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Nájomná zmluva é' 3z0l202l
na hľobové miesto

uzatvoľená v zmysle $ 663 a násl. zákon a č:. 4Ol 1964 Zb' občianskyzakonník v znení neskoĺších

neskorších pĺedpisov
č. 131/2010 Z.z. o v zÍLgÍL|

predPisov a $ 21 a nasl. zžl<oĺa

čl. I.

zMLUvNÉ srnĺľy

Prenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nám' Sv' Tľojice 7'92715 Šaľa

íÁ*n*, Mgľ' Jozef Betickí primátoľ mesta

s*ko"e 
'pojenie: 

Slovenská spoľiteľňa' a's'

IBAI\{: sK82 0900 0000 005t 2430 6282

BIC: GIBASKBX

lČo: 00 306 185

(ďal ej len,, prenaj ímateľ " )

2. Nájomca:
Naľodený/á:
Rodné číslo :

Trvďe býom :

Tel.
e-mail:

Mária Farkašová

'ĺ;':jr';:';:ľr:,#';;)Iuvy 
v d,alšotn texte spoločne aj ako ,,zmluvné strany")

čl. il.
ÚvonľÉ USTANovENIA

1 Pľenajímateľjeýlučnýmvlastníkompozemku^ĺesistľ.aCKNpaľcelačíslo1586/1'
zastavaná p1ocha anádvoľie ou.ýmeľe äz'++ m2'paľcela ľegistra C KN číslo 1586/8'

zastavaĺÍĺplocha u niJuo.i. o výmeľe nq rrÝ u p*..lu ľegista C KN číslo 1586/6' ostatná

plocha o výmeľe 7 m2 vedene katastľárrr. oäuo'om. okĺesného úľadu Šďa' pľe obec

a katastralne územie Šďa' na tĺ't' vwtJ"ía č' 1 (ďďej aj ako "nehnuteľnosti")'

Na tejto nehnuteľnoJ sa nachád"u .rrr,Jnn *..tušuľu r<mď je pobľebiskom podľa zikoĺa

131/2010 Z.z. opohĺebníc*e v znení neskoľšíchp..ĺpiroro."ľrenajímateľ 
je pľevádzkovďeľ

pohľebiska ^ 1 E

i{ľobové miesto na paľcele 9, rad: 5, hĺobové miesto é. |lrĹ2 (ďalej aj ako ,,bľobové

miesto..)doteĺazužíva]pôvodnýnájomca_JozefinaČeĺnezovó(ďalejajako,,pôvodný
nájomcď,) nuru.*uu" Ňa3o*rrq ^ilň ltoĺog "1ľu 

29,'2,08'pľičom ĺilomĺéza

uŽívanie hĺobouet'o miesta bolo uhľadené na dobu do 30'7'2028'

Z dôvodu, že pôvodný nájomca 
""."r.i_" 

rráio*.u uyožil pľednostné právo na uzatvorente

novej nájomnej zmluvy na hĺobové *i"rto v súlade s $ zi ods' 4 zákoĺač" t31'l20l0 Z'z'

o pohĺebníctve v zneĺí neskorších n'"áni'* sa zmluvné stľany výslo'rne dohodli na

uzatvoľení tejto nájomnej zmluvy (ďalej len "zmluvď')'

)
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1 Prenajímateľprenechávanájomcovidonájmuanájomcapľijímadonájmuzapodmienok
dohodnutých v tejto zmluv" hrobové mies; na parcele g, ,uď: 5, hľobové miesto ó' tĺ,.l2'

čl' Iv'

SLUŽBY sPoJENÉ s NÁJMoM HRoBovÉtĺo ľýĺIESTA

Spľenájomhrobovéhomiestasúspojenéslužby,ktoľépočastrvanianájomnéhovzťahu
prinaj ĺmuteľ poskytuj e náj omcovi : 

.

1.1 odvoz oap"a"l pohĺebiska okrem stavebného odpadu'

l,2íďrŽbapo".*twastaviebnapohľebisku,naktoľomsabĺobovémiestoĺacháĺdza

1 . 3 iff;; ffiľJr"i:ilT:1}'estičných nákladov 
1ľo] 

enÝch s pľevádzkou pohĺebiska'

I.4 pľevádzkovanie pohĺebiska, naktoľom sanachádzahroĹové miesto špeciťrkované v ó1'

III. tejto zmluvy, v súlade 'o "ĺt'o"o* 
č" t3]t2o10 Z' z' o pohĺebníctve v zĺeni

neskoľších pľedpisov

Nájomná zmluva na hĺobové miesto

čl. ilI.
PREDMET A UčEL NÁJMU

čl. v.
DoBANÁJMU

čl. vI.
ľÁĺoľĺľÉ

1

1

2.

