
Nájomná zmluva č'' 3781207l

na hľobové miesto

le $ 663 a násl. zékoĺaÓ.4)lt964 Zb' občiansky zakonník v znení neskorších

neskorších predpisovv znerlluzatvorená v zmys

predPisov a $ 21 zákona č. 131/2010 Z'z' o pohľebníctve

čl. I.

ZMLWNE STRANY

Pľenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nám' Sv' Tľojice7'92715 Šaľa

íastapeĺy: Mgr' Jozef Belický' primátoľ mesta

Bankové spojenie: Slovenská spoľiteľňa' a's'

IBAN: SK82 0900 0000 OOst 2430 6282

BIC: GIBASKBX
tČo: 00 306 185

(ďalej len,, pľ enaj ímateľ' | )

Nájomca:
Naľodený/á:
Rodné číslo :

Trvďe bytom:
Tel.
e-mail:

Tibor Gelniclcý

čl. IL
WoDNÉ USTANoVENIA

a násl.

1.

2

r:':i';:;;ťr:#:ľ;)Iuvy v ďalšoľn texte spoločne aj alro ,,zĺnluyné strany")

1 Pĺenajímateľ je výtučným vlastníkom pozemku^ registľa C KN paĺcela číslo 1586/1'

zastayanttplocha anádvorie ornýmeľe žlzo+ m2'paľcela ľegistľa C KN číslo 1586/8'

zastavanáplocha u *auoĺ" o ýmere l34- Íaŕu p*".lu registľa C KN číslo t586l6' ostatrá

plocha o rnimere 7 m2 vederre r.utmár"y* oäbo,o'n okľesného uĺadu Šďa' pľe obec

a katastra1ne územie Šaľa' na liste vlastní-cwa č' 1 (ďďej aj ako "nebnuteľnostio')'

Na tejto nehnuteľnosti sa nachád"u .intJrĺn *.rtu šaľa ktoľý je pohrebiskom podľa zil<oĺa

1 3 1/20 1 0 Z. z. opohľebníctve v znení neskorších pr.opĺro.o. 
'ľienaj 

ímateľ j e pĺevádzkovateľ

pohĺebiska.

tlrobové miesto na paľcele 13, ľad: 11, hĺobové miesto.č. 34ŕ5 (ďa'ej aj ako "hľobové

miesto..)ďoteruz,z*uĺpôvodnýn4o**_MáriaGelnickn(ďalejajako,,pôvodný
nájomcď.) nurĺlaua" Näjomnej "*Ň;. 

505/08' 
^^9i,:3'10'2008' 

pľičom ĺäjomĺé za

uŽívanie hľoboveno miesta bolo uhĺadené na dobu do 26'10'2030'

Z dôvodu, Že pôvodný nájomca ,o*.l-u nájomca využil pľednostné pľávo na uzatvorenre

novej nájomnej zmluvy na hĺobové miesto u rĺua" s $ zi ods' 4 zákona č" I3I120I0 Z'z'

o pohľebníctve v zneĺĺ neskoľších n"ánĺ'* sa zmluvné stľany qýslovne dohodli na

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

')

a

4.
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čl. ilI.
PREDMEľ l Účnĺ, ľÁĺnĺu

Prenajímateľ pľenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca pľijíma do nájmu za podmienok

dohodnutých v tejto zmluve hľobové -i"'to na paĺcele 13' rad : 11' hľobové miesto č'

34,35.

čl. Iv.

SLUŽBYsPoJENÉSNÁJMoMHRoBovÉrroMIESTA

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

pľenajímateľ poskytuj e náj omcovi:

1.1 odvoz odpadu ž pohĺebiska okĺem stavebného odpadu'

l.2 idrŽbapozemkov a stavieb na pohrebiskuo na ktorom sa hľobové miesto nachádza

(okrem hĺobového miesta)'

1.3 úhľady investičných a neinvestičných nákladov spojených s pľevádzkou pohrebiska'

t.4pľevádzkovaniepohĺebiska,naktoromsanachádzahľobovémiestošpecifikovanévč1.
III.tejtozmluvy,vsúladesozákonomč.t3:llz}t}Z,z.opohľebníctvevzĺeni
neskorších predpisov'

čl. v.
DoBA ľÁĺľru

Táto zmluv asalzatvéranadobuneurčitú anesmie savypovedať skôr, ako po uplynutítlecej

doby (10 ľokov odo dňa pochovaniaj , ak zäkoĺ č'' L3Il20l0 Z' z' opohľebníctve v znení

neskorších pľedpisov neustanovuje inak'

Neoddeliteľnoupľílohoutejtozmluvyjedokladoúbľadenájomného.

