
Náj omná zĺnluva č'' 233l2a2t

na hľobové miesto
zákonník v znení neskorších

uzatvoľená v zmysle

predpisova$21 a
$ 663 a nasl. zžkoĺaé. 4011964 Zb' občiansky

zneĺí neskoľších predpisov
násl. zákonač. 13 |l20|o Z.z. o pohrebníctve v

čl. L
ZMLWNE STRAI{Y

1. Pľenajímatel': Mesto Šal'a

Sídto: Nám' Sv' Trojice 7'92715 Šaľa

Zast6peĺý: Mgľ' Jozef Belický' pľimátoľ mesta

Bankóvé spojenie: Slovenská spoľiteľňa' a's'

IBAN: SK82 0900 0000 OOst 2430 6282

BIC: GIBASKBX-
tČo: 00 306 185

(ďatej len,, prenaj ímateľ'' )

2. Nájomca:
Naľodený/á:
Rodné číslo :

Trvďe bytom :

Te1.

e-mail:

Ing.Kataľína Janegová

(ďalej len ,,nájomca")
(obidvajaúčastnícizmluvyvďalšomtextespoločneajako,,zmluvnéstľany,,)

čl. n.
WODNE USTANOVENIA

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

zastavaĺŕlplocha anádvorie ovýmere žlzqq m2,parcela registľa c KN číslo 1586/8'

zastavaĺäplocha a nádvorie o rnýmere I34 "ŕ 
u p*"tu registľa C KN číslo 1586/6' ostatná

plocha o rnýmeľe 7 m2 vedené katastrálnym oäbo'o* okľesného uradu Šďa' pľe obec

a katastrálne územie Šaľa, na liste vlastníctva č' 1 (ďalej aj ako 
"nehnute1'nostio')'

Na tejto nehnuteľnosti sa nachádzu .i,'t*ĺn mesta šaľa ktoý je pohrebiskom podľa zŕkoĺa

131/2010 Z. z. opohľebníctve v znení neskoľších pľedpisov. Prenajímateľ je pľevádzkovatel'

ilľ""T-hesto na parcele 13, ľad: 5, hľobové miesto é' 26?7 (ďalej aj ako 
"hľobové

miesto,.) doteľaz lňíva]pôvodný nĺjomca _ Beóta Holopová (ďalej aj ako 
"pôvodný

nájomcď.) ĺaztk'Áe Ná;omnej zmh;' 3o2ĺI2 zo ďiĺa 16' 'z'tz"pričom ĺá.oomĺé za

užívaniehĺobovéhomiestabolouhľadenénadobudo9.l,2022.
Z dôvodu, že pôvodný nájomca zomĺel a nájomca v}'užil prednostné pľávo na uzatvoľenre

novej nájomnej zmluvy na hĺobové miesto u 
"ĺua' 

s $ 2i ods' 4 zákoĺa é' ĺ3|12010 Z'z'

o pohrebníctve v znenĺ neskoľších p"ápĺ'ou sa zmluvné stÍany výslovne dohodli na

.rJuwor..rĺ tejto nájomnej zmluvy (ďalej len "zmluvď')'

2

J

4.

Nájomná zmluva nahľobové miesto
ý6



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

dohodnuýchv tejto 
"rrrlurre 

hrobové miesto napaľcele 13, ľad : 5, hľobové miesto é.26'27 '

čl. ilL
PREDMEľ l Účnl NÁJMU

čl.Iv.

čl. v.
DoBA NÁJMU

čl. vI.
ľÁĺoľľľÉ

1

sLUŽBY sPoJENÉ s NÁJMoM HRoBovÉrĺo MIEsTA

S prenájom hrobového miesta sú spojené služby, ktoré počas trvania nájomného vzťahll

pľenajímateľ poskýuj e náj omcovi :'

1.1 odvoz odpadu z pohľebiska okĺem stavebného odpadu'

|.2 í&žbapozemkov a stavieb na pohĺebisku, na ktorom sa h'ľobové miesto ĺachäldza

(okľem hľobového miesta)'

1.3 úhĺady investičných a neinvestičných nákladov :ľo]enÝch 
s prevádzkou pohľebiska'

1.4 pľevádzkovanie pohľebiska, na ktorom sa nachádza hľobové miesto špeciťrkované v č1'

III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom é' I3ll2o:I0 Z' z' o pohrebníctve v zneĺi

neskoľších pľedpisov'

1

2.

Táto zmluv asauzaťĺära na dobu neurčitu a nesmie sa vypovedať skôľ, ako po uplynutí tlecej

doby (10 rokov odo dňa pochovania), ak zákon č" t3lltzot} Z' z' o pohľebníctve v zneĺi

,r..Ĺo.sĺ.t' predpisov neustanowje inak'

Neoddeliteľnoupľílohoutejtozmluvyjedokladoúhľadenájomného.

