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Nájomná zmluva ó'' 23tĺ2021'

na hľobové miesto

uzatvoľená v zmysle $ 663 a násl. zďkonač,.4011964 Zb' občiansky zákonník v zneĺli neskoľších

neskorších predpisov
21aĺisl,.zikoĺač. 131/2010 Z.z- o v z1reÍu

predpisov a $

čl. I.

ZMLTIVNE STRANY

Pľenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nám' Sv' Tľojice 7 'g27 
15 Šaľa

žurtop.rry' Mgr' Jozef BelickĹ primátor mesta

sankové spojenie: Slovenská sporiteľňa" a's'

IB'AN: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
IČo: 00 306 185

(ďaI ej len,, prenaj ímateľ " )

Nájomca:
Naľodený/á:

Rodné číslo :

Trvďe býom :

Tel.
e-mail:

Milan Hanák2

,ľrť:jr';:';ľťr'#:ľ;)ĺuvy 
v ďalšom texte spoločne aj ako ,zmlwné stľany")

1 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom pozemku^ľegistľa C KN paľcela číslo 1586/1'

zastavanétplocha anádvorie o'y-"r. žlzq+ m2'parcela ľegisÍa C KN čís1o 1586/8'

zastavaĺäplocha u rrádno.i. o qýmeľe igi "ŕu 
p*"lu ľegistľaC KN číslo 1586/6' ostatrá

plocha o rnýmgľe 7 m2 vedené katastránň oäuo'om okľesného uradu Šďa' pľe obec

a katastrálne ,2zem1eŠaľao na tĺrt" ut*tnĺ'ía č' 1 (ďalej aj ako "nehnuteľnosti")'

Na tejto nehnuteľnosti sa nachád"" 'i";;;; 
*"tu šaľa ktoý je pohĺebiskom podľa zikoĺa

131/2010 Z. z. opohľebníctve v znení neskoľších pľedpisov. Pienajímateľ je pľevádzkovateľ

pohĺebiska.

čl. II.

ÚvonľÉ USTANovENIA

čt. III.

2

1

PREDMET A ÚčEt ľÁĺľĺu

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

dohodnuých v tejto nájomnej zmluv1 (J''l'j 1en "zm1wu;1iĺ'oboué 
miesto na paľcele 4'

ľad: 6 hľobové miesto e' 15 (ďalej aj ako 'fuobové 
miestoo')'
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čl.Iv.
SLUŽBY sPoJENÉ s NÁJMoM HRoBovÉrro ľĺIESTA

S pľenájom hrobového miesta sú spojené služby, ktoré počas tľvania nájomného vzťďru

prenaj ímateľ poskytuj e náj omcovi :

i.r oďvozodpadu zpohľebiskaokľem stavebného odpadu,

L.2údľžbapozemkovastaviebnapohľebisku,naktoromsahľobovémiestonachádza
(okľem hľobového miesta),

úhľady investičných a neinvestičných nákladov spojených s pľevádzkou pohrebiska'

pľevádzkovanie pohÍebiska, naktorom sanachádzahľobové miesto špeciÍikované v čl'

III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom é. l3|l20lO Z. z. o pohĺebníctve v znení

neskoľších pľedpisov.

čl. v.
DoBANÁJMU

1.3

1.4

1. Táto zmluv asawaÝára na dobu neuľčitu a nesmie sa vypovedať skôľ, ako po uplynutí tlecej

doby (10 rokov odo dňa pochovania)o ak zĺákon é. t3ll2olo Z' z' opohĺebníctve v znení

neskorších pľedpisov neustanovuje inak'

2. Neoddelitel'norrpľílohou tejto zmluvy je doklad o úhľade nájomného'

3. Užívanie hľobového miesta zaéa\o"7 '5'202l'

čl. vI.
ľÁĺomľÉ

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

ust. $ 12 Všeobe cne zálväzrÉho naľiadenia mesta Šaľa č. 5l2o2o Pľevádzkový poriadok

pohľebísk mesta Šaľa v platnom zĺeĺí(ďalej aj ako ,,v^ é. 5l2O2O*) a bolo uhľadené dňa

7.5.202ĺ,na dobu do 7.5.2031'

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

3.Nájomcaberienavedomieaýslovnesúhlasístým,ževýškanájomnéhonaďalšieobdobie
nájmu bude uľčená podľa aktuálne platného cenníka pľenajímateľa'

4,Nájomcajepovinnýpľeduplynutímpľedplatenéhoobdobiauhľadiťnájomnénaďalšie
obdobie. V pľípade ak nájomca ani po písomnom upozoľnení neuhľadí nájomné na ďalšie

obdobie, má pľenajímateľ právo vypovedať tuto nájomnú zmluvu postupom podl'a čl' vn'
tejto ZmluvY.