čl. vI.
ľÁĺonĺľÉ

Nájomné vo výške 50 EUR (slovom: pät'desiat eur ) bolo zo stľany nového nájomcu

uhľadené na dobu do 26'10'2030

Nájomca beľie na vedomie a výslovne súhlasí s tým' Že výška nájomného na ďalšie obdobie

nájmubudeuľčenápodľaaktualneplatnéhocenníkapľenajímateľa.
Nájomca je povinný pred uplynutím predplateného obdobia uhradiť nájomné na ďalšie

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

obdobie, má pľenajímateľ pľávo uypou.duť túto nájomnú zmluvu postupom podľa č1' Vm'

tejto Zmluvy 1 '1_ '_^:^-r^ *Á ^-aÁnncfné nrl novej nájomnej
Priúmľtínájomcuhĺobovéhomiestamápľednostnéprávonauzatvorenrel
zmluvynahľobovémiestoosobab|izka,akjeblízkychosôbviac,táb\ízkaosoba,ktoľá
doručí prenajímateľovi písomnú Žiadosť ako prvá, pľeúaže svoj status blízkej osoby k

zomľelému nájomcovi ľodným listom alebo čestqým vyhlásením s úľadne osvedčeným

podpisom vytrtasuiĺc tento vzťah k zomľelému nájomcovi a ktoľej pľenajímateľ písomne

ako prvej potvľdí využitie prednostného práva' Pľednostné právo na uzatvoľenie nájomnej

zmluvymoŽnouplatniťnajneskôľdojednehorokaodúmľtianájomcuhľobovéhomiesta.
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čl. vII.
pnÁvĺ A PovINosTI ZMLUvNÝcrr sľnÁľ

Pľenaj ímateľ je povinný:

1.1 prevádzkovať pohľebisko spľenajatým hrobovým miestom vsúlade splatnými

právnymi predpismi o pohľebníctve a pľevádzkoqým poriadkom pohľebiska,

1,2 počas trvania te3to 
"mi,rvy 

zabezpečiť prístup nájomcovi k pľenajatému hľobovému

miestu,

1.3 z&Žať sa akýchkoľvek zásahov do hľobového miesta, okľem pľípadu, ak je potľebné

zabezpeiiťbezpečné pľevádzkovanie pohľebiska. o pľipľavovanom zásďru je povinný

vopred písomne iďormovať nájomcu. o už uskutočnenom zásďru do hľobového

miesta, je prevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne infoľmovať nájomcu'

I.4 vopred písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť

mesiacov pľedo dňom, keď sa má hĺobové miesto zrušiť'

Nájomca je povinný:

2.l dodľžiavať ustanoveni aptevádzkového poriadku'

2.2 vžívať hĺobové miesto v súlade s platnými právnymi predpismi o pohľebníctve

a pľevádzkovým poľiadkom pohĺebiska ako aj touto zmluvou'

2.3 na vlastné nákludy zabezpečivať poľiadok, údržbu a staĺostlivosť o prenajaté hĺobové

miestoajehobezprostľednéokolieazabezpečiť,abypríslušenstvokhľobuneohrozilo
bezpečnosť návštevníkov pohrebiska'

2,4oznamovaťprevádzkovateľovipohĺebiskavšetkyzÍnerLyúdajovpotrebnénavedenie
evidencie hĺobových miest, v prípade fyzickej osoby najmä runenu mena a adľesy

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

2.5 vykonávať akékoľvek stavebné ĺpľavy nahľobovom mieste a úpravy okolo hľobového

miesta iba s predchádzajúcim súhlasom spľávcu cintorína'

