
Náj omná zmluva é'294l2o2l
na hľobové miesto

zŕkoĺa č,. 4Ol 1964 Zb' obóiansky zákonník v znenineskoľších

neskoľších pĺedpisovznenlv

1

uzatvoľená v zmysle $ 663 a násl
č. 131/2010 Z.z'o pohľebnícwe

pľedpisov a $ 2| aĺäsl.zákoĺa

čl. L
ZMLUVNÉ sľnĺľy

Pľenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Ň'"' Sv' Trojice 7 'gz7 
15 Šaľa

íasttryeĺy: Mgĺ' Jozef BelickĹ primátor mesta

Bankové spojenie: Slovenská spoľiteľňa' a's'

IBAN: SK82 0900 0000 OOst 2430 6282

BIC: GIBASKBX

tČo: 00 306 185

(ďalej len,, prenaj ímateľ " )

Náiomca:
Naľodený/á:
Rodné číslo :
Trvale býom:
Tel.
e-mail:

Alexander Cserna

čl. II.

UvoDNÉ USTANoVENIA

1

2

pobľebiska.

čl. uI.
PREDMEľ ĺ ÚčBl NÁJMU

1

2

,ľ#:i';:';:ťr:#:ľ;)Iuvy 
v ďalšom texte spoločne aj alĺo ,,zrnluvné strany")

Pľenajímatel,jeýlučnýmvlastníkompozemku^ľegistĺacKNpaľcelačíslo1586/1'
zastavanéplochy anádvoľia oqimere žl'oo m2' parcela ľegistľa C KN číslo 1586/8'

zastavaĺélplocha " "iá'"ĺ. 
o qýmeľe B-; r.rru p*.iu ľegistľa C KN óíslo 1586/6' ostatná

plocha o ýmere 7 m2 vedené r.ur*oirrrň oäto" okresného rlľadu Šďa' pre obec

a katastľálne o".*ĺ" šuľa, na liste'turtJ.wu č. 1 (ďalej ,,aj ako nehnuteľnosti")'

Na tejto nehnuteľnosti sJĺachŕlďzu .in Jä*.rt" š"ľ" r*o'y je pohľebiskom podľa zálkoĺa

131,20', Z. z. opoň.uĺ.*e v znení neskorších pr"dpirou. ľienajímateľ je pľevádzkovateľ

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

dohodnutých v tejto nájomnej zmlwe (ä;'i* :,zĺr'l*?*)' 
hĺobové miesto na parcele č':

Nc 16 ľad : U trĺouovjmiesio č : 48 iľĺ'i aj ako 'fuobové 
miesto")'
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1. Táto zmluva sa vzatväĺta na dobu neurčitú v súlade so zákonom č' I31l201l0

Z. z. opohĺebníctve v platnom zneĺí'

2.Neoddeliteľno.,p.ĺoľ'outejtozmluvyjedokladoúhĺadenájomného.
3. UŽívanie tľoboveľro miesta zaéaĺo dňla I0'6'2021'

čl. Iv.

neskoľších predpisov'

čl. v.
DoBANÁJMU

čl. vI.
ľÁĺoľĺľÉ

sLUŽBY SPoJENÉ s NÁJMoM HRoBovÉHo MIEsTA

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

pľenajímateľ poskytuj e nájomcovi:'

1.1 odvoz odpadu z pohľebiska okĺem stavebného odpadu'

|.2 ídĺŽbapozemkov astavieb na pohĺebisku, na ktoľom sa hĺobové miesto nachádza

(okľem hľobového miesta)'

