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Nájomná zmluva é. 31'4l2o2l
na hľobové miesto

vzaťvorcnéĺv zmysle $ 663 anásl. zákon aé. 4011964 Zb. obéiansky zákonrlíkv zneni neskorších

pľedpisov a $ 2I a ĺäsL. zékona é. I31 l20L0 Z. z' o pobrebníctve v zneĺi neskoľších pľedpisov

čl. I.

ZMLWNE STRANY

Pľenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nám. Sv. Trojice 7,927 00 Šaľa

Zasťtryený: Mgľ. Jozef Belický, primátor mesta

Bankové spojenie: Slovenská spoľiteľňa, a's'

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
IČo: 00 306 185

(ďalej len,, prenaj ímateľ " )

Nájomca: Ľubomír Klč
Narodený/á:
Rodné číslo :
Trvale bytom i I

Tel.
e-mail:
(ďalej len,,nójomca")
(obidvaja účastníci zmluvy v ďalšom texte spoločne alĺo ,,zrnluvné strany")

2.

I

čl. u.
ÚvopľÉ UsTANovENIA

Prenajímateľ je výtučným vlastníkom pozemkov ľegistra C KN paľcela čís\o3625l1, ostatná

plocha o qýmeľe 8351 m2, paľcela číslo 3625/4, ostatná plocha o výmeľe 1974 tIŕ, paľcela

ľegistra C KN č:íslo 3627l6'ostatná plocha o qýmere |% Íŕ vedené katastrálnym odborom

ôk ;'"éh"*uo.' Šaľa pľe obec a katastľálne územie Šaľa na Lv č. 1 a pozemku regista E

KN paľcela číslo 64, oľná pôda o qýmeľe 684 Íŕ,vedený katastľálnym odborom okľesného

ĺnujr, Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na LV č. 7266 (ďa|ej spoločne aj ako

,,nehnuteľnosti").
Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintorín mesta Šaľa ktoý je pohĺebiskom podľa zél<ona

13|l2oll Z. z. opohľebníctve v znení neskorších pľedpisov. Prenajímateľ je pľevádzkovateľ

pohľebiska.

čl. ilI.
PREDMEľ l ÚčBl NÁJMU

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

dohoánuých v tejto nájomnej zmluve (ďalej len ,,zmluvď') hrobové miesto: na paľcele č.:

V 3, rad , 1, h'obové miesto č. : lU (ďalej aj ako ,,hľobové miesto")'

2.

I
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čl. w.
SLUŽBY SPoJENE s NÁJMoM HRoBovEHo MIESTA

S prenájom hrobového miesta sú spojené služby, ktoré počas tľvania nájomného vzťahu

pľenaj ímateľ poskytuj e náj omcovi :

1.1 odvoz odpadu zpohĺebiska,
l.2 í&žbapozemkov a stavieb na pohĺebisku, na ktoľom sa hľobové miesto nachádza

(okľem hĺobového miesta),

1.3 úhľady investičných a neinvestičných nákladov spojených s pľevádzkou pohĺebiska,

l.4 prevádzkovanie pohĺebiska, na ktoľom sa nach ádzallrobové miesto špecifikované v č1'

III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č. l3ll2ol} Z. z. o pohľebníctve v znenĺ

neskoľších predpisov.

čl. v.
DoBA ľÁĺľĺu

Táto zmluva sa uzatváĺa na dobu neuľčitú v súlade so zákonom č

Z. z. o pohľebníctve v platnom zneni.

Neoddeliteľnou pľílohou tejto zmluvy je doklad o úhľade nájomného.

UŽívanie hľobového miesta zaóalo dŕp;: 27 .3.202l'

13!2010
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čl. vI.
ľÁĺoľĺľÉ

1. Výška nájomného činí 5,00 EUR (slovom: pät' eur) na dobu 10 rokov aje uľčená podľa

ust. $ 12 Všeobe cĺe záväzného naľiadenia mesta Šal'a č. 5l2o20 Pľevádzkoý poriadok

pohľebísk mesta Šďa 1ľate; aj ako ,,VZN č. 5l202O*) a bolo uhľadené dŕra 14.6.202I, na

dobu do 14.6,2031.