Tátozmluvasavzatyätanadobuneuľčitúanesmiesavypovedaťskôľ,akopouplynutítlecej
doby (10 ľokov ooo áĺu pochovania) ,-i rrxonč. 131/2010 Z' z' opohľebníctve v znení

n.rŕorsĺ"t pľedpisov neustanovuje inak'

Neoddeliteľno.' p'ĺrot'o" tejto zmluvy je doklad o úhĺade nájomného'

1.Nájomnévovýške2g,87EuR.(slovom:dvadsaťdevät'euľaosemdesiatsedemcent)
bolo zo stfany *u't'o nájomcu uhľadené na dobu do 30'7'2028'

2. Nájomca t.ri" ,ru vedomie u uyrto*. súhlasí s tým' z' wsr'u nájomného na ďalšie obdobie

nájmuu.,a"*e.,,ápodľaalĺuálneplatnéhocenníkapĺenajímateľa.
3. Nájomca je povinný pr"a optyrroiĺ. pľedplateného otĺouiu uhĺadiť nájomné na ďalšie

obdobie.Vpľípadeaknájomcaanipopísomnomopo^*"ĺneuhĺadínájomnénaďalšie
obdobie, má pľenajímateľ pĺávo "yp""a"ľ 

úto nájomnú zmluvu postupom podľa č1' Vm'

tejto ZmluvY

4. Pľi úmrtí nájomcu hľobového miesta má pľednostné pľávo na uzatvorenie novej nájomnej

zmluvy na hĺobové miesto orouĺrĺrr.u, ak je blízkich osôb viac' táb|ízka osoba' ktoľá

doručí pľenajímateľovi písomnú žiadost] ako prvá' pľeukaze '"oj "uľ' 
blízkej osoby k

zomĺelému nájomcovi rodným rĺ.toĺr alebo čestnýir vyhtasením s úľadne osvedčeqým

podpisom vyň"r"ĺo. tento vzťJ Ĺzomĺelomu nájomcovi a ktoľej pľenajímateľ písomne

ako prvej powrdí vnlŽitie pr.a**lno pľáva. Pľednostné pľávo na uzatvoľenie nájomnej

zmluvy moŽno uplatniť ,ru3n.rt o, áo ,eaneľro roka od úmľti; nájomcu hĺobového miesta'
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čl. vII.

ľnÁv^q. A PovINosTI ZMLUvt\Ýcrr sľn'(ľ

lľTxľJj;"'"ľTj*"o,ro" :ľ1enajatľm 
hľoboým miestom v súlade s platnými

pľávnymi p."afrr.ĺ o pohľebnictve a prevádzkovým poľiadkom pohĺebiska'

L.2 počas t**ĺuT.3to "-1,',.y 
zabezpeéiť pľístup nájomcovi k pľenajatému hľobovému

1.3 ff;ľ'." akýchkol'vek zásahov do hľobového miesta, okrem pľípadu, ak je potrebné

zabezpečíťbezpečnépľevádzkovaniepohrebiska.opĺipravovanomzásahujepovinný
vopľedpĺso,n,,.iďoľmovaťnajomcu.ouŽuskutočnenomzásahudohĺobového
miesta,jepľevádzkovateľpovinnýbezodkladneníymninfoľmovaťnájomcu,

I.4vopľedpísomneupozomiťnajomcunavypovedanienájomnejzmluvy,najmenejšesť
mesiacov pľedo dňoĺn, keď sa má hľobové miesto zrušiť'

Nájomcaje povinný:

2.í dodľžiavať ustanovenia prevádzkového poľiadku,

2.2 lŽívať bľobové miesto v súlade s ptat"ymĺ pľávnymi pľedpismi o pohĺebníctve

a pľevádzkoým poľiadkom pohĺebiska ako aj touto zmluvou'

2.3navlastnénákladyzabezpeéovaťporiadok,údr!b1astaĺostlivosťoprenajatéhľobové
miesto a jeho bezpľostredné okolie azabezpeóiť, aby pľíslušenstvo k hĺobu neohĺozilo

bezpečnosť návštevníkov pohľebiska'

2.4 oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potľebné na vedenie

evidencie hrobových miesto v prípade fyzickej osoby najmä zmenu mena a adľesy

trvaléhopobýu,vprípadepľávnickejosobynajmäänonuobchodnéhomenaasídla,
z.5 vykonávať aĹetoľ.'et stavebné ĺpľauy nahľobovom mieste a úpravy okolo hľobového

miesta iba s pľedchádzajúcim súhlasom správcu cintorína'

