
Nájomná zmluva č'' 319 l202t

na hľobové miesto
zakonník v zĺeĺ.Í neskoľších

uzatvoľená
predPisov

v zmYsle $ 663 a nasl' zékoĺa é. 40 t 1964 Zb' občiansky
zÍLerl|neskorších pľedpisov

21 anásl. zákonaĎ ĺ3Iĺ20I0 Z. z' o v
a$

čl. L
ZMLLn/FĺÉ sľnnľy

1. Prenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Na* su Tĺojice 7'92715 Šaľa

íurtw"nv, Mgr' Jozef BelickĹ primátoľ mesta

g*k;'e 
'pojenie: 

Slovenská sporiteľňa' a's'

IBAN: SK82 0900 0000 OOst 2430 6282

BIC: GIBASKBX
tČo: 00 306 185

(ďalej len,, prenaj ímateľ " )

2. Nájomca:
Narodený/á:
Rodné číslo :

Trvale býom :

Tel.
e-mail:

Radovan Sekeľeš

r;',:i';:';;ľr:,#:ľ;)luvy v ďalšom texte spoločne aj ako ,,zmluvné strany")

čl. il.
ÚvooľÉ UsTANovENIA

1 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom pozemkov registĺa C KN parcela éís|o3625ĺ1' ostatná

plocha o qýmere g:si'*r' paľce'a eĺsloiozsl4, ostatná plocha o qýmere ĺg741'.ŕ, paľcela

ľegistraCKNéísio362716,ostatnáplochaovýmereIľfi2vedenékatastrďnymodboľom
okľesného úľadu Saľa pľe obec a Y#ä; ;.*'. Šďa na Lv č. 1 a pozemku registra E

KN parcela eĺrro oa o*ĺ pôda o qýÍn.r. ág+ m2, vedený katastá'nym odboľom okľesného

uľadu Šaľa pľe ouá" u katastľálne územie Šaľa na Lv č. 7266 (ďa|q spoločne aj ako

,,nehnuteľnosti")' _- .. ĺ -^ -^^1^áÄ " ďa ktoý je pohľebiskom podľa

Na týchto nehnuteľnostiach sa ĺachädza cintoľín mesta S

zákoĺa131/201oZ,z.opohĺebníctvevzneníneskoľšíchpľedpisov.
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čl. uI.
PREDMET A UčEL NÁJMU

t. Pľenajímateľ pľenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca prijíma do nájmu za podmienok

dohodnutých v tejto nájomnej "-r*..1á,urej 
len,,znluvď) hľobové miesto: na paľcele č:

V 7 ľad : 5 hľobové'í"'to e'' z (ďalej aj ako "hľobové 
miesto")'

t4 Nájomná zmluva na hrobové miesto
'U6
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čl.Iv.
SLUŽBY sPoJENÉ S NÁJMoM HRoBovÉľro MIESTA

S prenájom hľobového miesta sú spojené sluŽby, ktoré počas trvania nájomného vzťahu

prenajímateľ poskytuje nájomcovi:

i.r odvoz odpadu z pohľebiska okrem stavebného odpadu'

ĺ.2 idrŽbapozemkov astavieb na pohľebisku, na ktorom sa hĺobové miesto ĺachádza

(okĺem hľobového miesta),

úhĺady investičných a neinvestičných nákladov spojených s prevádzkou pohĺebiska'

prevádzkovanie pohľebiska, naktorom sanachádzahľobové miesto špeciťrkované v čl'

III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom ó. I3Il20lO Z. z. o pohĺebníctve v zneni

neskoľších pľedpisov.

1.3

r.4

čl. v.
DOBA ľÁĺnĺu

1. Táto zmluv asauza'ĺáta na dobu neurčitu a nesmie sa vypovedať skôľ, ako po uplynutí tlecej

doby (10 ľokov odo dňa pochovania), ak zákon č" l3tlz}lo Z' z' opohľebníctve vznení

neskoľších predpisov neustanovuj e inak'

2. Neoddeliteľnoupľílohou tejto zmluvy je doklad o úhĺade nájomného'

3. IJŽívanĺehrobového miesta zača]ro dŤn: l7 '6202L

čl. vI.
ľÁĺonĺľÉ

1. Výška nájomného činí 20,00 EUR (slovom: dvadsat' eur) na dobu 10 rokov aje uľčená

podľa ust. $ 12 Všeobe cne zžxäzĺého naľiadenia mesta Šaľa č' 5l20z0 Prevádzkový

poriadok poľ,r.Ĺĺrt mesta Šaľa (ďalej aj ako ,,vZN ó' 5l2O2O") a bolo uhĺadené dňa