2. Nájomné je splatné vopred na celých 10 ľokov pľi podpise tejto zmluvy'

3. Nájomca berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že ýška nájomného na ďalšie obdobie

nájmu bude uľčená podľa aktuálne platného cenníka pľenajímateľa.

4. Nájomca je povinný pred uplynutím pľedplateného obdobia uhľadiť nájomné na ďalšie

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

obdobie, má pľenajímateľ pĺávo vypovedať tuto nájomnú zmluvu postupom podľa čl' Vm'

tejto Zmluvy',*."' 
hĺ"nhnwého miesta má orednostné ie novej nájomnej5. Pri úmľtí nájomcu hľobového miesta má prednostné právo na uzatvoľen

zmluvy na hľobové miesto osoba b|izka, ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá

doručí pľenajímateľovi písomnú žiadosť ako prvá, ptelkélŽe svoj status blízkej osoby k

zomľelému nájomcovi rodným listom alebo čestn'ým vyhlásením s úradne osvedčeným

podpisom vyhiasujúc tento vďah k zomĺelému nájomcovi a ktoľej pľenajímateľ písomne

ako prvej potvľdí využitie pľednostného práva. Prednostné pľávo na uzatvoľenie nájomnej

zmluvy moŽno uplatniť najneskôľ do jedného roka od úmľtia nájomcu hľobového miesta'
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čl. vil.
PRÁvA A PovINosTI zMLU\^ľŕCH sTRĺ'N

Prenaj ímateľ je povinný:

1.1 prevádzkovať pohĺebisko s pľenajat:fon hĺoboým miestom v súlade s platnými

pľávnymi predp1smi o pohľebníctve a pľevádzkoqým poľiadkom pohľebiska,

1.2 poeas tľvania tejto zmluvy zabezpeéiť pľístup nájomcovi k prenajatému hĺobovému

miestu,

1.3 zdrŽať sa akýchkoľvek zásahov do hĺobového miesta, okĺem pľípadu, ak je potľebné

zabezpečiťbezpečné prevádzkovanie pohĺebiska. o pľipľavovanom zásahuje povinný

vopred písomne infoľmovať nájomcu. o uŽ uskutočnenom zásahu do hľobového

miesta, je prevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu'

l.4 vopľed písomne upozomiť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť

mesiacov pľedo dňom, keď sa má hĺobové miesto zrušiť.

Nájomcaje povinný:

2.t do &žiav ať ustanoveni a ptev ádzkového poľiadku,

2.2 uživať hľobové miesto v súlade s platnými pľávnymi predpismi o pohľebníctve

a prevádzkovým poľiadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou'

2.3 na vlastné naklady zabezpečovať poľiadok, údľŽbu a staľostlivosť o pľenajaté hľobové

miesto a jeho bezprostľedné okolie azabezpeiť, aby príslušenstvo k hĺobu neohľozilo

bezpečnosť návštevníkov pohľebiska,

2.4 oznamovať prevádzkovateľovi pohĺebiska všetky ĺmeny údajov potrebné na vedenie

evidencie hľoboqých miest, v pľípade fyzickej osoby najmä Zmenu mena a adresy

trvalého pobytrr, v pľípade pľávnickej osoby najmä Zmenu obchodného mena a sídla'

2.5 vykonávať akékoľvek stavebné úpľavy nahrobovom mieste a úpravy okolo hĺobového

miesta iba s pľedchádzajúcim súhlasom spľávcu cintorína,

2.6 udľžiavať poriadok na pohľebisku'

Ak pľenajímateľ zistí nedostatky v staľostlivosti o hľobové miesto, vyzve nájomcu, aby ich

u pri-..*ej dobe odstľrĺnil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstľáni v písomne uľčenej

lehote, pľenajímateľ tak môže uľobiť siĺm na náklady nájomcu.

Nájomca beľie na vedomie, že nedoďržiavaním pľevádzkového poľiadku pohrebiska sa môŽe

dopustiťpriesfupkupodľaust. $ 32zákonal3tlz}l}Z. zopohĺebníctvevplatnom zneni'

KúdáL zme1a pr.uád"kouého poľiadku bude omamovaná nájomcovi hľobového miesta

uverejnením ozĺétmenía o zĺnene prevádzkového poriadku pohľebiska na úľadnej tabuli

spolu so zveľejnením nového pľevádzkového poriadku pohľebiska. Zmeĺa pľevádzkového

poľiadku pohĺebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šali.

