
uzatvoľená v zmysle

predpisova$21 a

Nájomná zmluva č,. 255lz02l
na hľobové miesto

$ 663 anásl. zákonač:. 40ľ1964 Zb' obéíanskyzakonník v znetĺ neskoľších

v zneru neskorších predpisovpohľebnícwenásl. zákonač. 131/2010 Z'z'o

čt. L
zMLtIvF[É sľnĺlw

1. Pľenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nám' Sv' Tľojice 7'92715 Šaľa

Zastupený: Mgĺ' Jozef Belický' primátoľ mesta

Bankové spojenie: Slovenská spoľiteľňa' a's'

IBAIr{: SK82 0900 0000 O05t 2430 6282

BIC: GIBASKBX
lČo: 00 306 t85

(ďatej len,, prenaj ímateľ " )

2. Nájomca:
Naĺodený/á:
Rodné číslo :

Trvale bytom :

Tel.
e-mail:

Vlasta Jamľichová

1

)

(ďatej len,,nójomca")
(obidvajaúčastnícizmluvyvďalšoĺntextespoločneajako,,zmluvnéstrany,,)

čl. il.
WODNE USTA$IOVENIA

pohľebiska.

čl. uI.

Nájomná zmluva na hľobové miesto

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

zutavanátplocha anádvoľie o{ŕmeľe äyqq m2,paľcela ľegistra c KN číslo 1586/8'

zastavaĺátplocha a nádvorie o qýmere t34 Íŕ u p*"1u registra c KN číslo 1586/6' ostatĺá

plocha o qimeľe 7 m2 vedené katastálnym oäbo'o* okľesného tľadu Šaľa' pľe obec

a katastľáIne územie Šďa' na liste vlastníctva č' 1 (ďďej aj ako "nehnute1'nosti")'

Na tejto nehnuteľnosti sa nachád"u .int*ĺ" mesta šaľa ktoý je pohľebiskom podľa zékoĺa

I3tl2't0 Z. z. opohľebníctve v mení neskoľších pľedpisov. Pľenajímďeľ je prevádzkovateľ

1

PREDMEľ a Účnl ľÁĺttĺu

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

dohodnuťých vtejto nájomnej zmluve (dalej len ""mL'uď): 
hľobové miesto na paľcele

Nc 17, ľad : 5 hĺobovjmiesto č' 12 (ďalej aj ako 
"hľobové 

miesto")'
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1

čl.Iv.
SLUŽBYsPoJENÉsNÁJMoMHRoBouĹĺroMIESTA

S prenájom hĺobového miesta sú spojené služby, ktoľé počas tľvania nájomného vďahu

prenaj ímatel' poskytuje nájomcovi:

i.r odvoz odpadu z pohľebiska okľem stavebného odpadu,

|.2 i&žbapozemkov a stavieb na pohľebisku, na ktoľom sa hrobové miesto ĺachéĺďza

(okrem hľobového miesta),

úhľady investičných a neinvestičných nákladov spojených s pľevádzkou pohľebiska'

pľevádzkovanie pohľebiska, naktoľom sanachádzabľobové miesto špeciÍikované v č1'

III. tejto zmluvyo v sulade so zákonom č,. 13ll2}l} Z. z' o pohĺebníctve v zĺeni

neskorších pľedpisov.

1. Výška nájomného činí 20 EUR (slovon: dvadsat' eur) na dobu 10 ľokov a je určená podl'a

ust. $ 12 Všeobe cĺe zžlväzného naľiadenia mesta Šďa e' 5l202O Pľevádzkový poľiadok

pohľebísk mesta Šďa v platnom zneĺi(ďalej aj ako ,,vZI\t é. 5l202o") a bolo uhĺadené dňa

27 .5.202I, na dobu 27'5'2031'

