
uzatvoľená v zmysle $ 663 a

Nájomná zmluva ó'' 22ol202l
na hľobové miesto

nĺísl. aákona é.40tt964 Zb' občiansky zákonník v zĺení neskoľších

zĺeni neskorších pľedpisovv

1

pľedpisov a $ 21, anásl.. zékoĺač. t3tl20t0 Z.z' o pohľebníctve

čl. I.

ZMLWNÉ sľnĺľĺy

Prenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nám' Sv' Tľojice 7'92715 Šaľa

Zasttryeĺý: Mgľ' Jozef Belickí pľimátoľ mesta

Bankové spojenie: Slovenská spoľitel'ňa' a's'

IBAI'{: SK82 0900 0000 O05tM30 6282

BIC: GIBASKBX
lČo: 00 306 185

(ďatej len,, pľenaj ímateľ" )

2. Nájomca:
Naľodený/á:
Rodné číslo :

Tľvale bytom :

Tel.
e-mail:

Miľiama Bouzaieneová

1

2.

Pľenajímateľ je výtučným vlastníkom pozemku^ľesistr1 c KN paľcela číslo 1586/1'

zastavanäplocha anádvoľie oqimeľe )n++ m2,paľcela ľegistra C KN číslo 1586/8'

zastavaĺélp'ocha a n_ádvorie o výmere l34 Íŕu pu.."lu registľa c KN číslo 1586/6' ostatná

plocha o qýmeľe 7 m2 vedené r.utu"t á'ň oäbo.o* okresného uradu Šďa' pľe obec

a katastálne územie Šďa, na liste vlastní"* o' l (ďatej aj ako o'nehnute1onosti")'

Na tejto nehnuteľnosti sa nachád 
^ "intoĺn*.rtu 

šaľa ktoľ,ý je pohľebiskom podľa ziil<oĺa

t3ttzot' Z. z. opohĺebníctve v zrení neskorších pľedpisov. Prenajímateľ je pľevádzkovateľ

(ďakj len,,nájomca")
(obidvajaúčastnícizmluvyvďalšontextespoločneajalro,,zmĺwnéstrany.,)

čl. IL
ÚvooľÉ UsTANovENIA

pobrebiska.

čl. uI.

Nájomná zmluva na hrobové miesto

PREDMEľ l Účnl NÁJMU

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

dohodnuých v tejto nájomnej "rĺon. 
(aĺej len ,,zm1wď)ilľobové miesto naparce|e7'

ľad : 10 hľobové miesto e. ĺ8 (catej aj ako ,obrobové miesto").

1
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SLUŽBY sPoJENÉ s NÁJMoM HRoBovÉrĺo MIESTA

Sprenájomhľobovéhomiestasúspojenéslužby,ktoľépočastrvanianájomnéhovďahu
prenaj ímateľ poskytuj e náj omcovi: 

-

1.1 odvoz odpadu z poňebiska okľem stavebného odpadu'

t.2 iÄtžbapo".*kou astavieb na pohľebisku' na ktoľom sa hľobové miesto ĺachátdza

(okľem hľobového miesta)'

1.3 úhľady investičných a neinvestičných nákladov spojených s prevádzkou pohĺebiska'

t .4 prevádzkovanie pobľebiska, na ktorom sa nachádza hĺoĹové miesto špecifikované v č1'

III. tejto zmluvy, v sulade so zákonom č' L3ll20t0 Z' z' o pohĺebníctve v zneni

neskoľších predpisov'

čl. v.
DoBA NÁJMU

1 . Táto zmluv asauzaťĺára na dobu neurčitu a nesmie sa vypovedať skôľ' ak9 ľo uplynutí tlecej

doby (10 rokov odo dňa pochovania; o ak zé1.oĺĺ' tiyzoto Z' z' opohĺebníctve v znení

neskorších predpisov neustanowje inak'

2.Neoddeliteľnoupľílohoutejtozmtuvyjedokladoúhĺadenájomného.
3. Užívanie hľobového miesta zaéa\oz35202l'

čl.Iv.

čl. vI.
NÁJoMNE

1 . Výška náj omného činí 20 EUR (slovom : dvadsať e;rr) na dobu 1 0 rokov. a j e uľčená podľa

ust. $ 12 Všeobe cĺe zéxbzného naľiadenia mesta Šaŕa o' 5l2o2o Prevádzkový poľiadok

pohľebísk mesta Šaľa v platnom Á"^(ďalej aj ako "vZN 
č'' 5l202o*)abolo uhľadené dňa

3.5.202L,na dobu do 3'5'2031'