5. Pľi úmľtí nájomcu hĺobového miesta má pľednostné pľávo na uzatvorenie novej nájomnej

zmluvy na hľobové miesto osoba blízka, ak je blízkych osôb viac, tábh[zka osoba' ktorá

doručí prenajímateľovi písomnú Žiadosť ako pľvá, pľeukaže svoj stafus blízkej osoby k

zomľelému nájomcovi ľodným listom ďebo čestným vyhlásením s úradne osvedčeným

podpisom vyhlasujúc tento vďah k zomĺelému nájomcovi a ktorej prenajímateľ písomne

ako prvej potvľdí vpžitie pľednostného pľáva. Pľednostné právo na uzatvorenie nájomnej

zmluvy moŽno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta'

Nájomná zmluva na hĺobové miesto
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čl. vII.

1

ľnÁvĺ A PovINosTI zľĺĺ'rrvľýcH sľnÁľ

Prenajímatel' je povinný:

1.1 pľevádzkovať pohľebisko s prenajat1ým hľobovým miestom v súlade s platnými

pľávnymipľedpismiopohľebníctveaprevádzkoqýmpoľiadkompohľebiska,
l.2 počas trvania tejto zmluvy zabezpečiť prísfup nájomcovi kpľenajatému hĺobovému

2

miestu,

1.3 zdtŽať sa akýchkolŤek zásahov do hrobového miesta, okľem pľípadu, ak je potľebné

zabezpeéiťbezpečné pľevádzkovanie pohľebiska. o pľipľavovanom zásahuje povinný

vopred písomne iďoľmovať nájomcu. o uŽ uskutočnenom zasďru do hrobového

miestao je pľevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne infoľmovať nájomcu'

l.4 vopred písomne upozoľniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy' najmenej šesť

mesiacov pľedo dňom, keď sa má hĺobové miesto zrušiť'

Nájomcaje povinný:

2.t dodľžiavať ustanoveni a prevádzkového poriadku'

2.2 uŽívať hľobové miesto v súlade s platnými pľávnymi pľedpismi o pohrebníctve

a pľevádzkoým poľiadkom pohľebiska ako aj touto zmluvouo

2.3 na vlastné nákludy zabezpečovať poriadok, údržbu a staľostlivosť o prenajaté hľobové

miesto a jeho bezpľostreJné oko1ie azabezpeéiť, aby príslušenstvo k hľobu neohľozilo

bezpečnosť návštevníkov pohĺebiska,

2.4 oznamovať prevádzkovateľovi pohľebiska všetky aÍÍLeny údajov potrebné na vedenie

evidencie hrobových miest, v pľípade fyzickej osoby najmä änenu mena a adľesy

trvalého pobytu, v pľípade pľávnickej osoby najmä änenu obchodného mena a sídla'

2.5 vykonávať akékoľvek stavebné úpravy nahľobovom mieste a úpravy okolo hľobového

miesta iba s pľedchádzajircim súhlasom spľávcu cintoľína'

2.6 ĺdržíavať poľiadok na pohľebisku'

Ak pľenajímatel'zistí nedostatky v staĺostlivosti o hľobové miesto, vyzve nájomcu' aby ich

v pľimeranej dobe odstľánil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstľani v písomne uľčenej

leĹote, prenajímateľ tak môže urobiť sám na naklady nájomcu'

Nájomca berie na vedomie, Že nedodľžiavaním prevádzkového poriadku pohľebiska sa môŽe

dopustiť priestupku podľa ust. $ 32 zĺíkona l3tlzolo Z' z o pohľebníctve v platnom zneni'

Každá zme*ap."r,ád"kouého poriadku bude oznamovaná nájomcovi hrobového miesta

uveľejnením oznĺĺmenia o zmone prevádzkového poľiadku poh'rebiska na uradnej tabuli

spolu so zverejnením nového prevádzkového poľiadku pohľebiska' Zmena prevádzkového

poľiadku pohľebiska podlieha_schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šali'