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

3. Nájomca berie na vedámie a ýslovne súhlasí s tým, Že ýška nájomného na ďa1šie obdobie

nájmubudeuľčenápodľaaktuálneplatnéhocenníkapľenajímateľa.
4. Nájomca je povinný pred uplynutím predplateného obdobia uhĺadiť nájomné na ďalšie

obdobie.Vpľípadeaknájomcaanipopísomnomupozorneníneuhľadínájomnénaďalšie
obdobie, má pľenajímatel',pľávo vypovedať futo nájomnú zmluw postupom podl'a č1' Vn'

tejto Zmluvy 
Ĺ_^Ĺ^''ÁĹ^ '.iacfq _á nreánostné ie novej nájomnej5. pľi ĺmľtĺ nájomcu hĺobového miesta má prednostné pľávo na uzatvoľen

zmluvynahrobovémiestoosobablízka,akjeblízkychosôbviac,táb\ízkaosoba,ktorá
doručí pľenajímateľovi písomnú žiadosť ako pľvá, preukaže svoj status blízkej osoby k

zomľelémunájomcovirodnýmlistomalebočestĺrýmvyhlásenímsúľadneosvedčeným
podpisom vyhiazujúc tento vďah k zomľelému nájomcovi a ktoľej prenajímateľ písomne

akoprvejpotwdívyužitiepľednostnéhoprilva,Prednostnéprávonauzatvoľenienájomnej
zmluvymoŽnouptatniťnajneskôrdojednehorokaodúmrtianájomcuhrobovéhomiesta.

1.3

1.4

čl. v.
DoBA ľÁ.rnĺu

1 . Táto zmluv a savzaýĺéĺa na dobu newčitu a nesmie sa vypovedať skôľ' ako po uplynutí tlecej

doby (10 ľokov odo dňa pochovania)o ak zákon č' l3tl2}t0 Z' z' o pohĺebníctve v zneni

neskoľších pľedpisov neustanowje inak'

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

3. Užívanie hĺobového miesta zaéa|o:27 '5'202l'

čl. vI.
ľÁĺonľľÉ

/
ĺ

Nájomná zmluva na hrobové miesto
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čl. vIL

1

pru(vl A PovINosTI zľĺr'trvľŕcľr sľruĺ'ľ

Prenajímateľ j e povinný:

1.1 prevádzkovať pohľebisko sprenajaým hľobovým miestom vsúlade splatnými

pľávnymi predpismi o pohľebníctve a pľevádzkovým poľiadkom pohĺebiska,

l.2 počas tľvania tejto zmluvy zabezpeéii prístup nájomcovi k pľenajatému hĺobovému

miestu,

1.3 zdĺžať sa akýchkol,vek zásahov do hľobového miesta, okĺem prípadu, ak je potľebné

zabezpečiťbezpečné pľevádzkovaniepohľebiska. o pripravovanom zásahujepovinný

vopred pĺsomne iďoľmovať nájomcu. o už uskutočnenom zásďru do hĺobového

miesta, je pľevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne infoľmovať nájomcu'

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

mesiacov predo dňom, keď sa má hľobové miesto zľušiť'

Nájomcaje povinný:

2.í dodržiavať ustanoveni a prevädzkového poriadku'

2.2 lŽívať hľobové miesto v súlade s ptatnymĺ pľávnymi pľedpismi o pohĺebníctve

apľevádzkoýmpoľiadkompohĺebiskaakoajtoutozmluvouo
2.3 na vlastné náklady zabezpeéovať poľiadok, údľŽbu a starostlivosť o pľenajaté hĺobové

miestoajehobezpľostrednéokolieazabezpečiť,abypríslušenstvokhľobuneohrozilo
bezpečnosť návštevníkov pohľebiska'

2.4 oznamovať pľevádzJ<ovateľovi pohĺebiska všetky zÍľref|y údajov potrebné na vedenie

evidencie hĺobových miest, v pľípade fyzickej osoby najmä zÍnenu mena a adľesy

tľvalého pobytu, v prípade prĺvnickej osoby najmä nnenu obchodného mena a sídla'

2.5 vykonávať akékoľvek stavebné tĺpravy na hĺobovom mieste a úpravy okolo hľobového

miestaibaspredchádzajúcimsúhlasomspľávcucintoľína,
2.6 udĺŽiavať poriadok na pohľebisku'

Ak pľenajímatel'zistí nedostatky v starostlivosti o hľobové miestoo wTýe nájomcu' aby ich

v pľimeľanej dobe odstránil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstráni v písomne rľčenej

lehote, pľenajímateľ tak môžeurobiť sám na naklady nájomcu'

NájomcaberienavedomieoŽeĺeďodtŽiavanímpľevádzkovéhoporiadkupohľebiskasamôŽe
dopustiť priestupku podľa ust. $ 32 zékoĺa l3tlzlto Z' z o pohľebníctve v platnom zĺeni'