1 Nájomné vo výške 50 EUR (slovom: pät'desiat euľ) bolo zo strany nového nájomcu

uhľadené na dobu do 10'1'2032'

Nájomca beľie na vedomie a.ĺ1ýslovne súhlasí s tým, že ýška nájomného na ďalšie obdobie

nájmubudeuľčenĺpoaľuaktuálneplatnéhocenníkaprenajímateľa.
Nájomca je povinný pľed uplynutí* p'.apu'"ného obdobia uhĺadiť nájomné na ďalšie

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

obdobie, má prenajímateľ právo vypovedať tuto nájomnú zmluw postupom podľa č1' Vn'

tejto Zmluvy 
'--l^ ^A_-^Á-nctĺĺé nráv( Vej nájomnej

PľiúmľtínájomcuhľobovéhomiestamáprednostnéPr1vonauzatvoreileno'
zmluvy na hĺobové miesto osoba blízka,'ak je blízkych osôb viac' tábhizka osobao ktorá

doručí pľenajímateľovi písomnú žiud;;i ako pľva' pľeukaže svoj status blízkej osoby k

zomrelému nájomcovi ľodným listom alebo čestným vyhlásením s úradne osvedčen1ým

podpisom vyhlasujuc tento vzt'ah k zomľelému nájomcovi a ktoľej pľenajímateľ písomne

ako prvej potvrdí vyuŽitie pľednostného ptéĺva'Pľednostné pľávo na uzaworenie nájomnej

zmluvy možno optu'ĺľ najneskôľ do jedneho roka od úmĺtia nájomcu hĺobového miesta'
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čt. vu.
PRÁvA A PovINosTI ZMLUvNÝcH STRÁN

1 Pľenaj ímatel' j e povinný:

1.1 pľevádzkovať pohľebisko s pľenaja|ým hľoboým miestom v súlade s platnými

právnymipredpismiopohĺebníctveaprevádzkovýmpoľiadkompohľebiska,
t.2 počas tľvania tejto zmluvy zabezpeéiĺ pľísfup nájomcovi k prenajatému hľobovému

miestu,

l.3 zdňaťsa akýchkol,vek zásahov do hĺobového miesta, okľem prípadu, ak je potrebné

zabezpeéiťbezpečné pľevádzkovanie pohľebiska. o pripľavovanom zásahuje povinný

vopred písomne infoľmovať nájomcu. o už uskutočnenom zásďru do hĺobového

miesta, je pľevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne infoľmovať nájomcu'

t.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 aprevádzkového poľiadku'

2.2 uŽivať hľobové miesto v sulade s platnými pľávnymi pľedpismi o pohĺebníctve

aprevádzkovýmporiadkompohĺebiskaakoajtoutozmluvou,
23 na vlastné nárklady zabezpeéovať poriadok, údržbu a staľostlivosť o pľenajaté hľobové

miesto a jeho bezpľostredné okotl azabezpeéiť, aby príslušenstvo k hľobu neohrozilo

bezpečnosť návštermíkov pohrebiska'

2.4 oznamovať pľevádzkovateľovi pohľebiska všetky zmeny údajov potľebné na vedenie

evidencie hľobových miest, v prípade fyzickej osoby najmä %nenu mena a adľesy

trvalého pobýu, v pľípade prĺvnictej osoby najmä zÍnenu obchodného mena a sídla'

2.5 vykonávať akékoľvek stavebné ĺpľa.'y na hľobovom mieste a úpravy okolo b'robového

miesta iba s predcháďzajicim súhlasom spľávcu cintorína'

2.6 udtŽiavať poriadok na pohĺebisku'

Akpľenajímateľzistínedostatkyvstaľostlivostiohľobovémiesto,wzvenájomcu,abyich
v pľimeranej dobe odstľánil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstľáni v písomne určenej

leĹote, prenajímateľ tak môŽe uľobiť sám na naklady nájomcu.

Nájomca beľie na vedomie, Že nedodľŽiavaním prevádzkového poĺiadku pohľebiska sa môže

dopustiť priestupku podľa ust. $ 32 zékoĺa l3tl2)to Z' z o pohrebníctve v platnom zÍlieĺi'

Každäzmenapľevádzkovéhoporiadkubudeoznamovanánájomcovihľobovéhomiesta
uveľejnením ozĺámenia ozmene prevádzkového poľiadku pohĺebiska nauľadnej tabuli

spolu so zverejnením nového pľevádzkového poriadku pohľebiska ' Zmeĺapľevádzkového

poľiadku pohľebiska podlieha_schváleniu Mestským zastupiteľswom v Šali'

iodnájom hľobového miesta je zakéaaný'

čl. VIII.

rrŕľovľĎ NÁJoMN EJ ZvILUvrl uŕoľenľIľ NÁJoMNEHo VZŤAHU

Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie' ak:

a) záxúĺéokolnosti na pohĺebisku znemožňujú tľvanie nájmu hľobového miesta'

b) sa pohrebisko zrušío

c) náj omca ani po upozoľnen í ĺezapIatíInáj omné za uživ anie hrobového miesta'

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

2.
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3

musí so súhlasom nájomcu zabezpeóiť iné hrobové miesto a na vlastné naklady preloŽiť

ľudské ostatky *aň prĺslušenstva hľobu na nové hľobové miesto.

Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zm1vvllzdôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'

je povinný uypou"o;'ájomiej zm1uvy doľučiť nájomcovi najmenej tľi mesiace pľedo dňom'

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

uverejní túto infoľmáciu na mieste 
"u"yr'r"ň 

na pohrebisku s uvedením mena a pľiezviska

nuio** hľobového miesta a čísla hĺobového miesta'

Ak pľenajímateľ vypovie nájoĺnnú anluvu z dôvodu uvedeného v ods' 1 písm' c)' je povinný

výpoveď doručiť ,räjo*"oui najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí 1ehoty' na 1ĺ:toru bolo

nájomné zapáateĺé;: akmu nie je nĺrĺ'aadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu' uveľejní tuto

infoľmáciu na mieste obvyk'om na pohľebist<u s uvedením mena a priezviska nájomcu

hľobového miesta a čísla hĺobového miesta'

Akpľenajímateľvypovedalnajomnĺzmluwzdôvoduuvedenéhovodseku1písm.
c) a nájomc a je zniĺmy, qýpovednĺ i.totu uplynie do jedného ľoka odo dňa doručenia

výpovede. Prenajímat 
"Í 

w^"nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstľanil z hľobového

miesta príslušenstvo hľobu; ak ho 
',.j;o 

r.noie neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty

ho prenajímateľ odstráni; po uplynutí vypovednej lehoty sa príslušenstvo hľobu povafuje sa

;:Tlfirä'ĺ"."3 doby (10 rokov odo dňa pochovania) môže nájomca písomne poŽiadať

pľenajímateľa o ukončenie nájomného vďahu písomnou dohodou mrluvných strĺĺn'

spľavidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné uhľadené' Vzor žiadosti

o úončenie zmluvy tvoľí pľí'ohu č. 6 Všeobe cĺezélväznéhonaľiadeniamesta Šaľa č' 512020

Pľevádzkový poľiadok pohľebísk mesta Šaľa (ďalej aj ako ,,VZN č" 512020")'

4

5.

6

čl. Ix.
osoBITNÉ usľ.lľovENIA

1. Pľenajímateľ nezodpov eďétzapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

2. lä]:l'.iläľä:*" míe, Žejeho vlastný hnuteľný majetok si je povinný poistiť na

vlastné náklady. Prenajímat.ľ rr""oJpo vedŕt'zapľípadnú strafu, resp' zničenie majetku'

3. Nájomca beľie na vedomie, že Prenajím ateľ ajeho sprostredkovatelia spracúvajú v zmysle

naľiadenia Európskeho p*tu*.nioä "'' ĺg:Úl zóro K79 z 27 ' aprí|a 2016 o ochĺane

fyzických osôb pri spľacúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov' ktoým

sa zrušuje smeľnica g5l46lTs Gorc# naľiadenie o o"h'*' údajov) osobné údaje

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

Pľenajímateľa, ktoľé vyplývajú ,pr"riarxovania pohrebiska podľazákoĺač| t3ll20t0 Z'z'

o pohľebníctve v zneníneskoršíďpľedpisov, po dobu nevyhnutne Potľebnú ĺazabezpečeĺĺe

pľáv a povinností vyplývajúcich zä 
"*louného 

vďahu za1oŽeĺého ĺazälrJadetejto Zm1uvy

a nás'edne na účely aľchivácie po dobu trvania aľchivačnej doby v súlade so zákonom č'

395l2oo2Z.z. oarchívoch a ľegistľatúľach a o doplnení niektoých zákonov v platnom zĺeĺí'

Spĺacúvanie osobných údajov N;j;;"" 3e v sutade s č1' 6' ods' 1 písm' c) všeobecného

naĺiadenia o ochľane údajov pot .urre na plnenie zakonných povinností Pľenajímateľa podľa

ztkona č,. I3tt2ot0 Z.z.o pohĺebníctve v zĺenineskoľších predpisov. Nájomca zfuoveíl

vyhlazuje,ŽezaúčelomuzavľetiatejtoZmluvypriposkýnÚíosobnýchúdajov
Pľenajímateľovi bol dostatočne informovaný o 