2.6 udržíavať poriadok na pohľebisku'

Ak pľenajímateľ zistí nedostatky v staľostlivosti o hĺobové miesto, vyzye nájomcu' aby ich

vpľimeranejdobeodstránil.Aknájomcatietonedostatkyneodstľánivpísomneurčenej
leĹote, pľenajímatel'tak môže uľobiť sám na naklady nájomcu'

Nájomca beľie na vedomie, Že ĺeďodržiavaním prevádzkového poľiadku pohľebiska sa môže

dopustiť priestupku podľa ust. $ 32 zékoĺa l3tlzot} Z' z o pohĺebníctve v platnom zĺeĺi'

KaŽdŕr zmerqaprevádzkového poľiadku bude oznamovaná nájomcovi hľobového miesta

uveľejnením oznámenia o zlnene prevádzkového poriadku pohľebiska na uľadnej tabuli

spolusozverejnenímnovéhopľevádzkovéhopoľiadkupohľebiska,Zmenaprevádzkového
poriadku pohľebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Ša1i'

Podnájom hľobového miesta je zakiľ;aĺý'

čl. VIIL

vŕpovľĎ ľÁĺoľĺľľ,J ZvĺLUvrA UKoNčENIE NÁJomľÉno vZŤAHU

Pľenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak:

a) zéĺvažĺéokolnosti na pohĺebisku znemožňujú trvanie nájmu hľobového miesta'

b) sa pohľebisko zruší,

c) nájomca ani po upozoľnenínezaplati|nájomné zauŽivaníe hĺobového miesta'

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

2
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4

musí so súhlasom nájomcu zabezpeiiť iné hľobové miesto a na vlastné náklady pľeložiť

ľudské ostat$ vľátane pľíslušenstva hľobu na nové hrobové miesto'

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

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

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

uveľejní tuto infoľmáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a priezviska

nájomcu hľobového miesta a čísla hĺobového miesta'

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

výpoveď doručiť nujo*"oui najneskôľ do dvoch mesiacov po up1ynutí lehoty' na ktoru bolo

nájomné zaplateĺéiakmu nie je známaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu' uverejní tuto

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

hľobového miesta a čísla hĺobového miesta'

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

c) a nájom 
"u 

1" ,ni^y' vypovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia

qýpovede. Prenajímateľ vyzve nájomcu, aby nájneskôr do tejto lehoty odstľáni1 z hľobového

miesta pľíslušenstvo hľobu; ak ho v tejio t.t ote neodstľáni, po uplynutí qýpovednej lehoty

hopľenajímateľodstľáni;pouplynutívýpovednejlehotysapríslušenstvohľobupovažujesa
opustenú vec.

Po uplynutí tlecej doby (10 ľokov odo dňa pochovania) môŽe nájomca písomne poŽíadať

pľenajímateľa o ukončenie nájomného vzťahu písomnou dohodou zmluvných stľán'

spravidla ku poslednému dňu doby' na kÍoru bolo nájoĺnné.{adené.' ľ:ľ"u::*:1
o ukončenie zmluvy tvorí prílohu č. 6 Všeobe cne záväzĺého naľiadenia mesta Šaľa č. 512020

Prevádzkový poľiadok pohrebísk mesta Šaľa (ďalej aj ako ,,vZN č' 512020*)'

čl.Ix.
oSoBITNÉ usľ.lľovENIA

5

6.

1. Prenajímateľ nezodpo vedátzapoškodenie, 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. Prenajímateľ nezodpo vedázapľípadnú stľatu' resp' zničenie majetku'

3. Nájomca berie na vedomie, Že Prenajímateľ a jeho spľostľedkovatelia spľacúvajú v zmysle

naľiadenia Európskeho paľlamentu ä ,uay 1Bo zoro1679 z 27' apríIa 20t6 o ochľane

ffzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov' ktoým

sa zrušuje smemica g5l46lFjs (vseobecnJ naľiadenie o ochĺane údajov) osobné údaje