KaždázmerLaprevádzkovéhoporiadkubudeoznamovanánájomcovihrobovéhomiesta
uverejnením oznámenia o änene pľevádzkového poriadku pohrebiska na uradnej tabuli

spolusozverejnenímnovéhoprevádzkovéhopoľiadkupohrebiska.Zmeĺaprevádzkového
poriadku pohĺebiska podlieha_schváleniu Mestským zastupiteľswom v Šali'

íodnájom hĺobového miesta je zakäuaný'

čl. vlil.
vŕpovrĎ NÁJoMNEJ zMLUyr l uŕoľeENIE ľÁĺoľĺľÉrro vZŤAHU

Pľenaj ímatel' náj omnú zmluvu vypovie' ak:

a) ztxažnéokolnosti na pohľebisku znemožňujú tľvanie nájmu hľobového miesta'

b) sa pohľebisko zruší,

c) nájomca ani po upozornení ĺezaplat]Inájomné zaužívatĺehĺobového miesta'

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

2

J

4.

5,

6.

1

)

Nájomná zmluva na hľobové miesto
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4.

J

musí so súhlasom nájomcu zabezpeéiť iné hľobové miesto a na vlastné naklady pľeložiť

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

je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tľi mesiace predo dňom'

keď sa má hľobové miesto zrušiť; ak mu nie je znétmaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu,

uveľejní futo iďormáciu na mieste obvyklom na pohĺebisku s uvedením mena a pľiezviska

nájomcu hľobového miesta a čísla hľobového miesta'

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

ýpoveď doručiť nájomcovi najneskôľ do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty' na ktoru bolo

nájomnézaplatené;akmuniejenátmaadľesanájomcualebosídlonájomcu,uverejnítuto
iďormáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a priezviska nájomcu

hľobového miesta a čísla hĺobového miesta'

Ak pľenajímateľ vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm'

c) a nájomc a je známy, vypovldná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia

qipovede. Pľenajímate Í ,vá"nájomcuo aby najneskôľ do tejto lehoty odstráni1 z hĺobového

miesta príslušenstvo hľobu; ak ho v tejto teľ'ote neodstľáni, po uplynutí výpovednej lehoty

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

opustenú vec.

Po uplynutí tlecej doby (10 rokov odo dňa pochovania) môže nájomca písomne poŽiadať

pľenajímateľa o ukončenie nájomného vďahu písomnou dohodou zmluvných stľan'

spravidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné uhĺadené ' Yzor žiadosti

o ukoneenie zmluvy tvorí prílohu č' 6 vZN č" 512020'

5

6

čl.Ix.
osoBITNÉ UsTAI\tovENIA

I

2.

3

Prenajímateľ nezodpov eďát zapoškodenieo alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

na hĺobovom mieste.

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

vlastné náklady. Pľenajímateľ nezodpov edäzapľípadnú strafu' ľesp' zničenie majetku'

Nájomca berie na vedomie, že Prenajímateľ a jeho sprostredkovatelia spľacúvajú v zmysle

nariadenia Európskeho paľlamentu a ný (EU) 20161679 z 27 ' apila 2016 o ochľane

ffzických osôb pri ,p.u"**ĺ osobných údajov a o volhom pohybe takýchto údajov' ktorým

sazrušujesmemica95t46tTs(všeobecnénaĺiadenieoochľaneúdajov)osobnéúdaje
Nájomcu v rozsďlu stanovenom v tejto Zmluve za účelom plnenia zakonných povinností

Pľenajímateľa, ktoľé vyplývajú zpteviÄzkovaniapohľebiskapodľa zál<oĺaé' t3ll20t0Z'z'

o pohľebníctv. u 
^"ĺn"rt -ších pľedpisov' po dobu nevyhnutne potrebnú ĺazabezpeóelie

ptáx apovinností vyp1ývajúc ichzázm1uvneho vďďru za1ožeĺeho ĺazžl<Iade tejto Zmluvy

a následne na rĺĺetiächivácie po dobu tľvania aľchivačnej doby v súlade so zákonom č'

3g5l2oo2 Z.z. oaľchívoch a registraturach a o doplnení niektoľých zákonov v platnom zĺeni'

Spľacúvanie osobných údajov Nájomcu je u súlade s č1' 6' ods' 1 písm' c) všeobecného

naľiadenia o ochĺane údajov potrebné rru pln.ni. zakoĺrných povinností Pľenajímatel'a podľa

zékona č,. t31l21lO Z.z.o pohĺebnícwe v zneru neskoľších pľedpisov. Nájomca zaľoveň

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

Pľenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich pľávach vyplývajúcich zo

spracúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskýnúť v súvislosti so

Nájomná zmluva nahľobové miesto
4t6



4

zákonnými alebo zľrrluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších relevantn:ých skutočnostiach

obsiďrnuýchv dokumente,,Podmienky ochrany súkĺomiď" s ktorého obsďrom saNájomca

pľed podpísaním tejto Zmiuvy oboznámil. Nájomca beľie na vedomie že iďormácie o

spĺacovávaní osobných údajov sú dosfupné na webovom sídle Prenajímateľa: www.sala.sk.