1.3 úhľady investičných a neinvestičných nákladov spojených s pľevádzkou pohrebiska'

l.4 pľevádzkov*i. porrr.uiska, na k'o'o' sa ĺachŕĺdza hĺobové miesto špecifikované

vč1.il.tejtozmluvy,vsúladesozákonomč.131/2010Z,z.opohĺebníctvevznení

1.Výškanájomnéhočiní5,00EURGlov11:päťeuľ)nadobu10ľokovajeurčenápodľa
ust. $ 12 Všeobe cĺe zŕxäzĺého n:ariadenia mesta Šaľa č' 5lz021 Prevádzkoqi poľiadok

pohĺebísk mesta Šaľa (ďalej aj ako ,,vZN č" 5l2O20*) a bolo uhľadené dňa 10'6'202L'' na

dobu do 10.6'2031'

2,Nájomnéjesplatnévopľednacelých10rokovpľipodpisetejtozmluvy.
3. Nájomca beľie na vedomie a výslovne súhlasí s tým' z" viĺsta nájomného na ďalšie obdobie

nájmubudeuľčenápodľaaktuálneplatnéhocenníkapľenajímateľa.
4.Nájomcajepovinnýpľeduplynutĺmpredplatenéhoouaouiauhĺadiťnájomnénaďalšie

obdobie.Vprípadeaknájomcaanipopísomnomupozomeníneuhĺadínájomnénaďalšie
obdobie, má prenajímateľ právo "yp""'aľ 

túto nájomnú zmluvu postupom podľa čl' VIII'

5. ľll""íTläomcu hĺobového miesta má prednostné pľávo na uzatvoľenie novej nájomnej

zmluvynahrobovémiestoo.ouublízka,akjeblízkychosôbviac,täb\ízkaosoba,ktoľá
doručí prenajímateľovi písomnú žiadosť ako pľvá' preukáže svoj status blízkej osoby k

zomĺelému nájomcovi rodným listom alebo čestqým vyhlásením s úľadne osvedčeným

podpisom wtiur.rjĺ" tento vďJ k zomľelému nájomcovi a ktoľej prenajímatel'písomne

akopľvejpotvrdívyužitiepľednostnéhopréĺva,Prednostnépľávonauzatvoľenienájomnej
zmluvymoŽnouplatniťnajneskôľdojedneľrorokaodúmľtianájomcuhľobovéhomiesta.

Nájomná zmluva na hľobové miesto _ urnové miesto
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čl. vII'
pruĺv'l A PovlNosil ZMLLI\rNÝcrr sľnÁľ

ľľ.;:xľJj;"'#T]**,* 1ľJenaiatľm 
hĺobovým miestom v súlade s platnými

právnymipľedpismiopohĺební".*up..uádzkovýmpoľiadkompohĺebiska,
I.2 počas trvania iejto zmluvy ,ua"ri"ĺit prístup nájomcovi k pľenajatému hľobovému

miestu,

1.3 z&Žaťsa akýchkoľvek zásahov do hĺobového miesta, okľem prípadu, ak je potrebné

zabezpeéĺťbezpečnépľevádzkovaniepohľebiska.op,ip,u.,oou*omzásahujepovinný
vopľed pír".". #;ľmovať "ájo*.u. 

o už uskutojnenom zásahu do hľobového

miestao ;e pľevadzkovateľ povinný Ĺezodkladne_ písomne iďormovať nájomcu'

t.4vopredpísomneupozomiťnajomcunavypovedanienájomnejzmluvy,najmenejšesť
mesiacov pľedo dňo'' keď sa má hĺobové miesto zrušiť'

Nájomca je povinný:

2.t dodrŽiavať ustanovenia pľevádzkového poľiadku'

2.2 uŽívať nĺom; miesto v sĺlade . ptut ry*i pľávnymi predpismi o pohľebníctve

a pľevádzkou|o po'ĺaot'om pohĺebiska ako aj touto zmluvou'

2,3navlastnénakladyzabezpeéouaťpoľiadok,,,d:1b:astarostlivosťoprenajatéhĺobové
miesto a jeho bezprostľedné okolie a zabezpeóiť' aby pľíslušenstvo k hľobu neohĺozilo