L7,6.2021,na dobu do 17'6'2031'

2.Nájomnéjesplatnévoprednacelých10ľokovpripodpisetejtozmluvy(nacelútleciudobu).
3. Nájomca beľie na vedómie a výslovne súhlasí s tým, Že výška nájomného na ďalšie obdobie

nájmu bude uľčená podl'a aktuálne platného cenníka prenajímateľa'

4.Nájomcajepovinnýpreduplynutímpredplatenéhoobdobiauhradiťnájomnénaďalšie
obdobie.Vprípade,aknájomcaanipopísomnomupozoľneníneuhradínájomnénaďalšie
obdobie, má pľenajímateľ pľávo vypovedať tuto nájomnú zmluvu postupom podľa čl' vn'
tejto ZmluvY.

5. Pri úmľtí nájomcu hľobového miesta má pľednostné pľávo na uzatvorenie novej nájomnej

zmluvy na hľobové miesto osoba blizka, ak je blízkych osôb viac, táblízka osoba' ktorá

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

zomľelému nájomcovi ľodným listom alebo čestn'ým vyhlásením s uľadne osvedčeným

podpisomvyhlasujúctentovďahkzomľelémunájomcoviaktorejpľenajímateľpísomne
ako pľvej potvrdí vyuŽitie pľednostného pľáva. Prednostné pľávo na uzďvoľenie nájomnej

zmluvy možno uplatniť najneskôľ do jedného roka od úmľtia nájomcu hľobového miesta'

Nájomná zmluva nahľobové miesto
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čl. vII.
PRÁVA A PovINoSTI ZMLUvl\Ýcg sľnÁľ

1. Prenajímatel' je povinný:

1.1 pľevádzkovať pohľebisko sprenajatým hroboqým miestom vsúlade splatnými

právnymi pľedpismi o pohľebníctve a pľevádzkoým poriadkom pohľebiska,

1.2 počas tľvania tejto zmluvy zabezpečiť pľísfup nájomcovi k prenajatému hľobovému

miestu,

1.3 zdrŽať sa akýchkol'vek zásahov do hľobového miesta, okľem prípadu, ak je potrebné

zabezpečíť bezpečné pľevádzkovanie pohľebiska. o pripravovanom zásahuje povinný

vopred písomne iďoľmovať nájomcu. o už uskutočnenom zásahll do hĺobového

miesta, je ptevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne iďoľmovať nájomcu,

1.4 vopred písomne upozoľniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť

mesiacov pľedo dňom, keď sa má hĺobové miesto zrušiť.

2. Nájomca je povinný:

2.1 dodržiavať ustanoveniaprevádzkového poriadku,

2.2 vžívať hĺobové miesto v súlade s platnými pľávnymi pľedpismi o pohĺebníctve

a prevádzkovým poľiadkom pohĺebiska ako aj touto zmluvou,

2.3 na vlastné nĺĺklady zabezpeéovať poľiadok, údržbu a starostlivosť o pľenajaté hĺobové

miesto a jeho bezprostľedné okolie azabezpeéiť, aby pľíslušenstvo k hĺobu neohľozilo

bezpečnosť návštevníkov pohľebiska,

2.4 oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky Zmeny údajov potrebné na vedenie

evidencie hľobových miest, v pľípade fyzickej osoby najmä Zĺnenu mena a adresy

trvalého pobytu, v pľípade právnickej osoby najmä zÍnenu obchodného mena a sídla,

2.5 vykonávať akékol'vek stavebné úpravy na hľobovom mieste a úpravy okolo hľobového

miesta iba s predchádzajúcim súhlasom správcu cintoľína,

2.6 ldtžiavať poriadok na pohľebisku.

3. Ak pľenajímateľ zistí nedostatky v starostlivosti o hľobové miesto, vyz\ĺe nájomcu, aby ich

v primeľanej dobe odstranil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstráni v písomne uľčenej

lehote, prenajímateľ tak môže urobiť sám na naklady nájomcu.