Podnájom hĺobového miesta je zakázaĺý'

čl. vul.
vŕľovnĎ ľÁĺoľrľEJ ZMLI'IvY A UKoNčENIE NÁJoMNÉrĺo VZŤAHU

Pľenajímateľ nájomnú zmluw vypovie, ak :

a) závažnéokolnosti na pohľebisku znemožňujú trvanie nájmu hľobového miesta

b) sa pohľebisko zruší

c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné zalŽívarliehľobového miesta

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

2

3

4

5

6.

1

2
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musí so súhlasom nájomcu zabezpeéíť iné hĺobové miesto a na vlastné nrĺklady preložiť

ľudské ostatky vrátane pľíslušenstva hľobu na nové hľobové miesto'

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

je povinný ýpoved;nĺ3omnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tľi mesiace predo dňom'

keď sa má hĺobové miesto zrušiť; ak mu nie je zĺátmaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu'

uveľejní túto infoľmáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a pľiezviska

nájomcu hĺobového miesta a čísla hľobového miesta'

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

výpoveď doručiť najomcovi najneskôľ do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty' na ktoru bolo

nájomné zapiateĺé;ak mu nie je známaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní tuto

infoľmáciu na mieste obvyklom na pohĺebisku s uvedením mena a priezviska nájomcu

hľobového miesta a čísla hľobového miesta'

Ak pľenajímateľ vypovedal nájomnú zmluw z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm' c) a

nájomca je zĺárly,výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia ýpovede'

Pľenajímat eľ vyzveíá3o-.u, aby najneskôľ do tejto lehoty odstľáni1 z hrobového miesta

pľís1ušenstvo hĺobu; Jt ľro v tejto lehote neodstránio po uplynutí výpovednej lehoty ho

pľenajímateľ odstľáni; po uplynutí výpovednej lehoty sa pľíslušenstvo hľobu považuje sa

opustenú vec.

Nájomca môže písomne požiadať pľenajímateľa o ukončenie nájomného vzťahu písomnou

dohodou zmluvných stľán, spravidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné

uhľadené. Yzor Žiaďosti o ukončenie zmluvy tvoľí prílohu č' 6 VZN č' 512020'

5

6.

čl.Ix.
oSoBITNÉ USTANoVENIA

1. Pľenajímateľ nezodpo vedá zapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloŽeného

na hĺobovom mieste.

2 . Náj omca beľie na vedomie, že j eho vlastqý hnuteľný maj etok si j e povinný poistiť na vlastné

naklady. Prenajímateľ nezodpov edá zaprípadnú strafu, ľesp. zničenie majetku'

3. Nájomca beľie.na vedomie, ŽePrcnajímateľ a jeho spľostredkovatelia spracúvajú v zmysle

naľiadenia Euľópskeho parlamentu a rady (EU) 20161679 z 27' aptila 20116 o ochľane

ffzických osôb pri spľacúvaní osobných údajov a o volhom pohybe takýchto údajov, ktoľým

sa zrušuje smeľnica g5l46lEs (všeobecné nariadenie o ochĺane údajov) osobné údaje

Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto Zm|uve za účelom plnenia zakonných povinností

Prenajímateľa, ktoré vyplývajú zprevádzkovania pohľebiska podľa zákonač' l3ll20l0 Z'z'

o pohľebníctv ev zneĺíneskorších predpisov, po dobu nevyhnutne potľebnú nazabezpečelie

pľáv apovinností vyplývajúcich zá zmluvného vďahu za|ožeĺého nazék1ade tejto Zmluvy

anáslednenaúčelyaľchiváciepodobutľvaniaarchivačnejdobyvsúladesozĺĺkonomč.
395l2OO2Z.z. oaľchívoch a ľegistraturach a o doplnení niektoých zákonov v platnom zĺeĺí'

