
Náj omná zmluva ó'' 291l202l

na hľobové miesto
zákonník v znení neskorších

uzatvoľená v zmysle $ 663 anásl. zákona č,. 40 l 1964 Zb' občiansky
zneil neskoľších predpisov

č. 131/2010 Z'z' o v
pľedpisov a$21 anásl . zékona

ól. L
zMLtIvNÉ sľn'lľy

1 Pľenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: N'ĺĺr' su' Trojice 7'92715 Šaľa

Zastupený: vĺg''ĺo"'ĺBelickÝ'primátormesta
g*k;'e 

'pojenie: 
Slovenská sporiteľňa' a's'

IBAN: šr'' ogoo 
_oooo 

oost 2430 6282

BIC: GIBASKBX

ĺČo: 00 306 185

(ďalej len,, pr enaj íĺnateľ " )

,, Nájomca:
Naľodený/á:
Rodné číslo :

Trvale bYtom :

Tel.
e-mail:

Eva oláhová

,ľ;':i!;:;:ťr:;,':;)Iuvy v ďalšom texte spoločne aj ako ,,zmlwné strany")

čl. il.
UvoDNÉ, USTANoVENIA

1 Pľenajímateľjevýlučnýmvlastníkompozemku^,"giYCKNparcelačísto1586/1'
zastavanéĺplocha u'aouoĺ. o'ĺ-o. ;;;;;k,ŕ::ľ ľegistra C KN čís'o 1586/8'

zaslavaĺŕlplocha " 
#;o; o qýmere l34 Í]a paĺcela r"girt u"c KN číslo 1586/6' ostatrá

plocha o rr.ýmere i. rď ,"a"né katastľffi "u*ľ. 
oú"'neno uĺadu Šaľa' pĺe obec

akatastľáln. ĺ".*'" Šuľa, na liste '1"';;;ĺ' 
r (aĺ'j aj ako "nebnuteľnostľ')'

Na tejto ..t'rr.rt.ľ'rJ.lň a'ĺachádza.iJä;;sta šaľa ktorý je pohrebiskom podľa zékoĺa

|3ll2oĺo Z. z. oo"ň.o'.,' ev zĺeĺĺn r[orsĺ.t, pr.apĺrou.'ľrenajímateľ 
je pĺevádzJ<ovateľ

pohĺebiska.
}ĺrobové miesto na parcele 14, rad: 3_, tľobové miesto č. 6í (ďa'ej aj ako ,'hĺobové miesto")

doteľazúíva1n*:ry,'Ľ::r;ľi-i*-jľ:.j;lĺľffi;ľu:ffi 
"ääĺ'ľ:

záĺľ.|aďe Nájomne; zmluvy g' '".'" -,'

hĺobového'i"'tuioio uhľadené na dobu do 11'12'218' 
oĺednostné pľávo Í

Z dôvodu, že pôvodný nájomca ^*.i " "u:omca "y"žjl 
pľednostné pľáv:. na uzatvoľenre

novej nájo.""j ;i;; na hľobové ň;" u rĺua. s $ zi ods. 4 zikoĺaé' 13tĺ2010 Z'z'

o pohĺební"*. u 
^.nĺ 

neskoľš'"o iläň*i ľ "oĺ"*e 
strany výs'ovne dohodli na

uzaworení tejto naíomnej zmluvy (ďa'ej len,,zmluvď')'
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čl. ilL
PREDMEľ ĺ Účnl ľÁĺľĺu

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

dohodnuých v tejto zmluve hĺobové miesto na paľcele L4, rad: 3, hľobové miesto č' 6'7'

čl.Iv.
SLUŽBY sPoJENÉ S NÁJMoM HRoBovEHo MIESTA

S pľenájom hĺobového miesta sú spojené služby, ktoľé počas tľvania nájomného vzťahu

pľenajímateľ poskytuje nájomcovi:

r.r odvoz odpadu z pohrebiska okĺem stavebného odpadu'

|.2 il&žbapozemkov astavieb na pohľebisku, na ktorom sa hľobové miesto nachétdza

(okľem hĺobového miesta),

irnuay investičných a neinvestičných nĺĺkladov spojených s pľevádzkou pohľebiska'

p.eváá"ko.ranie pohrebiska, na ktorom sa nachádza hľobové miesto špecifikované v čl'

III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom Ó. l3tl2o10 Z. z. o pohĺebníctve v znení

neskoľších predpisov.