2.4ľ"''mľ;ffiäľHľ''#'iľ*:'iskavšetkyzmer'yúdajovpotľebnénavedenie
evidenciehľobovýchmiest,'n,'n"a"fyzickejo.sobynajmäzm€n:menaaadľesy
tľvalého pobýu, v prípade pre.rrrl"t.3 o.áuy najmä zmenuobchodného mena a sídla'

2.5 vykonávať uĹer.oľ""r.stavebné on'* na hĺobovom mieste a úpravy okolo hĺobového

miesta iba s |ľedch ádzajÍrcim súhlasom spľávcu cintorína'

'J r.:ľľŕl""1:ä:ffij.::,'J-T'"oľ**'*osti 
o hĺobové miesto, vy'Ienájomcu, aby ich

v pľimeľanej aou" Jrt ánil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstráni v písomne uľčenej

lehote, prenaiĺmateľ tak môže uľobiť sám na naklady nájomcu'

Nájomca b"ĺ. ,ru *ao-i., ze ĺeďoďržiavaním pľevádzkového poľiadku pohľebiska sa môže

dopustiť pľiestupku podľa ust. $ 32 zako ĺa níĺzolO Z' zo pot'"b''ĺ"w:'o platnom zĺeĺi'

KaždáL zmerlap."roád"kouého poriadku bude oznamovaná nájomcovi hĺobového miesta

uveľejnením oznámenia o zmone n *eo"t ouého poľiadku pán'.uĺ'tu na uradnej tabuli

spotu ,o 
"u...3n*í* 

nového pľevádzkového poľiadku pohĺeĹiska ' Zmeĺaprevádzkového

poľiadku pot reuĺ_s_äpodlieha schvaleniu Mestským zastupiteľstvom v Šaľ'

'ľodnáj 
orľhľobového miesta j e zakŕľ;aný'

čl. vilI.

vŕľovBĎ NÁJ.MNEJ ZMLUň uŕoľenľI' NÁJoMNÉrro 'ZŤAHU

2

3

4.

5

6.

1 Pľenajímateľ nájomnú zmluw vypovie' ak :

a)zŕlvaŽĺéokolnostinapohĺebi,k,,^".ožňujútrvanienájmuhľobovéhomiesta,

:]lx,'"*ffiirff;""*.nĺez7vlati'nájo11éz7uzĺv7..íehľobovéhomiesta'
Ak prenajím"t.ľ "ň;;;_rrĺ3ontrrĺ"*luvu 

z dôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'
.,

' *uromná zmluva na hrobové miesto - urnové miesto
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J

musí so súhlasom nájomcu zabezpeé\ť iné hľobové miesto a na vlastné náklady pre'ožiť

ľudské ostat$ urĺt'J' pľíslušenswa hľobu na nové hĺobové miesto'

Ak prenajímut"ľ nňouie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'

je povinný uypou.aIrra:omne: zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace pľedo dňom'

keď sa má hľobové miesto zľušiť; ak mu nie je znátmaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu'

uverejní tuto informáciu na mieste ou"ytro"' na pohĺebisku s uvedením mena a priezviska

,ra3oň"ll hľobového miesta a čísla hľobového miesta'

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

qýpoveďdoručiťnájomcovinajneskôrdodvochmesiacovpouplynutílehoty,naktorubolo
nájomné zap|ateĺéiakmu nie je zĺámaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uveľejní tuto

iďormáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a priezviska nájomcu

hľobového miesta a čísla hrobového miesta'

Akpľenajímateľvypovedalnájoĺnnúzmluwzdôvoduuvedenéhovodseku1písm.
c) a nájom 

"u 
1" Áĺ^v, vypouedná lehota uplynie do jedného ľoka odo dňa doručenia

výpovede. Pľenajímate ľ ,yrr"nájomcu, aby najneskôľ do tejto lehoty odstľánil z hĺobového

miesta príslušenstvo hĺobu; ak ho v tejĺo r.ľ'ot" neodstráni, po up'ynutí výpovednej lehoty

ho prenajímateľ odstľáni; po uplynutí vypovednej lehoty sa pľíslušenstvo hľobu považuje sa