2.6 udtžiavať poriadok na pohľebisku'

Akprenajímateľzistínedostatkyvstaľostlivostiohľobovémiesto,vyzvenájomcu,abyich
v pľimeľanej dobe odstľánil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstľani v písomne uľčenej

lehote, prenajímateľ tak môže uľobiť sám na naklady nájomcu'

Nájomca berie na vedomie, že ĺedodrŽiavaním prevádzkového poriadku pohĺebiska sa môŽe

dopustiťpľiestupkupodľaust.$32^zékoĺa13]l2otoZ.zopohľebníctvevplatnommeru.
KaŽďéL zmaĺaprevádzkového poľiadku bude oznamovaná nájomcovi hĺobového miesta

uveľejnením ozĺtĺmeĺĺa o zmene pľevádzkového poľiadku pohrebiska na úľadnej tabuli

spolu so zverejnením nového prevádzkového poľiadku pohľebiska' Zmena prevádzkového

poľiadku pohĺebiska podliehľschváleniu Mests(ým zastupiteľstvom v Šali'

bodnáj om hĺobového miesta j e zakánaný'

čl. v[I.
vŕľovnĎ NÁJ6MNEJ ZMLUň uŕoľeBNIE NÁJ6MNÉH9 yZŤAIIU

Prenajímateľ nájomnú zmluw vypovie' ak:

a) zéxažĺéokolnosti na pohľebisku znemožňujú tľvanie nájmu hĺobového miesta'

b) sa pohľebisko zruší,

c) nájomca ani po,rfo"o*.ní nezaplatil nájomné zavžívaniehľobového miesta'

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

)
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musí so súh1asom nájomcu zabezpečiť iné hľobové miesto a na vlastné naklady pľeložiť

ľudskéostatkyvrátanepľíslušenstvahľobunanovéhľobovémiesto.
Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'

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

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

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

nájomcu hĺobového miesta a čísla hĺobového miesta'

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

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

nájomné zap|ateĺe;ak mu nie je znélmaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uveľejní tuto

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

hĺobového miesta a čísla hĺobového miesta'

Ak prenajímateľ vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku l písm'

c) a nájom ca je znátmy. qýpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia

výpovede. Prenajímateľ vyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstranil z hĺobového

miesta pľíslušenstvo hľobu; ak ho v tejto lehote neodstľáni, po uplynutí qýpovednej lehoty

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

opustenú vec.

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

pľenajímateľa o ukončenie nájomného vďahu písomnou dohodou zmluvných stľán'

spľavidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné.{adené,' Vzor žiadosti

o ukončenie zmluvy tvorí prílohu č. 6 Všeobe cne záväzĺeho naľiadenia mesta Šaľa č. 512020

Pľevádzkový poľiadok pohrebísk mesta Šaľa (ďalej aj ako ,,VZN č' 512020*)'

čl. Ix.
OSOBITNE USTANOVENIA

5

6

1. Pľenajímateľ nezodpov edázapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

na hľobovom mieste.

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

vlastné naklady. Pľenajímateľ nezodpoveďázapľípadnú stľatu, ľesp' zničenie majetku'

3. Nájomca beľie na vedomie, že Prenajím ateľ ajeho spľostľedkovatelia spracúvajú v zmysle

naľiadenia Európskeho paľlamentu a rady (EU) 20161679 z 27' apnla 2016 o ochĺane

fyzíckýchosôb pľi spracúvaní osobných údajov a o volhom pohybe takýchto údajov' ktoým

sa zrušuje smernica 95l46lFjs (všeobecné naľiadenie o ochĺane údajov) osobné údaje

NájomcuvrozsahustanovenomvtejtoZmluvezaúčelomplneniazakonnýchpovinností
Pľenajímateľa, ktoré vyplývajú ,pr"iádrk vania pohĺebiska podľa zäkoĺač:' t3Il20I0 Z'z'

o pohľebníctve v znenineskorších predpisov, po dobu nevyhnutne potrebnú nazabezpečenie

pr áx apovinno stí vyplývaj úcich zo zmluvného v ď ahv za\oŽeĺeho ĺa zéklade tej to Zmluvy

a následne na účely aľchivácie po dobu trvania aľchivačnej doby v súlade so zĺíkonom č'

3g5l2o02 Z.z. oarchívoch a ľegistľatúrach a o doplnení niektoých zákonov v platnom zneni'