1

1.3

t.4

I
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čl. v.
DOBA NÁJMU

Táto zmluv asauzatvára na dobu neuľčitú a nesmie sa vypovedať skôr, ako po uplynutí tlecej

doby (10 ľokov odo dňa pochovania), ak ziĺkon č,. t3tlz01'O Z' z' o pohĺebníctve v znení

neskoľších pľedpisov neustanovuje inak'

Neoddeliteľnou pľílohou tejto zmluvy je doklad o úhĺade nájomného'

čl. vI.
ľÁĺomľÉ

Nájomné vo ýške 9,95 EUR (slovom: devät'euľ devät'desiatpät'cent) bolo zo stľany

nového nájomcu uhľadené na dobu do t2'l2'2028'

Nájomca beľie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že výška nájomného na ďalšie obdobie

nqi'nu bude určená podľa aktuálne platného cenníka pľenajímateľa.

Nájomca je povinný pred uplynutím pľedplateného obdobia uhľadiť nájomné na ďalšie

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

obdobie, má pľenajímateľ právo vypovedať túto nájomnú zmluvu postupom podľa č1' Vm'

tejto Zmluvy 
L.nlr^.,Áhn ĺniecfa má nreĺlnostné orávo /ej nájomnej

Pľi úmrtí nájomcu hľobového miesta má prednostné právo na uzatvorerue no\

zmluvy na hľobové miesto osoba blizka, ak je blízkych osôb víac, táblizka osoba' ktoľá

doručí pľenajímateľovi písomnú žiadosť ako pľvá, preukaŽe svoj status blízkej osoby k

zomľelému nájomcovi rodným listom alebo čestqým vyhlásením s uradne osvedčeným

podpisom vyhlasujúc tento vďah k zomĺelému nájomcovi a ktorej pľenajímatel'písomne

ako prvej potvľdí využitie pľednostného pľáva. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej

zmluvy možno uptatniť najneskôľ do jedného ľoka od úmľtia nájomcu hrobového miesta'

1

2

3
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čl. vII.

1

PR(VA A PovINoSTI ZMLU\rIT'ŕCH STRÁN

Prenajímatel' je povinný:

1.1prevádzkovaťpohrebiskospľenajatýmhľobovýmmiestomvsúladesplatnými
právnymipľedpismiopohĺebnícweaprevádzkoýmporiadkompohrebiska'

|.2 počas trvania ie3to 
"mtur.y 

zabezpeéii prístup nájomcovi k pľenajatému hrobovému

miestu,

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

zabezpeiitbezpečnépľevádzkovaniepohľebiska.opripľavovanomzásahujepovinný
vopľed pĺsomne infoľmovať nájomcu. o už uskutočnenom zasahu do hĺobového

miesta, je pľevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne infoľmovať nájomcu'

l.4vopredpísomneupozorniťnájomcunavypovedanienájomnejzmluvy,najmenejšesť
mesiacov predo dňom, keď sa má hľobové miesto zrušiť'

Nájomcaje povinný:

2.| dodržiavať ustanoveni aptevádzkového poriadku'

2.2 uŽívať hĺobové miesto v súlade s ptatnymĺ právnymi predpismi o pohľebníctve

aprevéĺdzkovým poriadkom pohĺebiska ako aj touto zmluvou'

2.3 na vlastné naklady zabezpečovať poriadok, údľŽbu a staĺostlivosť o prenajaté hľobové

miesto a jeho bezpľostredné okolĹ azabezpeéiť, aby príslušenstvo k hĺobu neohĺozilo

bezpečnosť návštevníkov pohĺebiska'

2.4 oznamovať pľevádzkovateľovi pohľebiska všetky zmerly údajov potrebné na vedenie

evidenciehĺobovýchmiest,vprípadefyzickejosobynajmäzÍnenumenaaadresy
tľvaléhopobytu,vprípadeprĺvnictejosobynajmäznenuobchodnéhomenaasídla,

2.5 vykonávať uĹekoľv"k stavebné ĺpruroy nabĺobovom mieste a úpľavy okolo hľobového

miesta iba s pľedch ádzajíc|m súhlasom spľávcu cintoľína'

2.6 udľŽiavať poľiadok na pohĺebisku'

Ak pľenajím ateľ zistínedostatky v staľostlivosti o hľobové miesto' vyT{e nájomcu' aby ich

v primeľanej dobe odstľanil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstľáni v písomne určenej

lehote, pľenajímateľ tak môŽeuľobiť sám na naklady nájomcu'

Nájomcaberienavedomie,Žeĺedodržiavanímprevádzkovéhoporiadkupohĺebiskasamôže
dopustiť pľiestupku podľa ust. $ 32 zikoĺa t3Il20IO Z' z o pohľebníctve v platnom zneĺi'

KaŽdiL zmerLapľevádzkového poľiadku bude oznamovaná nájomcovi hľobového miesta

uveľejnením oznámenia o zmene pľevádzkového poľiadku pohrebiska na uľadnej tabuli

spolu so zveľejnením nového prevádzkového poľiadku pohľebiska' Zmena pľevádzkového

poľiadku pohrebiska podlieha_schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šaľ'
_Podnájom 

hľobového miesta je zakánaný'

čl. VIII.

vŕpovnĎ nÁĺonĺľ EJ ZvĺLUň uroľčnľIn NÁJoMNEHo vZŤ^Ha

Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie' ak:

a) zävúĺéokolnosti na pohľebisku znemožňujú trvanie nájmu hĺobového miesta'

b) sa pohĺebisko zruší,

c)nájomcaanipoupozoľneníĺezap|atíLnájomnézavŽivanlehĺobovéhomiesta.
Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú ,^lrrvdôvodov uvedených v odseku l písm' a) a b)'

2.