4. Nájomca beľie na vedomie, Ženedodtžiavaním pľevádzkového poľiadku pohľebiska sa môže

dopustiť pľiesfupku podľa ust. $ 32 zékona I3Il2010 Z, z o pohrebníctve v platnom zneni.

5. Každá 7f,ÍLeĺa prevádzkového poriadku bude oznamovaná nájomcovi hľobového miesta

uveľejnením oznámenia o zmene prevádzkového poriadku pohĺebiska na uradnej tabuli

spolu so zveľej nením nového prevádzkového poľiadku pohľebiska. Zmen a prev ádzkového

poľiadku pohľebiska podlieha schváleniu Mestským zastupitel'stvom v Šaľ.

6. Podnájom hľobového miestaje zakazaný.

čl. v[I.
rrŕľovnĎ ľÁĺoľĺľEJ ZlyĺLUvY A UKoNčENIE NÁJoľľľÉrĺo vZŤAHU

1 Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak :

a) zétvažnéokolnosti na pohľebisku znemoŽňujú trvanie nájmu hľobového miesta,

b) sa pohľebisko zruší,
c) nájomca ani po upozomení nezaplatil nájomné zavŽívaĺljLe hĺobového miesta.

Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a b),2
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musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hĺobové miesto a na vlastné naklady pľeložiť

ľudské ostatky vľátane pľíslušenstva hrobu na nové hľobové miesto'

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

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

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

uverejní túto infoľmáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a priezviska

nájomcu hĺobového miesta a čísla hrobového miesta'

Akprenajímateľvypovienájomnúzmluvuzdôvoduuvedenéhovods.1písm.c),jepovinný
výpoveď doručiť nájomcovi najneskôľ do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty' na ktoru bolo

nájomné zapiateĺe;ak mu nie je zĺátmaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu' uverejní tuto

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

hĺobového miesta a čísla hľobového miesta'

Ak prenajímateľ vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm' c) a

nájomca je zĺŕtmy'výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia výpovede'

Prenajímateľ vyzve íá1o..,r, aby najneskôľ do tejto lehoty odstránil z hĺobového miesta

pľíslušenstvo hĺobu; uL t o v tejto lehote neodstráni, po uplynutí ýpovednej lehoty ho

prenajímateľ odstľani; po uplynutí výpovednej lehoty sa pľíslušenstvo hĺobu povaŽuje sa

opustenú vec.

Po uplynutí tlecej doby (10 ľokov odo dňa pochovania) môže nájomca písomne požiadať

pľenajímateľa o ukončenie nájomného vďahu písomnou dohodou zmluvných stľán'

spravidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné uhľadené ' Yzot žiadosti

o ukončenie zmluvy tvoľí prílohu č' 6 VZN ó' 512020'

5

6

čl. Ix.
osoBITNÉ USTANoVENIA

1. Prenajímateľ nezodpov edél zapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

na hľobovom mieste.

2. Nájomca beľie na vedomie, že jeho vlastný hnuteľný majetok si je povinný poistiť na

vlastné naklady. Pľenajímateľ rre"ádpovedázapľípadnú strafu, resp' zničenie majetku'

3. Nájomca berie na vedomie, Že Pľenájímateľ a jeho spľostredkovatelia spracúvajú v zmysle

naľiadenia Euľópskeho paľlamenfu a ľady (EU) 20161679 z27' apnla2016 o ochrane

fuzických osôb pľi spracúvaní osobných údajov a o volhom pohybe takýchto údajov' ktoým

sa zrušuje smemica g5l46lFis (všeobecné naľiadenie o ochľane údajov) osobné údaje

Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto Zmluve za účelom plnenia zakonných povinností

Prenajímateľa, ktoľé vyplývajú ,pr"iádrkovania pohĺebiska podľa zál<onač' |31l20l0 Z'z'

o pohľebníctv ev zneĺineskoľších pľedpisov, po dobu nevyhnutne potrebnú nazabezpečeĺie

právapovinnostívyplývajúcichzázmluvnéhovďahuza\oženéhonazák\adetejtoZmluvy
a následne na účely aľchivácie po dobu tľvania aľchivačnej doby v súlade so ziĺkonom č'

3g5l2OOzZ.z, oaľchívoch a registľatúrach a o doplnení niektoqých zákonov v platnom zĺení'