V prípade, ak bude podl'a tejto zrĺrluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej sÍane

akukol,vek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej stľany uvedenú v č1.

I. zmluvy, dokiď nie je zmerta adresy písomne oznámená dľuhej zmluvnej strane' ktorá

písomnosť doručuje. V pľípade, ak sa písomnosť aj pri dodľžaní ýchto podmienok vráti

nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, Že účinky doručenia nastavajú dňom vrátenia

zasielky zmluvnej stľane, ktoľá zásielku doručuje. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na

oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväz|gt medzi zmluvnými stľanami' ktoré

vyplývajú ztejtozmluvy aj pľostredníctvom e _ mailu ďalebo kľátkej textovej spľávy'

Pľenajímateľ aNájomca sa zaviizl$tlpísomne si oznámiť každú zmenu týkajúcu sa ich

identifikačných údajov (nénov, sídlo, čisla účtov a pod.) najneskôr do 10 pracovných dní

odo dňa, kedytáto 
',IÍrenanastala. 

Takéto zneny sanebudúpovažovať zazmeny vyžadujúce

si uzavľetie dodatku k tejto zmluve'

5

čl. x.
zÁvnnr'ČNÉ UsTANoVENIA

1. K zmene tejto zmluvy môžedôjsť len na základe vzájomnej dohody zmluvných stľán foľmou

oóíslovaných písomných dodatkov, s výnimkou zmien vyp|ývajúcich zo zÍneny

prevádzkového poľiadku pohľebiska, ktoré stl zäväznépre nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zmienvšeobecne platných právnych pľedpisov najmä zákonač' 131/2010

Z.z, opohrebníctve v znení neskoľších predpisov'

2. Pľáva a povinnosti zmluvných stran touto zmluvou neupľavené sa riadia pľíslušnými

ustanoveniami VZN č,. 5l2)2o v platnom zneĺiozákonom č" 1'3ll20l0 Z' z' o pohľebníctve

v znenineskoľších pľedpisov a zákonom é. 4011964 Z. z. obéiansky zákonník v platnom

znení.
3. Touto zmluvou sa riadi tiež doba užívania pľedmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

tejto zmluvY.

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvn;imi stľanami aúčinnou

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Šaľa' Zmluvné strany

súhlasia ro 
^l..3n.ním 

celej zmluvy, vrátane so zverejnením a spľístupnením ich osobných

údajov u ro"ruh., mena a priezviska. Povinnosť zmluvu rvercjnĺť vyplyva z ustanovenia $

5a zél<ona é. 2ttl2x0O Z. z. o slobodnom prístupe k infoľmáciám ao nnene a doplnení

niektoľých zákonov (zákon o slobode infoľmácií) v platnom znení'

5. Ak niektoľé ustanovenia tejto Zmluvynie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stľatia

účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení' Namiesto neúčinných us-

tanovení sa použije úprava, kÍoráo pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac pľibližuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ prituatvaraní tejto Zm|wy zmluvné strany tuto otázku bľali

do úvahy.

6. Táto zmluva je vypracovaná v troch (3) vyhotoveniach povahy originálu' z ktorých

nájomca obdržíledno (1) vyhotovenie a pľenajímateľ obdľží 2 vyhotovenia'

Nájomná zmluva na hľobové miesto
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,1 Zmluvné stľany vyhlasujú, že zmluvu si prečítái, súhlasia s jej obsahom' poÍoanmeli mu'

vyhlasujú, že obsďruj. ,tomar,y, uľčiý, jasný aztoanrĺĺitelhý pľejav ich vôle aĺa zĺlak

súhlasu ju podpisujú.

v Šati, dťľ"....(.
y s /02/

Za nójomcu:

,i

Za prenajímateľa:

JozeÍ

*

i'

*
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