Podnájom hľobového miesta je zakénaĺý'

a
J
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čl. VIII.

vŕľovnĎ NÁJoMNEJ zMLUvY A UKoNčENIE NÁJoMNÉHo vzŤAHU

1. Pľenajímatel'nájomnú zmluvu vypovie, ak:

a) závaŽnéokolnosti na pohľebisku znemoŽňujú trvanie nájmu hľobového miesta'

b) sa pohĺebisko zruší,

c) nájomca ani po upozoľnení nezaplatilnájomné zavživaniehĺobového miesta'

2. Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zmluw z dôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'
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musí so súh1asom nájomcu zabezpeéiť iné hĺobové miesto a na vlastné náklady preložiť

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

je povinný výpoved;nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace pľedo dňom'

keď sa má hľobové miesto zrušiť; ak mu nie je z-ĺŕtmaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu'

uverejní tuto infoľmáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a priezviska

nájomcu hľobového miesta a čísla hľobového miesta'

Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zmluw z dôvodu uvedeného v ods. 1 písm. c), je povinný

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

nájomnézapiatené;akmuniejezĺémaadľesanájomcualebosídlonájomcu,uveľejnífuto
infoľmáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a pľiezviska nájomcu

hľobového miesta a čísla hľobového miesta'

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

c) a nájom 
"u 

i" Át^v, ,.ypovldná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia

ýpovede. Pľenajímat"ŕ \ry"u" nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstľanilz hĺobového

miesta pľís1ušenstvo hľobu; ak ho v tejio t"t'oi" neodstľáni, po uplynutí výpovednej lehoty

ho pľenajímateľ odstľáni; po uplynutí výpovednej lehoty sa pľíslušenstvo hĺobu povaŽuje sa

opustenú vec.

Po uplynutí tlecej doby (10 ľokov odo dňa pochovania) môŽe nájomca písomne poŽiadať

pľenajímateľa o ukončenie nájomného vďahu písomnou dohodou zĺnluvných stľán'

spravidla ku poslednému dňu doby, na kÍoru bolo nájomné uhľadené' Vzoľ žiadosti

o ukončenie zmluvy tvorí prílohu č' 6 vZN č'' 512020'

5

6.

čl.Ix.
osoBITNÉ USTANoVENIA

1. Prenajímateľ nezodpo vedázapoškodenieo alebo odcudzenie hmotného majetku uloŽeného

na hľobovom mieste.

2. Nájomca beľie navedomie, že jeho vlastď hnuteľný majetok si je povinný poistiť na

vlastné náklady. Prenajímateľ nezodpovedázaprípadnú stľatuo resp' zničenie majetku'

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

naľiadenia Európskeho paĺlamentu 
-a 

rady ĺBÚl zoro 1679 z 27 ' ap1.1a 2076 o ochľane

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

sa zrušuje smernica g5l46lFjs (vseobecnJ nariadenie o ochĺane údajov) osobné údaje

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

Prenajímateľa,ktoľévyplývajú,p,",ĺ,d,kovaniapohľebiskapodľazákoĺaé,|3tl20l0Z,z,
o pohĺebnícwe v znení neskoľších pľedpisov, po dobu nevyhnutne potľebnú ĺazabezpeéerue

práv apovinností vyplývajúcich zä 
".i.r*eno 

vďahu založeĺého nazál<|ade tejto Zmluvy

anáslednenaúčelyaľchiváciepodobutrvaniaarchivačnejdobyvsúladesozákonomč.
395lz[02 Z.z. oaľchívoch a ľegistľaturach a o doplnení niektoých zákonov v platnom zĺeĺi'

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

naľiadenia o ochľane údajov potľebné na plnenie zakonných povinností Prenajímateľa podľa

zékoĺa é. I3tl20t0 Z.z. o pohľebníctve v zneni neskoľších pľedpisov. Nájomca zérovett

vyhlasuje, Že za účelom uzavretia tejto Zm\uvy pri pos$rtnutí osobných údajov

Prenajímďeľovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich právach vyplývajúcich zo

spracúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskýnúť v súvislosti so
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zĺĺkonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších ľelevantn:ŕch skutočnostiach

obsiahnufých v dokumente ,,Podmienky ochĺany súkľomiďo' s ktoľého obsahom saNájomca

pred podpísaním tejto Zmiuvy oboznámi1. Ná3omca beľie na vedomie Že infoľmácie o

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

V prípade, ak bude podľá tejto zrnluvy potrebné doručovať dľuhej zmluvnej stľane

alaikol,vek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v čl'

