC

|7,rudz5hľobovémiestoč.11(ďalejajako,,hĺobovémiesto..).
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čl.Iv.
SLUŽBY SPoJENÉ s NÁJMoM HRoBovEHo MIESTA

S prenájom hľobového miesta sú spojené služby, ktoľé počas tľvania nájomného vzťahu

prenaj ímateľ poskýuj e náj omcovi :

i.r odvoz odpadu z pohľebiska okľem stavebného odpadu'

l.2 údľŽba pozemkov a stavieb na pohľebisku, na ktorom sa hľobové miesto nachádza

(okľem hľobového miesta),

úhľady investičných a neinvestičných nákladov spojených s pľevádzkou pohľebiska'

pľevádzkovanie pohľebiska, naktorom sanachádzahľobové miesto špeciťrkované v čl'

III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č. t3:I20lO Z. z. o pohľebníctve v zĺeni

neskoľších pľedpisov.

čl. v.
DoBA NÁJMU

1. Táto zm1uv asauzatllélĺa na dobu neuľčitu a nesmie sa vypovedať skôr, ako po uplynutí tlecej

doby (10 ľokov odo dňa pochovania), ak zákon č' t3tl2}1} Z' z' o pohĺebníctve v zneĺi

neskoľších pľedpisov neustanovuje inak'

z. Neoddeliteľnou_prílohou tejto zmluvy je doklad o úhľade nájomného'

3. |JŽívanehľobového miesta zaéa\o: I4'4'202l'

čl. vI.
ľÁĺonĺľÉ

1. Výška nájomného činí 20 EUR (slovom: dvadsat' euľ) na dobu 10 ľokov a je uľčená podľa

ust. $ 12 Všeobe cne zäv'azného naľiadenia mesta Šaľa č' 5l202o Pľevádzkový poľiadok

pohľebísk mesta Šaľa v platnom zneĺi(ďalej aj ako ,,VZN é,5l2O2O") a bolo uhĺadené dňa

14.4.2021,na dobu do L4'4'203I'

2. Nájomné je splatné vopľed na celých 10 ľokov pri podpise tejto zmluvy (na celú tleciu dobu)'

3. Nájomca beľie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, Že ýška nájomného na ďalšie obdobie

nájmu bude uľčená podľa aktuálne platného cenníka pľenajímateľa'

4. Nájomca je povinný pred uplynutím pľedplateného obdobia uhľadiť nájomné na ďalšie

obdobie.Vpľípadeaknájomcaanipopísomnomupozoľneníneuhradínájomnénaďalšie
obdobie, má pľenajímateľ právo rrypou.auľ túto nájomnú zmluvu postupom podľa č1' VIII'

tejto ZmluvY.

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

zmluvynahľobovémiestoosobablizÝ'a,akjeblízkychosôbviac,táblizkaosoba'ktorá
doručí pľenajímateľovi písomnú žiadosť ako prvá, pteú<éže svoj stafus blízkej osoby k

zomľelémunájomcovirodnýmlistomalebočestnýmvyhlásenímsúľadneosvedčeným
podpisom vyhiasujúc tento vďah k zomľelému nájomcovi a ktoľej prenajímateľ písomne

ako prvej potvľdí využitie pľednostného pľáva. Pľednostné pľávo ĺa vzatvotenie nájomnej

zmluvymoŽnouplatniťnajneskôľdojednehoľokaodúmľtianájomcuhĺobovéhomiesta.

1.3

t.4

,1
I
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čl. vII.
PRÁVAAPovINosTIZMLtIvNÝcĺrsľnÁľ

Pľenajímateľ je povinný:

1.1pľevádzkovaťpohľebiskospľenaja|ýmhľobovýmmiestomvsúladesplatnými
právnymi predpismi o pohľebníctve a prevádzkoým poriadkom pohĺebiska'

t.z počas tľvania tejto zmluvy zabezpeé|ť pľístup nájomcovi kprenajatému hrobovému

miestu,

1.3 zdtžaťsa akýchkoľvek zásahov do hľobového miesta, okĺem pľípadu, akje potrebné

zabezpečiťbezpeóĺéprevádzkovaniepohrebiska.opľipravovanomzásahujepovinný
vopľed písomne infoľmovať nájomcu. o už uskutočnenom zásahu do hrobového

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

1.4 vopred písomne upozorniť nájorncu na vypovedanie nájomnej zmluvy' najmenej šesť

mesiacov predo díom, keď sa má hľobové miesto zrušiť.

Nájomcaje povinný:

2.í dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku'

2.2 lžívať hĺobové miesto v súlade s ptatnymi právnymi pľedpismi o pohľebníctve

a prevádzkovým poľiadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou'

2.3 na vlastné náklady zabezpečovať poľiadok, údľžbu a staľostlivosť o pľenajaté hľobové

miesto a jeho bezprostredné okolie azabezpeóiť, aby pľíslušenstvo k hĺobu neohĺozilo

bezpečnosť návštevníkov pohĺebiska'

2.4 oznamovať pľevádzkovateľovi pohľebiska všetky zÍrreÍLy údajov potrebné na vedenie

evidenciehľobovýchmiest,vprípadefyzickejosobynajmäzĺnenumenaaadľesy
trvalého pobýu, v prípade pľávnickej osoby najmä zmenu obchodného mena a sídla'

2.5 vykonávať ut 
"t 

oľu.t stavebné ĺpľavy nahĺobovom mieste a úpľavy okolo hĺobového

miestaibaspľedchádzajícímsúhlasomsprávcucintorína,
2.6 udtŽiavať poriadok na pohĺebisku'

Ak prenajímateľ zistí nedostatky v staľostlivosti o hľobové miesto, vyzve nájomcu' aby ich

vprimeľanejdobeodstľánil.Aknájomcatietonedostatkyneodstľánivpísomneurčenej
leĹote, pľenajímateľ tak môže urobiť sám na nĺĺklady nájomcu.