J

4

5

6.

1

2.

'? *ujornn ázmivvana hrobové miesto
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J

musísosúhlasomnájomcuzabezpeÓiťinéhrobovémiestoanavlastnénakladypľeložiť
ľudské ostat$ vľátane príslušenstva hĺobu na nové hľobové miesto'

Ak prenajímateľ vypovie nájomnú "*lľ z dôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'

je povinný vypoved;nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace predo dňom'

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

uverejní tuto infoľmáciu na mieste ou"ytto- na pohľebisku s uvedením mena a priezviska

najomcu hľobového miesta a čísla hľobového miesta'

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

qýpoveď doručiť ,r4o,,'.o.ri najneskôľ do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty' na ktoru bolo

nájomné zap|ateĺé; akmu nie je známaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu' uveľejní tuto

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

hĺobového miesta a čísla hľobového miesta'

Akpľenajímateľvypovedalnájomnúzmluwzdôvoduuvedenéhovodseku1písm.
c)anájomcu:",nt^v,vypovednálehotauplyniedojednéhoľokaododňadoručenia
qýpovede. Prenajímat 

"ľ 
,yrr"nájomcuo aby najneskôr do tejto lehoty odstľánil z hľobového

miesta prís'ušenstvo hľobu; ak ho v tejio t.rrot" neodstľáni, po uplynutí výpovednej lehoty

ho pľenajímateľ odstľáni; po uplynutí vypovednej lehoty sa pľíslušenstvo bĺobu povďuje sa

;:Tlffi#"ĺ"..3 doby (10 ľokov odo dňa pochovania) môženájomca písomne požíadať

prenajímateľa o ukončenie nájomného vďahu písomnou dohodou zmluvných strán'

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

o ukončenie zmluvy tvoľí prílohu č. 6 Všeobe cĺe záv'ázĺeho naľiadenia mesta Šaľa č. 512020

Pľevádzkoý poriadok pohĺebísk mesta Šaľa (ďalej aj ako ,'vZN č' 512020*)'

4.

5

6

čl.Ix.
oSoBITNÉ usľĺľovENIA

1.Pľenajímateľnezodpovedálzapoškodenie,aleboodcudzeniehmotnéhomajetkuuloženého
na hrobovom mieste'

2. Nájomca berie navedomie, Že jeho vlastn;ý hnuteľný majetok sí je povinný poistiť na

vlastné náklady. Pľenajímat.ľ n""oápo vedé|zapľípadnú stratu, ľesp. zničenie majetku'

3.Nájomcabeľienavedomie,žePľenajímateľajehosprostľedkovateliaspľacúvajúvzmysle
naľiadenia Euľópskeho p*tu*.rrto 

"u 
'uďy 

ĺÉÚ zoro 1679 z 27 ' aptíIa 2016 o ochĺane

ffzických osôb pri spracúvaní osJných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov' ktoľým

sa zľušuje ,rn.*ĺ.u g5l46l*s (všeobecné naľiadenie o ochľane údajov) osobné údaje

NájomcuvľozsahustanovenomvtejtoZmluvezaúčelomplneniazakonnýchpovinností
Pľenajímateľa,ktorévyplývajú,p,",aď,kovaniapohĺebiskapodľazžkoĺaó.I3Il20t0Z.z.
o pohĺebníctv. u 

"n.rrí 
rr.skoľších pľedpisov, po dobu nevyhnutne potrebnú nazabezpečeníe

práv apovinností vyplývajúcich zä zmluvného vzťah,lzaloŽeĺého ĺazáú.]lade tejto Zmluvy

anáslednenaúčelyaĺchiváciepodobutľvaniaarchivačnejdobyvsúladesozákonomč.
395l20O2Z.z. oaľchívoch a registraturach a o doplnení nielĺÍoľých zákonov v platnom zĺeĺí'

Spľacúvanie osobných údajov Nájomcu je v sulade s č1' 6' ods' 1 písm' c) všeobecného

naĺiadenia o ochĺane údajov potľeiné .ra plnerrie zakonných povinností Pľenajímateľa podľa

zŕkoĺač.I3|ĺ2O1OZ,z.opohĺebníctvevzĺeĺineskoršíchpredpisov.Nájomcazáĺoveŕl
vyhlasuje,ŽezaúčelomuzavľetiatejtoZmluvypriposkytnutíosobnýchúdajov
Pľenajímateľovi bol dostďočne infoľmovaný o svojich právach vyplývajúcich zo

1
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4.

