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Nájomná zmluva č- 20012021

na hľobové miesto

uzatvoľená v zmysle $ 663 anásl. zákon ač. 4011964 Zb. obéíansky zakonník v znení neskoľších

pľedpisov a $ 21 a násl. zékoĺač. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v zĺreĺi neskoľších predpisov

čl. L
ZMLWNÉ STRA|IY

Prenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nám. Sv. Tľojice 7,g27 15 Šaľa

ZasiÚpeĺý: Mgr. Jozef Belický, primátor mesta

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a's'

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
lČo: 00 306 185

(ďalej len,, prenaj ímateľ " )

2. Nájomca:
Naľodený/á:
Rodné číslo :
Trvale bytom :

Te1.

e-mail:

JUDr.Lucia Alfiidiová

I

(ďalej len ,,nájomca")
(obidvaja účastníci zmluvy v ďalšom texte spoločne aj ako ,,zrnluvné strany")

čl. u.
ÚvonľÉ UsTANovElľIA

Pľenajímateľ je ýlučným vlastĺríkom pozemku_ ľegistra C K]'{ paľcela číslo 1586/1'

zastavané plochy anádvoria oqýmeľe 33244 m2, parcela regista C KN číslo 1586/8'

zastavanálp1ocha a nádvoľie o qýmere I34 fiŕ a paľce1a registľa C KN čís1o 1586/6' ostatlrĺí

plocha o ýmeľe 7 m2 vedené katastrálny- odbo.om okľesného uľadu Šďa, pľe obec

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

Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintoľín mesta Šaľa ktoý je pohľebiskom podľa zŕl<ona

t3|l2010 Z. z. opohĺebníctve v znení neskorších predpisov. Pľenajímateľ je pľevádzkovateľ

pohrebiska.

čl. ilI.
PREDMET A UčEL NÁJMU

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

dohodnufých v tejto nájomnej zmluve (ďalej len,ozmluvď'): hĺobové miesto na paľcele č':

Nc 16 ľad : 9 hrobové miesto č : 12U (ďalej aj ako,,hĺobové miesto")'

1

1

/:-

Nájomná zmluva na hĺobové miesto _ uľnové miesto 116



1

čl.Iv.
SLUŽBYSPoJENÉsNÁJMoMHRoBovEHoMIESTA

S prenájom hĺobového miesta sú spojené služby, ktoľé počas trvania nájomného vzťahu

pľenaj ímateľ poskytuj e náj omcovi:'

i.r odvoz odpadu z pohľebiska okľem stavebného odpadu'

l.2 í&Žbapoz"*kov astavieb na pohĺebisku, na ktorom sa hĺobové miesto ĺachádza

(okĺem hľobového miesta),

1.3úhľadyinvestičnýchaneinvestičnýchnákladovspojenýchsprevádzkoupohľebiska'
l.4 pľevádzkovanie pohĺebiska, na ktoľom sa nachádza hľobové miesto špecifikované

v č1. il. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č' 131/2010 Z' z' opohľebníctve v znení

neskoľších pľedpisov'

čl. v.
DoBA NÁJMU

Táto zmluva sa uzatvéra na dobu neurčitú v súlade so zákonom č' 131'12010

Z. z. opohĺebníctve v platnom zneĺi'

Neoddeliteľnoupľílohoutejtozmluvyjedokladoúhľadenájomného.
Užívanie hľobového miesta zaóa\o día: 26'4'202t'

čl. vI.
ľÁĺoľĺľÉ

1. Výška nájomného činí 5,00 EUR Glov11: pät'euľ) na dobu 10 ľokov aje uľčená podľa

ust. $ 12 Všeobe cne zéĺväzneho naľiadenia mesta Šaľa č. 512020 Pľevádzkový poľiadok

pohĺebísk mesta Šaľa (ďalej aj ako,,vZN č' 5l202O") abo1o uhľadené d;'a26'4'202l'na

dobu ďo26.4.203I'

2,Nájomnéjesplatnévoprednacelých10ľokovpľipodpisetejtozmluvy.
3.Nájomcabeľienavedomieaýslovnesúhlasístým,zevystanájomnéhonaďalšieobdobie

nájmubudeuľčenápodľaaktuálneplatnéhocenníkapľenajímateľa.
4,Nájomcajepovinnýpreduplynutímpľedplatenéhoobdobiauhľadiťnájomnénaďalšie

obdobie.Vprípadeaknájomcaanipopísomnomupozomeníneuhĺadínájomnénaďalšie
obdobie, má prenajímateľ pľávo vypovedať túto nájomnú zmluvu postupom podľa čl' VIII'