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmerLaadresy písomne oznámena druhej zmluvnej stľane' ktoľá

písomnosť doručuje. V prípade, ak sa piro*o'ť aj pľi dodržaní týchto podmienok vľáti

nedoručená, zmlu.mé strany sa dohodli, že účinky doručenia nastavajú dňom vľátenia

zásielky zmluvnej strane, kiorá zasielku doručuje. Zmluvné stľany sa ýslovne dohodli na

opľávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzku medzi zmluvnými stranami' ktoľé

vyplývajú ztejtozmluvy aj pľostľedníctvom e - mailu ďalebo kľátkej textovej spľávy'

Pľenajímateľ aNájom.u ,u zaviianjilpísomne si oznámiť každú änenu týkajúcu sa ich

identifikačných údajov (názov, sídlo, čísla účtov a pod') najneskôr do 10 pľacovných dní

odo dňa, kedytáto Á"nunastala. Takéto äneny sanebudúpovažovať zazÍÍLerly vyžadujúce

5

si uzavľetie dodatku k tejto zmluve

čl. x.
zÁvnnBčNÉ UsTANovENIA

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

očíslovaných písomných dodatkov, s ýnimkou zmien vyplývajúcich zo äneny

pľevádzkovéhoporiadkupohĺebiska"ktorésúzžlväznéprenájomcudňomnadobudnutiaich
účinnosti a1ebo zo zĺĺĺieĺvšeobecne pru'y.r' pľávnych pľedpisov najmä zákoĺač' 131/2010

Z.z. opohľebníctve v znení neskorších pľedpisov'

2.Pľávaapovinnostizmluvnýchstľántoutozmluvouneupľavenésariadiapľíslušnými
ustanoveniami VZN é. 5l2o20v platnom meni,zákonom č. 131/2o1o Z. z. o pohľebníc*e

vzneníneskoľšíchpľedpisovazákonomé,40lĺ964Z.z,obč:ianskyzakonníkvplatnom
zneni.

3.ToutozmluvousaľiaditieŽdobavŽivaniapľedmetunájmudodobynadobudnutiaúčinnosti
tejto zmluvY.

4.Tátozmluvanadobúdaplatnosťdňomjejpodpisuobomazmluvnýmistranamiaúčinnou
dňom nasledujúcim po dni jej 

"u"r.jn.nĺu 
na webovom sídle mesta Šaľa' Zmluvné strany

súhlasiasozverejnenímcelejzmluvy,vrátanesozveľejnenímasprístupnenímichosobných
údajov .,r ro"ruh' mena a priezviska. Povinnosť zmluvu zveľejniť vyplyva z ustanovenia $

5azékoĺač,.2]ll20oOZ.z.oslobodnomprístupekiďoľmáciámaozlneneadoplnení
niektoýchzákonov(zakonoslobodeinfoľmácií)vplatnomzneni.

5. Ak niektoľé ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôľ stratia

účinnosť, nie je tým dotknutĺ platnost' ostatných ustanovení' Namiesto neúčinných us-

tanovenísapoužijeúpľavaolĺoľá,pokiaľjetoprávnemožné,sačonajviacpribližujezmyslu
aúčelutejtoZmluvy,pokiaľpriuzatvľanítejtoZmluvyzmluvnéstľanytutootázkubrali
do úvahy.

Táto zmluva je vypracovaná v tľoch (3) vyhotoveniach povahy originálu' z ktoých

nájomca obdrží jedno irl "yr'o'ovenie 
a pľenajímateľ obdľží 2 vyhotovenia'

6.
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' Zmluvĺéstľany vyhlasujú, že zmluvu si prečítali, súhlasia s jej obsahom' poronrmeli mu'

vyhlasujú, že obsahuje slobodný, Wčitý, jasný azĺozlxlitel'ný pľejav ich vôle aĺa znak

súhlasu jupodpisujú.

V Šaľ, dňa ó', f .Äo//

Zanójomcu Za prenajímateľa:

'J'i
/

I

JozeÍ

ĺ)
I
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