2.Nájomnéjesplatnévopľednacelých10rokovpľipodpisetejtozmluvy(nacelútleciudobu).
3. Nájomca berie na vedomie a ýslovne súhlasí s tým' že výšĹa nájomného na ďa1šie obdobie

nájmubudeurčerrápodľaaktuálneplatnéhocenníkapľenajímateľa.
4. Nájomca je povinný pr.a optyrroiĺ,,, pľedplatenétro ouaotĺa ubľadiť nájomné na ďalšie

obdobie. V pľípade ak nájomca ani po písomnom upozornení neuhradí nájomné na ďalšie

obdobie, má prenajímateľ pľávo ú""aľ tuto nájómnú zmluw postupom podľa č1' vm'

5. ľľ"'trläomcu hľobového miesta má prednostné pľávo na uzatvorenie novej nájomnej

zmluvy na hľobové miesto orouu utĺrt a, ak je blízkych osôb viac, táb|ízka osoba, ktorá

doručí prenajímďeľovi písomnú žiadosť ako prvá' preukaže svoj status blízkej osoby k

zomĺe1ému nájomcovi rodným listom alebo čestnýL vyhlásením s uradne osvedčeným

podpisomvyhlasujúctentovďďrkzomĺelémunájomcoviaktoľejprenajímateľpísomne
akoprvejpotvrdívpžitiepľednostĺréhoprélva,Prednostnéprávonauzatvoľenienájomnej
zmluvymoŽnouplatniťnajneskôľdojednehorokaodúmľtianájomcuhrobovéhomiesta.

h
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čl. vII.
PRAVA A PovINosTI zMLUu\tÝcII STRÁN

Prenaj ímateľ je povinný:

1.1prevádzkovaťpohľebiskosprenajatýmhľobovýmmiestomvsúladesplatnými
pľávnymi predpismi o pohĺebnícwe a prevádzkovým poľiadkom pohrebiska,

l.2 počas trvania tejto zmluvy zabezpečit prístup nájomcovi k prenajatému hĺobovému

1.3 ff;#'r" alcýchkolŤek zásahov do hĺobového miesta, okľem pľípadu, ak je potľebné

zabezpeéiťbezpečné prevádzkovanie pohrebiska' o pľipľavovanom zásahuje povinný

vopred pĺsomne iďoľmovať nájomcu. o už uskutočnenom zásahu do hrobového

miesta,jeptevkdzkovateľpovinnýbezodkladnepísomneinformovaťnájomcu,
ĺ.4 vopľed písomne upozoľniť nájorncu na vypovedanie nájomnej zmluvyo najmenej šesť

mesiacov pľedo dňomo keď sa má hĺobové miesto zrušiť'

omcaje povinný:

dodržiavať ustanovenia pľevádzkového poľiadku

vžívať hĺobové miesto v sú1ade , piltny-i pľávnymi pľedpismi o pohĺebníctve

a prevádzkovým poľiadkom pohľebiska ako aj touto zmluvouo

navlastné náklady zabezpečovať poriadok, údľžbu a staľostlivosť o prenajaté hĺobové

miesto a jeho bezpľostredné okolie uÁb"'p"ĺiť, aby pľíslušenstvo k hľobu neohĺozilo

2. Náj
2.1

2.2

2.3

bezpečnosť návštevníkov pohĺebiska'

2.4oznamovaťprevádzkovateľovipohrebiskavšetkyzÍT(er]yúdajovpotľebnénavedenie
evidencie hľobových miest, n irĺpua. fyzickej osoby najmä ztnenu mena a adľesy

trvalého pobytrr, v prípade p'a*ĺ"t.; oráuy najmä zÍnenu obchodného mena a sídla'

2.5 vykonĺväť uĹetoľu"r.stavebné ĺpravy nahĺobovom mieste a úpľavy okolo bľobového

miestaibaspľedchádzajúcimsúhlasomsprávcucintorína,
2.6 udľŽiavať poľiadok na pohľebisku'

3. Ak pľenajímateli zistí nedostatky v staľost1ivosti o hrobové miesto' wTve nájomcu' aby ich

vpľimeľanejdobeodstráÍ'il.Ak*3o*.utietonedostatkyneodstľáĺrivpísomneuľčenej
lehote, pľenajímateľ tak môže uľobiť sám na náklady nájomcu'

4. Nájomca beľie na vedomie, Že neď.odtŽiavaním prevádzkového poľiadku pohľebiska sa môže

dopustiť pľiestupku podľa ust. $ 32 zékoĺa l3ll2010 Z' z opohľebníctve v platnom zneĺí'

5. Každä zmeÍLaprevádzkového poľiadku bude oznamovaná nájomcovi hĺobového miesta

uveľejnenímomámeniaozlnenepľevádzkového1oriadkupobľebiskanauradnejtabuli
spolu so zverejnením nového p.".,rád"kouého poľiadku ľohľebjska ' Zmeĺaprevádzkového

poriadkupohrebiskapodliehaschváleniuMestskýmzastupiteľswomvSali.
6. 