5. ľl'"r#läomcu hľobového miesta má pľednostné pľávo na uzatvorenie novej nájomnej

zmluvynahĺobovémiestoosobablízka,akjeblízkychosôbviacotáb|ízkaosoba,ktorá
doručí prenajímateľovi písomnú žiadosť ako prvá' preukaže svoj status blízkej osoby k

zomľelémunájomcovirodnýmlistomalebočestn:ýmvyhlásenímsúľadneosvedčeným
podpisom vyhiazujúc tento vďah k zomĺelému nájomcovi a ktoľej pľenajímďeľ písomne

akopľvejpotvrdívyužitiepľednosúréhoprélva,Prednostnéprávonawatvoľenienájomnej
zmluvymoŽnouplatniťnajneskôľdojednéhorokaodúmľtianájomcuhĺobovéhomiesta.
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čl. vII.

1

PRÁvA A PovINosTI ZMLUvNŕcII STRÁN

lľ";ľxľJ##'Tľ*"o*oo s prenajatým hľobovým miestom v súlade s platnými

pľávnymipľedpismiopohĺebnícweapľevádzkovýmpoľiadkompohľebiska,
1,.2 počas tľvania tejto zmluvy zabezpeč'iť prístup nájomcovi k pľenajatému hrobovému

1.3 ä'uT'." akýchkol,vek zásďrov do hĺobového miesta, okľem prípadu, ak je potrebné

zabezpeéĺťbezpečné prevádzkovanie pohĺebiska' o pľipravovanom zásahuje povinný

vopred pĺror*" iďoľmovať nájomcu' o uŽ uskutoJnenom zásahu do hľobového

miesta,jepľevádzkovateľpovinnýbezodkladnepísomneinfoľmovaťnájomcu,
t.4 vopľed písomne upozorniť nájoĺncu na vypovedanie nájomnej zmluvy' najmenej šesť

mesiacov predo dňom, keď sa má hľobové miesto zrušiť'

Nájomcaje povinný:

2.í dodržiavaťu.tunov""iaptevádzkovéhoporiadku' :''^l_i^*i n

2.2 luŽívať hľobové miesto v súlade , ptat"ymi pľávnymi predpismi o pohrebníctve

a prevádzkovým poľiadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou'

2.3navlastnénakladyzabezpeéovaťpoľiadok,údržb1astaľostlivosťoprenajatéhĺobové
miesto a jeho bezpľostľedné okolie azabezpeéiť' aby príslušenstvo k hĺobu neohľozilo

bezpečnosť návšte'míkov pohĺebiska'

2,4oznamovaťprevádzkovateľovipohĺebiskavšetky:/rÍIerLyúdajovpotľebnénavedenie
evidenciehĺobovýchmiest,vpľípadefyzickejosobynajmäZnenumenaaadresy
trvaléhopobytu,vprípadepľavĺctejo,ouynajmärunenuobchodnéhomenaasídla,

2.5 vykonávať ur.eľoľu"r.stavebné ĺpľavy nahľobovom mieste a úpravy okolo hľobového

miesta iba s pľedchádzajúcim súhlasom správcu cintorína'

2.6 udľŽiavať poriadok na pohĺebisku'

Ak pľenajímateľ zistí nedostatky v staľostlivosti o hrobové miesto' vyzve nájomcu' aby ich

v pľimeľanej dobe odstranil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstľáni v písomne uľčenej

lehote, prenajímateľ tak môŽe uľobiť sám na náklady nájomcu'

Nájomcabeľienavedomie,ženedodľžiavanímprevádzkovéhopoľiadkupohľebiskasamôŽe
dopustiť pľiestupku podľa ust. $ 32 zékoĺa |3Íl20to Z' z opohľebníctve v platnom zneĺí'

KažďiL zmeÍLapľevádzkového poriadku bude oznamovaná nájomcovi hĺobového miesta

uveľejnením oznámenia o zmene pľevádzkového poľiadku pohĺebiska na uľadnej tabuli

spo'u so zveľejnením nového pľevádzkového poľiadku pohĺebiska . Zmeĺapľevádzkového

poľiadku pohľebiska podlieha schváleniu Mestským ^,*pi"ľ'*om 
v Šali'

_Podnájom 
hrobového miesta je zakéz;aný'