Nájomca beľie na vedomie, že ĺeďodrŽiavaním prevádzkového poľiadku pohĺebiska sa môže

dopustiť priestupku podľa ust. $ 32 zékona L3112010 Z' z o pohľebníctve v platnom zneni'

KažďéL 7ÍÍeraaprevádzkového poriadku bude oznamovaná nájomcovi hĺobového miesta

uveľejnením oznárleĺia onnene pľevádzkového poľiadku pohĺebiska nauradnej tabuli

spolusozveľejnenímnovéhoprevádzkovéhopoľiadkupohrebiska.Zmeĺapľevádzkového
poriadku pohrebiska podlieha_schvá1eniu Mestským zastupiteľstvom v Šaľ'

Podnájom hĺobového miesta je zakiľ;aný'

čl. vlil.
vŕľovnĎ ľÁĺoľrľ EJ ZľĺĺLľň uroľčľľIE NÁJoMNÉHo vZŤAHU

Pľenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie' ak:

a) záxúĺéokolnosti na pohľebisku znemožňujú tľvanie nájmu hľobového miesta'

b) sa pohľebisko zruší,

c) nájomca ani po upozoľnení nezaplatilnájomné zaužívaníehrobového miesta'

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

)

J

4.

5

6

I

t)
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4.

zakonnými alebo zmluvnými poŽiadavkami, ako aj o ďalších relevantn;ých skutočnostiach

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

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

spľacovĺvanĺ osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Pľenajímateľa: www'sala'sk'

Ý pľípade, ak bude podľa tejto zmluvy potľebné doručovať dľuhej zmluvnej strane

akukol'vek písomnosť' doručuje sa táto písomnosť na adľesu zmluvnej strany uvedenú v čl'

I. zmluvy, dokiaľ nie je zme1a adľesy písomne ozĺétmeĺá druhej zmluvnej stľane' ktoľá

písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pľi dodľžaní týchto podmienok vráti

nedoručená, zmluvné 'i'*y sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú dňom vrátenia

zásie|ky zmluvnej stľane, ktorá zásielku doručuje. Zm|uvné stľany sa výs|ovne dohodli na

opľávnení doručovať písomnosti týkajúce sa zäväzl<lJ medzi zmluvn;ými stľanami, ktoré

"yprý"ujĺ 
ztejto zmluvy aj prostredníctvom e _ mailu ala\ebo kĺatkej textovej spľávy'

ľr"*;ĺ-ut"ľ aNájomca sa zaväzĺjtl písomne si oznámiť každú zĺnenu týkajúcu sa ich

identifikačných údajov (néľ,ov' sídlo, čísla účtov a pod.) najneskôr do 10 pracovných dní

odo dňa, kedy táto zmenanastala. Takéto zÍrLeny sa nebudú povaŽovať zazÍnerLy vyŽadujúce

si uzavretie dodatku k tejto zmluve.

čl. x.
zÁvnnnčNÉ USTANovENIA

1. K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou

očíslovaných písomných dodatkov, s výnimkou zmieĺ vyplývajúcich zo zrÍLeny

pľevádzkového poriadku pohľebiska, ktoré s'Úzáväzĺépľe nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zmienvšeobecne platných právnych pľedpisov najmä zál<onač. |3|l20l0

Z.z. o pohľebníctve v znenineskoľších predpisov'

2. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými

ustanoveniami VZN é. 5l2O2O v platnom zĺeĺi,zákonom é. l3tl20l0 Z. z. o pohĺebníctve

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

zneni,

3. Touto zmluvou sa ľiadi tiež doba užívania predmetu 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 zverejnenia na webovom sídle mesta Šaľa. Zmluvné stľany

súhlasia ro 
"u..";rr.ním 

celej zmluvy, vrátane so zverejnením a spľístupnením ich osobných

údajov v ľozsahu mena a priezviska. Povinnosť zmluvu zverejniť vyplyva z ustanovenia $

5a zákona č,. 2lIl20O0 Z. z. o slobodnom prístupe k infoľmáciám ao zmene a doplnení

niektoých zákonov (zákoĺo slobode infoľmácií) v platnom zneni.

5. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmĺuvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stľatia

účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatqých ustanovení. Namiesto neúčinných us_

tanovení sa použije úpravao ktoľá, pokiaľ je to pľávne moŽné, sa čo najviac pľibližuje zmyslu

a účelu tejto Zm1uvn pokiaľ pri uzatváĺaní tejto Zm\uvy zmluvné stľany tuto otázku brali

do úvahy.

6. Táto zmluva je vypľacovaná v tľoch (3) vyhotoveniach povahy oľiginálu, z ktoľých

nájomca obdľží jedno (1) vyhotovenie a prenajímateľ obdrží 2 vyhotovenia'

5
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7 Zmluvné strany vyhlasujú, Že zmluvu si pľečítali, súhlasia s jej obsahom' poroanmeli mu,
vyhlasujú, že obsďruje slobodný, uľčitý, jasný aztozlltlitelhý prejav ich vôle ana znak
súhlasu ju podpisujú.

V Šaľ, aĺr...!.!..t...?.?.?/........

Za nójomcu: Za prenajímateľa:

; ;,:
I

JozeÍ
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