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

zakonnými alebo ^rr"*r.i 
pozĺaaavkami, ako aj o ďalších ľelevantqých skutočnostiach

obsiahnutýchv dokumente,,Pádmienky ochľany súkĺomiď" s ktoľého obsahom saNájomca

predpodpísanímtejtoZmluwoboznámil.Naiom"ubeľienavedomiežeinfoľmácieo
spľacovávaní osobnych údajovsú d".top"é na webovom síd'e Pľenajímateľa: www'sa'a'sk'

V prípade, .k b"d" ;ooľä te.lto "*r""y 
potľebné doručovať druhej zmluvnej stľane

akúkoltek písomnosť, doručuje sa tato |ĺ**rrorľ na adľesu zmluvnej stľany uvedenú v čl'

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

písomnosť doručuje. v prĺpade, ak sa j'"''""ľ aj pri dodržaní týchto podmienok vľáti

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

zásielky zmluvnej .,.*", ktorá zásielku doručuje' Zmluvné stľany sa výslovne dohodli na

opľávnení dorueovai písomnosti ĺýkajúce 'u 
iu'uk' medzi zmluvnými stľanami' ktoré

vyp1ývajú ztejto;"w aj pľostľedníctvom e - mailu ďalebo kľátkej textovej správy'

Prenajímateľ aNájomca sa zavazujÍlpísomne si oznámiť každú zÍnenu fýkajúcu sa ich

identifikačných údajov (ĺélzov,sídlo, č?sla účtov a pod.) najneskôr do 10 pracovných dní

odo dňa, kedy táto zmerLanastala. Takéto zmeĺysa nebudú považovať za7ÍĹIeny vyžadujúce

si uzavretie dodatku k tejto zmluve'

5

čl. x.
zÁvnnnčNÉ UsTANovENIA

1. K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len na zék?adevzájomnej dohody zmluvných strán formou

očíslovanýchpísomnýchdodatkov,svýnimkouzľĺieĺvyplývajúcichzoäneny
prevádzkového poľiadku pohľebiska, kÍoré itrrararoepre nájomcu dňom,nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zlnieĺvšeobecne pi",*.r' pľávnych predpisov najmä zékoĺač" |3ll201.0

Z.z. opohľebníctv e v zĺeĺi neskoľších predpisov'

2. Práva a povinnosti zm1uvných stľán iouto zmluvou neupľavené sa riadia príslušnými

ustanoveniami VZN é.5l2[20v platnom zneĺi'zákonom č' 131/2010 Z' z' o pohrebníctve

v zneĺĺneskoľších pľedpisov a zákonom č" 4011964 Z' z' obč:iansky zákonník v platnom

3. ffi zmluvou sa riadi tieŽ doba užívania pľedmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

4. ľlllT]ľ'Y; nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zm'uvn;ými stranami a úóinnou

dňomnasledujúcimpodnijej^.,.3,,.niunawebouomsídlemestaŠaľa.Zmluvnéstľany
súhlasia so zveľejnením celej zmluvy, vrátane so zveĺejnením a sľľí{1ením ich osobných

údajov v ľozsahu mena a priezviska' Povinnosť zmluvu zveľejniť wplyva z ustanovenia $

5a zákoĺa é. 21I;2OOO Z. z. o s1obodnom prístupe k informáciárn ao zmene a doplnení

niektoýchzákonov(zäkoĺoslobodeinfoľmácií)vplatnomzneĺí.
5. Ak niekÍoľé ustanovenia tejto Zmluvy nie sú ce'kom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia

účinnosť, nie je tým dotknuta prutrrorľ ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných us_

tanovení sa pouŽije úprava, ktoľá, pokiaľ je to ľľá1e možné'sa čo najviac pľibližuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri' watvirantejto Zm'uvy zmluvné strany túto otázku bľa'i

6 äľxi'"" je vypľacovaná v troch (3) vyhotoveniach povďry originálu, z!ďoých

nájomca obdrží:"ano irl vyhotovenie a prenajímateľ obdrŽí 2 vyhotovenia'

Nájomná zmluva na hľobové miesto
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7 Zm|llvné strany vyhlasujú, že zmluw si prečítali, súhlasia s jej obsahom' porozumeli mu,

vyhlasujú, Že obsahuje slobodný, uľčitý, jasný azrozlxnĺtel'ný pľejav ich vôle ana znak

súhlasu ju podpisujú.

V Šafi, dňa. /0 b ?qz/

Za nójomcu: Za prenajímateľa:

I

I

i(

.{/,{!.K..::...:;
. JozeÍ

1

I
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