ľä]lläľÍ;e písomne poŽiadaťprenajímateľa o ukončenie nájomného vďahu písomnou

dohodou zmluvných stľán, spľa.'iďa ŕu poslednému dňu doby' na ktoru bolo nájomné

uhĺadené. Yzot žíaďosti o ukončenie zmluvy tvorí pľílohu č. 6 vZN č'' 512020'

4

5

6

1

čl. Ix.
osoBITNÉ USTANoVENIA

Pľenajímateľ nezodpov edázapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku u'oženého

ffi]Tľľäľ:'u'l.ao*ĺ.' Že jeho vlastný hnuteľný majetok si je povinný poistiť na

vlastné náklady. Prenajímateľ nezodpo vedé|zaprípadnú stľatu' resp' zničenie majetku'

Nájomca berie na ro"do*ie, že Pľenajímateľ a jeho sprostľedkovatelia spľacúvajú v zmysle

nariadenia Euľópskeho parlamentu " 
*u' ĺru zóro K79 z 27 ' apti|a 20t6 o ochĺane

fyzických osôb pľi ,pr".ĺ'*' osobnÝ{úju3ou a o voľnom pohybe takýchto údajov' ktorym

sa zrušuje ,-.rrri"ä 95l46l1s (všeobecné naľiadenie o ochľane údajov) osobné údaje

Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto Zmiuveza účelom plnenia zakonných povinností

Pľenajímateľa, ktoľé vyplývajú 
" 
pr.uĺJ"r'ou*ĺ1n:h'"bi'oa podľa zŕkoĺaé' t31l20l0 Z'z'

o pohľebníctve v 
"*nii"rr.oiších 

pľedpisov' po dobu ner1hnutne potľebnú ĺazabezpeieĺíe

ptžlv apovinností vyplývajúcich zo 
1*t',llo""t'o 

vďahu založeĺého ĺazŕklaďe tejto Zmluvy

a následne na účely aľchivácie po dobu trvania aľchivačnej d:9'l' súla{ 1 
zákonom č'

3g5ĺ20O2Z.z. oaľchívoch aregistľďuľach a o doplnení niektoľých zákonov v platnom zĺeĺĹ

Spracúvani. orouny.ľ, údajov Najo'"' je v sulade s č1' 6' ods' 1 písm' c) všeobecného

naľiadenia o ochĺane údajov potrebné nu pl..ni. zakonných povinností Prenajímateľa podľa

zŕkoĺa é. t3tlz0t0 Z.z.o pohľebnícwe u zĺeĺíneskoľších pľedpisov. Nájomca zaroveň

vyhlazuje,ŽezaúčelomuzavľetiatejtoZm|uvypľiposkýnutíosobnýchúdajov
Pľenajímateľovi bol dostďočne infoľmovaný o svojich pľávach vyplývajúcich zo

spľacúvania jeho osobných údajov, o poui*o'ti osobné údaje poskýnúť v súvislosti so

1

J

i1 Nájomná zmluva na hľobové miesto _ urnové miesto
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4

zakonnými alebo mrluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších relevantqých skutočnostiach

obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky ochĺany súkľomiď" s ktorého obsahom saNájomca

pred podpísaním t ito z*r,orry oboznámil' Nä3omca berie na vedomie že iďoľmácie o

spľacovávaní osobných údajov sú dostu|né na webovom sídle Pľenajímďeľa: www'sala'sk'

V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej stľane

akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto pĺ.o.rrorľ na adresu zmluvnej stľany uvedenú v č1.