čl. vI[.
vŕľowĎ ľÁĺotlĺľEJ ZMLUň uŕoľeBľIE NÁJoMNÉgo vZŤAHU

Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie' ak :

a) zéuúnéokolnosti na pohľebisku znemožňujú trvanie nájmu hĺobového miestao

b) sapohĺebisko zruší,

c)nájomcaanipoupozoľnenínezaplďilnájomnézauŽ|vaĺĺehľobovéhomiesta.
. Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'
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musí so súhlasom nájomcu zabezpeéíť iné hľobové miesto a na v'astné naklady preložiť

ľudské ostatky vrátane príslušenstva hľobu na nové hĺobové miesto'

Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zmluw z dôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'

je povinný.^ypou.oináj;.".j zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace pľedo dňom'

keď sa má hľobové miesto zrušiť; ak mu nie je znilmaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu'

uveľejní tuto iďormáciu na mieste ot"yt'to* na pohľebisku s uvedením mena a priezviska

nájomcu hľobového miesta a číslahĺobového miesta'

Akpľenajímateľvypovienájomnúzmluvuzdôvoduuvedenéhovods.1písm.c),jepovinný
výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty' na ktoru bolo

nájomné zaplateĺé; akmu nie je známaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu' uveľejní futo

informáciu na mieste obvyklom na pohĺebisku s uvedením mena a pľiezviska nájomcu

hľobového miesta a čísla hĺobového miesta'

Akpľenajímateľvypovedalnájomnúzmluwzdôvoduuvedenéhovodseku1písm.
c) a nájom "u:" 

Ái^v, vypovldná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia

qýpovede. Prenajímat"ŕ r.y^. nájomcu, aby najneskôľ do tejto lehoty odstľaĺli1 z hľobového

miesta príslušenstvo hľobu; ak ho v tejĺo r"not. neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty

ho pľenajímateľ odstráni; po uplynutĺ výpovednej lehoty sa pľíslušenstvo hĺobu považuje sa

opustenú vec.

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

uhľadené. Yzor Žíiladosti o ukončenie zmluvy tvorí pľílohu č' 6 vZN é' 512020'

4.

5

6

1. Pľenajímateľ nezodpov ediĺzapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

na hľobovom mieste'

2. Nájomca beľie navedomieo že jeho vlastný hnuteľný majetok si je povinný poistiť na

vlastrénáklady.Prenajímateľnezodpoveditzaprípadnústľatu,resp.mičeniemajetku.
3. Nájomca berie na vedomie, že Prenajímateľ a jeho spľostredkovate'ia spľacúvajú v zmysle

naľiadenia Európskeho p*t*.ň ä ,uay ĺe'ul zoro 1679 z 27 ' ap'1Ía 201'6 o ochĺane

ffzických osôb pri spľacúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov' ktoým

sa zľušuje smeľnica g5l46l*s 1roseobecj nariadenie o ochľane údajov) osobné údaje

NájomcuvrozsďtustanovenomvtejtoZmluvezaúčelomplneniazakonnýchpovinností
Prenajímateľa,kÍorévyplývajú,p,",ad,kovaniapohľebiskapodľazákoĺač.l31tl20I0Z.z,
o pohrebníctuá v 

^.jrr"rkoľších 
pľedpisov, po dobu nevyhnutne potľebnú ĺazabezpeleĺlle

ptátv apovinností vyplývajúcich zä zmluvného vďahu za|ožeĺého nazákJade tejto Zmluvy

anáslednenaúčelyaĺchiváciepodobutľvaniaarchivačnejdobyvsúladesozákonomč.
3g5l2OO2Z.z. oarchívoch a ľegistratuľach a o doplnení niektoľých zákonov v platnom zĺeĺí'

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

naľiadenia o ochĺane údajov potľebné naplnenie zákonných povinností Pľenajímate''apodľa

zákoĺa č. l3llzo11 Z.z.o pohĺebníctve v znenineskoľších predpisov. Nájomca záttovetl

vyhlazuje,ŽezaúčelomuzavľetiatejtoZmluvypľipos$rtnúíosobnýchúdajov
Pľenajímateľoviboldostatočneiďormovanýosvojichprávachvyplývajúcichzo
spľacúvania jeho osobných ĺdajov, o povinnosti osobné údaje poskýnúť v súvislosti so

čl.Ix.
oSoBITNÉ usľLľovENIA

,
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Zm|uvné strany vyhlasujú, že zmluvu si pľečítďi, súhlasia sjej obsahom' porozumeli mu,
vyhlasujú, že obsďruje slobodný, WčitY, jasný azĺozlxnitelhý prejav ich vôle ana znak
súhlasu ju podpisujú.

V Šaľ, dĺa'8h,3.,.n3 /

Za nójomcu: Za prenajímateľa:

í

Ii

\\

Salta

I
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