_Podnájom 
hľobového miesta je zakéuaĺý'

čl. VIII.

vÝľovoĎ NÁJ.MNEJ zMLUvY'ĺ uroľeENIE ľÁĺoľĺľÉrro vzŤAHU

Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie' ak:

a) zéxažnéokolnosti na pohľebisku znemoŽňujú tľvanie nájmu hĺobového miesta'

b) sa pohľebisko zruší,

c) náj omca ani po,r|o^*"ĺ ĺezap|atíInáj o11e'? ú': T" 
hľobového miesta'

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

1

2.

4
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6.

3

musí so súhlasom nájomcu zabezpeé.ť iné hrobové miesto a na vlastné nák'ady pľeloŽiť

ľudské ostat$ ".*" n''slušenstva hĺobu na nové hĺobové miesto'

Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú_ zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'

je povinný o.yporo"a;rrĺ:o*": zmluw doručiť nájomcovi najmenej tľi mesiace predo dňom'

keď sa má hľobové miesto zrušiť; uľ *u nie je znátmaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu'

uveľejní tuto infoľmáciu na mieste "b;klil 
na pohľebisku s uvedením mena a pľiezviska

,raĺo*"o hľobového miesta a čísla hľobového miesta'

Akprenajímat"ľ,,yp*i"nájoĺnnúzmluvuzdôvoduuvedenéhovods.1písm.c),jepovinný

ýpoveď doručiť ,räo*"oui najneskôľ do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty' na ktoru bolo

nájomné zap|arcĺeiakmu nie je ntĺnaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní tuto

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

hľobového miesta a čísla hĺobového miesta'

Akpľenajímateľvypovedalnájomnúzmluvuzdôvoduuvedenéhovodseku1písm.
c) a nájom "u:" 

Áinv, vypovldná lehota up'ynie do jedného roka odo dňa doručenia

výpovede. Pľenajímat 
"Í 

,yÁ"nájomcu, aby nájneskôľ do tejto 1ehoty odstrani1 z hľobového

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

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

;:Tlillff"ĺ"".3 doby (10 rokov odo dňa pochovania) môže nájomca písomne požiadať

pľenajímateľa o ukončenie nájomného vďahu písomnou dohodou zmluvných stľano

spľavidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné uhĺadené' Vzoľ Žiadosti

o utonĺenie zmluvy tvoľí prílohu č' 6 vZN č' 512020'

4

5

čl.Ix.
osoBITNÉ usľlľovENIA

1 Pľenajímateľ nezodpo vedél zapoškodenie, a'ebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

nahrobovom mieste.

Nájomca berie navedomieo že jeho vlastný hnutelhý majetok si je povinný poistiť na

v'astné naklady. Pľenajímateľ nezodpo vedilzaprípadnú stľatu, ľesp' zničenie majetku'

Nájomca beľie na vedomie, že Prenajímateľ a jeho spľostľedkovatelia spracúvajú v zmysle

naľiadenia Európskeho paľlamentu " '.u' ĺŕol zóro K79 z 27 ' api1a 20L6 o ochĺane

ffzických osôb pľi ,pr""**' osobnÝc]r új{ou a o voľnom pohybe takýchto údajov' ktoým

sa zľušuje ,*.*i.u g5t46l*s (všeobecnJ naľiadenie o ochľane údajov) osobné údaje

Nájomcu v ľozsďtu stanovenom v tejto Zmluve za účelom plnenia zakonných povinností

Prenajímateľa, kÍoľé vyplývajú ,pn aá'xovaniapohľebiskapodl'a zékonač'73tĺ20l0Z'z'

o pohĺebníctve v 
^"ji"rt*sĺctr 

pľed|isov' po dobu nevyhnutne potrebnú ĺazabezpečeĺie

ptáv apovinností vyplývajúcich zo #t runeľro vzťahazaloŽeĺého ĺazŕkJadetejto Zmluvy

anáslednenaúčelyaľchiváciepodobutľvaniaaľchivačnejd:9'l'sul|11zákonomč.
395l20O2Z.z. oaľchívoch a regĺstľaĺľactr a o doplnení niektoľých zákonov v platnom zĺeĺí'

Spľacúvani. orobny.t údajov Nejom"o je v sulade s č1' 6' ods' 1 písm' c) všeobecného

naľiadenia o ochľane údajov potľebné nu ptn.nĺ. zákonných povinností Prenajímateľa podľa

zikoĺa č,. I3Iĺ20IO Z.z.o pohľebnícwe v zneruneskoľších predpisov. Nájomca záltoveu'

vyhlasuje,ŽezaúčelomuzavľetiatejtoZmluvypľiposkytnutíosobnýchúdajov
Prenajímatel,ovi bo1 dostatočne inĺo*"n*y o svojich pľávach vyplývajúcich zo

spracúvania jeho osobných údajov, o povin rosti osobné údaje poskytnúť v súvislosti so