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmeÍLaadresy písomne oznámená druhej zmluvnej strane' ktoľá

písomnosť doručuje. V prípade, ak sa fĺro-oo'ť aj p. dodľžaní týchto podmienok vráti

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

zásielky zmluvnej stľane, kiorá zásielku doručuje' Zmluvné stĺany sa výslovne dohod1i na

oprávnení dorueovať písomnosti týkajúce sa zžlv'azku medzi zmluvnými stľanami' ktoľé

vyplývajúztejtozmluvyajpľostredni.*o*e_mailuala|ebokĺátkejtextovejspľávy
Pľenajímateľ aNájomca sa zaväzuj'ípísomne si oznámiť kaŽdú zmenu týkajúcu sa ich

identifikačných údajov (ĺé,,ov,síd1o, čisla účtov a pod') najneskôľ do 10 pľacovných dní

odo dňa, kedy táto á.rru nastala. Takéto zmeÍ|ysa nebudú povaŽovať zazÍ*eny vyžadujúce

5

si uzavretie dodatku k tejto zmluve'

čl. x.
zÁvpnnČľÉ usľĺľovENIA

1 K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len na zál<|adevzájomnej dohody zmluvných stľán foľmou

očíslovaných písomných dodatkov, s výnimkou zmíeĺ vyplývajúcich zo zmeÍy

prevádzkoveho poriadko pohĺebiska, ktoľé silzátvaznépľe nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zmi"ĺišeobecne prutny"t'pľávnych predpisov najmä zákoĺač" 13tl201l0

Z.z. opohľebníctve v znení neskorších pľedpisov'

Púĺva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupľavené sa riadia pľíslušnými

ustanoveniami VZN č,. 5l2o20v p'atnom zneĺi,zákonom č. 131/2010 Z. z' o pohľebníctve

v zĺeĺineskoľších predpisov a zákonom č" 4011964 Z' z' obéiansky zákonník v platnom

i:T: zmluvou sa ľiadi tiež doba uŽívania predmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

ľlľ1Tňľ; nadobúda p1atnosť dňom jej podpisu oboma zmluvn:ými stľanami aúčinnou

dňom nasledujúcim po dni jej 
^"r";n"ĺu 

na *ebovom sídle mesta Šaľa' Zmluvné strany

súhlasia so zveľejnením celej zmluvy, vrátaĺeso zverejnením a spľísfupnením ich osobných

údajov v rozsahu mena a pľiezviska. Povinnosť zmluvu zverejniť vyplyva z ustanovenia $

5a zákoĺa č,. 21|l2*o0 Z. z. o slobodnom prístupe k iďoľmáciám a o zÍnene a doplnení

niektoých"ukonou(zákoĺoslobodeinfoľmácií)vplatnomznenl.
Ak niekÍoľé ustanovenia tejto Zmiuvynie sú celkom ďebo sčasti účinné alebo neskôľ stratia

účinnosť,niejetýmdotknutáplatnosťostatďchustanovení.Namiestoneúčinnýchus-
tanovení sa použije úpľava, ktorá, pokiaľ je to pľavne možné'sa čo najviac pľibližuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pľ]uzatváianítejto Zmluvy zmluvné strany túto otázku bľali

iä'ffia je vypľacovaná v troch (3) vyhotoveniach, z ktoých nájomca obdľŽí jedno

(1) vyhotovenie a pľenajĺmateľ obdľŽí 2 vyhotovenia'

)

J

4

5

6.

1
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7 Zm1vvĺé strany vyhlasujú, že zmluvu si prečítali, súhlasia s jej obsahom' poľozumeli mu,

vyhlasujú, Že obsahuje slobodný, určitý, jasný anoanrrliteľný prejav ich vôle ana zĺtak

súhlasu ju podpisujú.

V Šaľ, aĺa.../.?..(. tozl

Za nójomcu: Za prenajĺmateľa:

i

i,:i

\ " ,,.

aaa a.aa aa a aa aa aa. aaa a..aa aaa aa aa a t 
' ' 

t' 
" 

t" 
" "'
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