-svojich 
pľávach vyplývajúcich zo
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4

spracúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobneúdaje poskýnúť v súvislosti so

zárkonnými a'ebo ^r*áy.i 
pozĺuouuiami, ako aj o ďalších re'evantqých skutočnostiach

obsiahnutých v dot<um..rá ,,pád*ienky ochľany súkľomiď" s ktoľého obsahom saNájomca

pľed podpísaním t ito z-irrrry ogo^u.ir. Nĺ;o*.u beľie na vedomie že infoľmácie o

spracovávanĺ orouny"ľ, údajovsú dostu|né ,ru *"bouom síd'e Pľenajímateľa: www'sala'sk'

V prípade, "k 
b"j; ;ooľá te3to ".t,r,'y 

potľebné doručovať druhej zm1uvnej strane

akúkoľvek písomnosť, doručuje sa tĺto pĺsomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v č1'

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmeraaadresy písomne oznámená druhej zmluvnej stľane' ktoľá

písomnosť doručuje. V pľípade, ut ,u pi'"*""'ľ aj pľi dodľžaní fýchto podmienok vráti

nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú dňom vľátenia

zásielky zmluvnej **", kioľá zásie'ku doručuje. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na

oprávnení doruoovať písomnosti tykajúce 'u 
ii"21* m.edzi zmluvnými stranami' ktoľé

vyplývajú ztejto;"', aj pľostľedrrj"tuo* e _ mailu ďa1ebo kÍátkej textovej správy'

Prenajímateľ aNájomca sa zaväzlýilpísomne si oznámiť kaŽdít znenu týkajúcu sa ich

identiťĺkačných údajov (názovo sídlo, čísla účtov a pod.) najneskôr do 10 pľacovných dní

odo dňa, kedy táto Á"iunastala. Takét; zríLeÍysa nebudú považovať zazÍÍLeny vyžadujúce
5

si uzavľetie dodatku k tejto zmluve'

čl. x.
zÁvpnnČNÉ UsTANovENIA

1. K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len na zál<Iadevzájomnej dohody zmluvných strán formou

očíslovanýchpísomnýchdodatkov,sýnimkouzmienvyplývajúcichzozrÍLeÍLy
pĺevádzkovéhopoľiadkupohĺebiska,ktoľé*,,a,a,oepľenájomcudňomnadobudnutiaich
účinnosti alebo zo rsĺĺieĺus"ou."n" pturny.t, pľávnych pľ"dpi.ov najmä zál<oĺač' 131/2010

Z.z. opohĺebníctve v znení neskoľších pľedpisov'

2. Pľáva a povinnosti zmluvných stľán iouto zmluvou neupľavené sa riadia pľíslušnými

ustanoveniami VZN é, 5l2o2ln prÁo* 
^"^,.r-y?nom 

č' t3tlzol} Z' z' o pohĺebníctve

v znení neskorších pľedpisov u 
"ukono' 

č" 40l|964 Z' z' obó|ansky zakonník v platnom

zĺeĺi.
3. Touto zm'uvou sa ľiadi tiež doba uŽívania pľedmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

tejto zmluvY'

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou

dňom nasledujúcim po dni jej 
^...3n 

rriu nu *.boroom sídle mesta Šaľa. Zmluvné stľany

súhlasiasozveľejnenímcelejzmluvy,vľátanesozveľejneníma'p'í't"|l*ímichosobných
údajov v ľozsahu mena a pľiezvisku' poui*osť zmluvu zverejniť vyplľa z ustanovenia $

5a zžkoĺa č,. 2|1l2OO0 Z. z. o slobodnom prístupe k infoľmáciárĺ ao zmene a doplnení

niektoýchzákonov(zakonoslobodeinfoľmácií)vplatnomzĺeĺí.
5. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmhuynie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stľatia

účinnosť, nie je tým dotknuta pr",."rľ ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných us_

tanovenísapoužijeúprava,lĺo,u,pokial,jetoPľávnemožné,sačonajviacpľibliŽujezmyslu
a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pituatválĺanítejto Zmluvy zm'uvné strany tuto otázku bľali

ĺ:ľH;" je vypracovaná v tľoch (3) vyhotovenrach povahy oľiginálu, z ktoých

nájomca obdľží jedno irl ,.yrr*ovenie a prenajímateľ obdrží 2 vyhotovenia'6
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,l Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si prečítali, sutrlasia s jej obsahom' porozumeli mu'

vyhlasujú, že obsahuj" ,touoa.'y, učitý, jasný azrozumitel'ď preja" ich vôle aĺa znak

súhlasu ju podpisujú.

Zanójomcu:

V Šat, dňa. , 10L/

Za prenajíľnateľa

,1
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