)

3

t*)
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4

5

2.

zakonnými alebo zľrluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších relevanúrých skutočnostiach

obsiahnuých v dokumente ,Bádmienky ochĺany súkĺomiď" s ktoľého obsahom saNájomca

pľed podpísaním ,"ja zroro..y oboznámil. Nĺ3omca beľie na vedomie že iďoľmácie o

spľacovávaní osobných údajov sú dostupné 
"a 

*'bonom sídle Prenajímateľa: www'sala'sk'

V prípade, ak bude podľá tejto zmluvy potľebné doručovať dľuhej zmluvnej strane

akúko',vek písomnosť, doručuje sa tato pĺro*''o'ľ na adľesu zmluvnej stľany uvedenú v č1'

I. zmluvy, dokiaľ nie je zÍĺeÍaadľesypísomne oznámená dľuhej zmluvnej strane' ktorá

písomnosť doručuje. V pľípade, ak sa pi,o*o'ť aj pri dodržaní ýchto podmienok vľáti

nedoručená, zmluvné stľany sa dohodíi, že účinky doručenia nastávajú dňom vľátenia

zásielky zmluvnej stľane, kiorá zásielku doručuje. Zmluvné strany sa qýslovne dohodli na

oprávnení doruoovať písomnosti tľk!ĺce " ii"ak' medzi zmluvnými stranami' ktoré

vyplývajú ztejtozmluvy aj pľostľední.*orn e _ mailu ďalebo kÍátkej textovej spľávy'

Pľenajímateľ aNájomca sa zavän$tlpísomne si oznámiť každú 
^nenu 

ýkajúcu sa ich

identiÍikačných údajov (názov, síd1o, čisla účtov a pod') najneskôľ do 10 pracovných dní

odo dňa, kedy táto zmena nastala. Takéto äneny sa nebudú považovať zazÍÍ|eÍLy vyžadujúce

I

si wavľetie dodatku k tejto zmluve

zÁvľnnčn 
j'irä"^ovENIA

K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len n aziýJaďevzájomnej dohody zmluvných strán foľmou

očís'ovaných písomných dodatkov, s výnimkou zmieĺ vyplývajúcich zo zÍÍLeny

prevádzkového poriadku pohľebiskao ktoré silzélväznépre nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zoarieĺvšeobecne platnychpľávnychpredpisov najmä zékoĺač' 131/2010

Z.z, opohľebníctv e v zneĺí neskoľších pľedpisov'

Pľáva a povinnosti zmIuvných stľán touto zmluvou neupľavené sa ľiadia pľíslušnými

ustanoveniami VZN ó. 5l2o20v platnom meĺi,zákonom č. 131/2010 Z. z' o pohľebníctve

v zneĺíneskorších pľedpisov a zákonom é' 4011964 Z' z' obéíansky zakonník v platnom

il"#; zmluvou sa riadi tieŽ doba užívania predmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

TlllT]ľ'ľ; nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stľanami aúčinnou

dňom nasledujúcim po dni jej 
"u"r.3rr.rriu 

r'u *.bonom sídle mesta Šaľa' Zmluvné strany

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

údajov v ľozsďtu mena a priezviska. Povinnosť zmluvu zveľejniť vyplyva z ustanovenia $

5a zákona č. 271l2o0o ž. z. o slobodnom pľístupe k iďoľmácián ao zÍnene a doplnení

niektoýchzákonov(zakonoslobodeinfoľmácií)vplatnomzneĺí.
Ak niektoľé ustanovenia tejto Zm|uvynie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia

účinnosť,niejefýmdotknutáplatnosťostaúrýchustanovení.Namiestoneúčinnýchus-
tanoveď sa použije úpľava, ktoľá, pokiaľ je to právne moŽné' sa čo najviac pľibližuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pivatvéranítejto Zmluvy zmluvné strany futo otázku bľali

Hľ*;" je vypľacovaná v tľoch (3) vyhotoveniach povahy oľiginálu, z ktoých

nájomca obdľŽí jedno ĺr) lryrr*ovenie a pľenajímateľ obdrží 2 vyhotovenia'

3.

4.

5

6.

?
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7 Zmluvné sfoany vyhlasujú, že zmluvu si pľečítali, súhlasia sjej obsďrom' poľoalmeli muo
vyhlasujú, že obsďruje slobodný, WčitY, jasný azĺozllĺĺitelhý pľejav ich vôle ana nlak
súhlasuju podpisujú.

1'

v Šaľ, dňa....J .ä. toz l

Za nójomcu: Za pľenajímatella:

t(

'i

ĺ
i
ĺ

)-

JozeÍ

l
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