Spľacúvanie osobných údajov Nájomcu je v súlade s čl' 6' ods' 1 písm' c) všeobecného

naľiadenia o ochĺane údajov potrebné na plnenie zakonných povinností Prenajímateľa podľa

zákona č. |3|l201'O Z.z. o pohľebníctve v zĺení neskorších predpisov. Nájomca ziroveÍĺ

vyh|asuje, že za účelom uzavretia tejto Zm|uvy pľi poskýnutí osobných údajov

Prenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich pľávach vyplývajúcich zo

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

zakonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších relevantn]ŕch skutočnostiach
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4.

obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky ochĺany súkľomiďo, s ktoľého obsahom saNájomca

pľed podpísaním tejto Zmluvy oboznámil. Nájomca beľie na vedomie Že infoľmácie o

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

V prípade, ak bude podľá tejto zmluvy potľebné doručovať druhej zmluvnej sffane

akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adľesu zmluvnej strany uvedenú v čl'

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmona adľesy písomne ozĺámeĺá druhej zmluvnej stľane' ktorá

písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vľáti

nedoručená, zmluvné .i.*y sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú dňom vrátenia

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

opľávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzl<u medzi zmluvn;ýrni stľanami, ktoré

vyplývajú ztejto zmluvy aj pľostľedníctvom e - mailu ďalebo krátkej textovej spľávy'

p..*jĺ-ut"l' aNájomca sa zaväzĺjil písomne si oznrĺmiť kúdíJ änenu týkajúcu sa ich

identifikačných údajov (ĺázov, sídlo, čísla účtov a pod.) najneskôr do 10 pľacovných dní

odo dňa, kedytáto zmenanastala. Takéto 1rTLeny sanebudúpovažovať zazmerĽy vyžadujúce

si uzavretie dodatku k tejto zmluve.

5

I

čl. x.
zÁvnnnčľÉ usľĺNovENIA

1. K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len na zák\adevzájomnej dohody zmluvných strán foľmou

očíslovaných písomných dodatkov, s qýnimkou zmieĺ vyplývajúcich zo nneny

prevádzkového poriadku pohľebiska, ktoré sízáväzĺépľe nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zmien všeobecne platných právnych pľedpisov najmä zžkonaó' l3ll20l0

Z.z. opohľebníctve v znení neskoľších predpisov'

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

ustanoveniami VZN č. 5l202O v platnom zneĺi,zákonom č. l3ll20l0 Z. z. o pohľebníctve

v znení neskoľších pľedpisov a zákonom Ó. 4)lt964 Z. z. obč:iansky zákonník v platnom

zneĺí,
3. Touto zmluvou sa riadi tiež doba vživaniapredmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

tejto zmluvY.

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvn;imi stranami a účinnou

dňom nas1edujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Šaľa. Zmluvné strany

súhlasia so 
"v"rein"ním 

celej zmluvy, vrátane so zverejnením a spľístupnením ich osobných

údajov v ro"sahu mena a priezviska. Povinnosť zmluvu zveľejniť vyplyva z ustanovenia $

5a zil<ona é. 21tl2OOO Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zĺnene a doplnení

niektoých zákonov (zálkono slobode infoľmácií) v platnom zneru'

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

účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatn:ých ustanovení. Namiesto neúčinných us-

tanovení sa použije úprava, ktoľá, pokiaľ je to právne moŽné, sa čo najviac približuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatvéĺraní tejto Zm|uvy zmluvné strany tuto otazku brali

do úvahy.

6. Táto zmluva je vypracovaná v tľoch (3) vyhotoveniach, z ktoqých nájomca obdrží jedno

(1) vyhotovenie a prenajímateľ obdľŽí 2 vyhotovenia'
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Zm|uvnéstrany vyhlasujú, že zmluvu si pľečítali, súhlasia s jej obsahom' poroanmeli mu,

vyhlasujú, že obsahuj" 
'touoa''y, 

WčitYo jasný azrozlrĺitel'ný prejav ich vôle ana znak

súhlasu ju podpisujú.

v Šaľ, dňa. /?, €. Zol /

Zanójomcu: Za prenajímateľa:

ĺ
ĺ
ĺ

k

"*

a. aaa aa aaa aaaaaa aaa aaaa aaa aaa aa 
" 

t' 
""" "' "t"""""""
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