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

naľiadenia o ochĺane údajov potreúné na p1nenie zakonných povinností Pľenajímateľa podľa

zikoĺa č. l3tlzltO Z.z. o pohĺebníctve v zneĺí neskorších pľedpisov. Nájomca zárovei

vyhlasuje, že za účelom uzawetia tejto Zmluvy pľi poskýnutí osobných údajov

Prenajímateľoviboldostatočneinfoľmovanýosvojichpľávachvyplývajúcichzo

1
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4

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

zakonnými alebo "*r"áy*i 
pozĺaaavtami, ako aj o ďďších ľelevantn1ých skutočnostiach

obsiahnudch v dokumente ,ľodmienky o"t"*v súkľomiď" s ktorého obsahom saNájomca

pred podpísaním aďo z*rrruy ouo"rrarnĺ. Nä3o*"a beľie na vedomie že infoľmácie o

spľacovávaní osobných údajov sĺ dostupné na webovom síd'e Pľenajímateľa: www'sala'sk'

Vprípade, uL u"aĹ-|oaľä te3to "*tu"y 
potrebné doručovať druhej zmluvnej stľane

akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adľesu zmluvnej stľany uvedenú v č1'

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

písomnosť doručuje. Ý prípade, ak sa fr'o*o'ľ aj pri dodrŽaní býchto podmienok vráti

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

zásielky zmluvnej stľane, kÍoľá zásielku doručuje' Zmluvné strany sa qýslovne dohodli na

opľávnení doručovať písomnosti tý'kajúce sa záväzkv medzĺ zmluvnými stranami' ktoré

vyplývajú ztejtozmluvy aj pľostľednĺ.tuor,, e - mailu ďalebo kľátkej textovej spľávy'

Prenajímateľ aNájomca sa zaväzuj'6pĺ*''" si oznámiť každn zlnenu týkajúcu sa ich

identifikačných údajov (názov, sídlo' čisla účtov a pod.) najneskôľ do 10 pracovných dní

odo dňa, kedy táto 7ÍÍLeianastala. Takéto 7Ífier\ysa nebudú považovať za4ÍÍleÍ:ty vyŽadujúce

5

si uzavretie dodatku k tejto zmluve'

čl. x.
zÁvnnnčNÉ UsTANovENIA

1. K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len na zákJaďevzájomnej dohody zmluvných stľán foľmou

očíslovaných písomných dodatkov, s výnimkou zmien vyplývajúcich zo zmerly

pľevádzkovéhopoľiadkupohĺebiska,ktorésuzŕlväznépľenájomcudňomnadobudnutiaich
účinnosti alebo zo zmieĺvšeobecne platných pľávnych predpisov najmä zákoĺač' 131/2010

Z.z. opohrebníctve v znení neskorších pľedpisov'

2. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupľavené sa riadia príslušnými

ustanoveniami VZN é.5l2O2Ov platnom zsteĺí'.zak9nom č' 131/2010 Z' z' o pohľebníctve

v zĺeníneskoľších predpisov a zákonom é' 40111964 Z' z' obéiansky zákonník v platnom

zneni.

3. Touto zmluvou sa riadi tiež doba uŽívania predmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

tejto zmluvY'

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami aúčinnou

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia"a webouom sídle mesta Šaľa' Zmluvné stľany

súhlasia so zverejnením celej zmluvy, vrátane so zverejnením a sprístupnením ich osobných

údajov v rozsahu mena a pľiezvisku.'Pouin ,osť zmluvu zveľejniť vyplľa z ustanovenia $

5a zžkoĺa č,. 2t|l20OO Z. z. o slobodnom pľístupe k informáciám a o zmene a doplnení

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

účiĺrnosť,niejefýmdotknutĺptut*,ľostatnýchustanovení.Namiestoneúčinnýchus-
tanovenísapouŽijeúpľavaoktorá,pokiaľjetoPrávnemoŽĺé,sačonajviacpribližujezmyslu
aúčelutejtoZmluvy,pokiaľpľiuzatvaľanítejtoZmluvyzmluvnéstranytutootazkubľali
do úvahy.

6. Táto zmluva je vypľacovaná v tľoch (3) vyhotoveniach povahy originálu' z ktoľých

nájomca obdrží jedno (1) vyhotovenie a prenajímateľ obdrží 2 vyhotovenia'
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7 Zmluvné strany vyhlasujú, že zlrúuvu si prečítali, súhlasia s jej obsahom' poľoanmeli mqvyhlasujú, že obsahuje slobodný, určitý, jasný azĺozlmitethý prejav ich vôle ana znaksúlrlasu ju podpisujú.

v Šafi , dňa..... ď,.!....6..:.!.9. !.|....

Za nójomcu.

*

Za pľenajímatelb.

. Jozef

J.

/l

ĺ
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