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

naľiadenia o ochĺane údajov potreúné na plnenie zakonných povinností Pľenajímatel'a podľa

zékona č,. t3tlzolO Z.z. o pohľebníctve v znení neskoľších pľedpisov. Nájomca zárovei

vyhlasuje, Že za účelom uzavretia tejto Zmluvy pľi poskýnutí osobných údajov

Pľenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich pľávach vyplývajúcich zo

spracúvaniajehoosobnýchúdajov,opovinnostiosobnéúdajeposkytnúťvsúvislostiso

Nájomná zmluva na hĺobové miesto
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zakonnými a'ebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších ľelevantn:ých skutočnostiach

obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky ochľany súkľomiď'o s ktorého obsahom saNájomca

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

spracovávaní osotnych údajov sú dostupné na webovom sídle Pľenajímateľa: www'sala'sk'

V pľípade, ak bude podľa tejto zmtuvy potrebné doručovať druhej zmluvnej stľane

akúkol,vek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej stľany uvedenú v č1'

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

písomnosť doručuje. Ý prípade, ak sa piro*"o'ť aj pri dodľžaní týchto podmienok vľáti

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

zásielky zmluvnej stľane, kioľá zásielku doručuje' Zmluvné stľany sa výslovne dohodli na

oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzku medz\ zmluvn]ými stranami' ktoľé

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

Pľenajímateľ aNájomca sa zav.äzĺj]o písomne si oznámiť kažďí Zmenu týkajúcu sa ich

identifikačných údajo v (ĺénov'sídlo, čisla účtov a pod') najneskôľ do 10 pracovných dní

odo dňa, kedy táto 1ÍrgeÍanastala. Takéto zmerLy sa nebudú p ovaŽovať zazmeny vyžadujúce

5

1

si uzavretie dodatku k tejto zmluve'

Nájomná zmluva na hrobové miesto

čl. x.
zÁvnnnčNÉ USTANovENIA

K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len ĺa základe vzájomnej dohody zmluvných strán

formou očíslovaných písomných dodatkov, s qýnimkou zmien vyplývajúcich zo zfiLeny

pľevádzkového poriadĹu pohĺebiska, ktoľé silzáv'dzĺépľe nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zmien všeobecne platných pľávnych predpisov najmä zákonač^ l3ll20l0

Z.z. o pohĺebníctv e v zĺeĺi neskorších pľedpisov'

Pľáva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia pľíslušnými

ustanoveniami VZN é.5l202lv platnom zÍleĺí,zákonom č,. |3tl20l0 Z. z. o pohĺebníctve

v zĺeĺineskoľších pľedpisov a zákonom č. 4011964 Z. z' občlansky zákonník v platnom

zĺeĺí.
Touto zmluvou sa riadi tiež doba uŽívania pľedmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

tejto zmluvY.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stľanami a účinnou

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na w"bouom sídle mesta Šaľa' Zmluvné stľany

súhlasia so zveľejnením celej zmluvyo vrátane so zveľejnením a sprístupnením ich osobných

údajov v rozsahu mena a pľiezviska. Povinnosť zmluvu zveľejniť vyplýva z ustanovenia

$ 5a zakon a č. 2ltl20xo Ž. ,. oslobodnom pľístupe k infoľmáciém ao Zmene a doplnení

niektoľých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom zneĺí'

Ak niektoľé ustanovenia tejto Zmluvynie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôľ stľatia

účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatqých ustanovení' Namiesto neúčinných us_

tanovení sa použije úpľava, ktoľá, pokiaľ je to pľávne možĺé,sa čo najviac približuje zmyslu

aúčelutejtoZmluvy,pokiaľpriuzatvátanitejtoZmluvyzmluvnéstranytutootazkubľďi
do úvahy.

Táto zmluva je vypracovaná v troch (3) vyhotoveniach, z kÍoqých nájomca obdrží jedno

(1) vyhotovenie a pľenajímateľ obdľží 2 vyhotovenia'

)

J

4

5

6.
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Zmluvné stľany vyhlasujú, že zmluvu si pľečítali, súhlasia s jej obsahom' porozumeli mu,

vyhlasujú, že obsahuje slobodný, uľčitý, jasny azĺozlllĺlitelhý prejav ich vôle ana zĺak
súhlasu ju podpisujú.

V Šali, aĺa.....|.Y..9.3..Q. tr/...

Za nójomcu: Za prenajímateľa:

JozeÍ

/
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