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

Pľenajímateľa'ktorévyplývajú,p,",ád,kovaniapohľebiskapodľazákoĺač:.t31ll20t0Z.z.
o pohľebníctve v znení neskoľších pľedpisov, po dobu nevyhnutne potrebnú ĺazabezpečeĺ\e

ptéĺv apovinností vyplývajúcich zo zmluvného vďahu založeĺeho ĺazÍl<Iade tejto Zmluvy

anáslednenaúčelyarchiváciepodobutrvaniaarchivačnejdobyvsúladesozákonomč.
3g5l20'2Z,z. oaľchívoch a ľegistratúrach a o doplnení niektoqich zákonov v platnom zĺení'

SpĺacúvanieosobnýchúdajovNájomcujevsúladesč1.6.ods.1písm.c)všeobecného
naľiadenia o ochrane údajov potrebné na plrrerrie zakonných povinností Prenajímateľa podľa

zákoĺač. 131/2010 Z.z. opohľebníctve v znení neskorších pľedpisov. Nájomca zaľoveň

vyhlasuje, že za účelom uzavľetia tejto Zm\uvy pri poskytnutí osobných údajov

Pľenajímateľovi bol dostatočne informovaný o svojich pľávach vyplývajúcich zo

1 416
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spľacúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskýnúť v súvislosti so

zakonnými alebo zmluvn.ými požiadavkami, ako aj o ďalších relevantqých skutočnostiach

obsiahnuqých v dokumente ,,Podmienky ochĺany súkĺomiď'o s ktorého obsahom saNájomca

pred podpísaním tejto Zmluvy oboznámil. Nájomca beľie na vedomie že informácie o

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

4. V prípade, ak bude podl'a tejto zmluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej sfrane

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

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmerLa adresy písomne ozĺálmeĺéĺ druhej zmluvnej strane, ktorá

písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodľžaní fýchto podmienok vľáti

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

zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje. Zmluvné stľany sa výslovne dohodli na

opľávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzkll medzi zmluvnými stranami, ktoré

vyplývajú ztejtozmluvy aj pľostľedníctvom e _ mailu ďalebo kľátkej textovej správy'

5. Pľenajímateľ aNájomca sa zaväzuj.u písomne si oznámiť každn^nenu ýkajúcu sa ich

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

odo dňa, kedy táto zmenanastala. Takéto zmeny sa nebudú považovať zazÍÍLeny vyžadujúce

si uzavľetie dodatku k tejto zmluve'

čl. x.
zÁvnnnčNÉ USTANovENIA

1. K zmene tejto zm1uvy môže dôjst'len naztkLadevzájomnej dohody zmluvných strán foľmou

očíslovaných písomných dodatkov, s qýnimkou zmien vyplývajúcich zo nneny

prevádzkového poľiadku pohĺebiska, ktoľé sil záv'dzĺépre nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zmienvšeobecne platných právnych predpisov najmä zákoĺaó' |3ll20t0

Z.z, o pohĺebníctv e y zĺeni neskoľších predpisov'

2. Práva a povinnosti zmluvných stľiín touto zmluvou neupravené sa ľiadia príslušnými

ustanoveniami VZN č. 5l2o2o v platnom zneni,zákonom é.l3tl20t0 Z. z. o pohĺebníctve

v zneni neskoľších predpisov a zákonom é, 4011964 Z. z. obéíansky zákonník v platnom

zĺeni.
3. Touto zmluvou sa riadi tieŽ doba užívaĺlĺapredmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

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

dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na webovom sídle mesta Šaľa. Zmluvné strany

súhlasia so zverejnením celej zmluvy, vľátane so zveľejneďm a spľístupnením ich osobných

údajov ., ľozsuhu mena a priezviska. Povinnosť zmluvu zverejniť vyplýva z ustanovenia $

5a zákoĺa č. 2lll2}oO Z. z. o slobodnom prístupe k infoľmáciám a o änene a doplnení

niektoých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom zĺenĹ'

5. Ak niektoré ustanovenia tejto Zm|wy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia

účinnosť, nie je tým dotknutá platnost' 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 pti uzatváľaní tejto Zmluvy zmluvné stľany tuto otázku bľali

do úvahy.

6. Táto zmluva je vypľacovaná v troch (3) vyhotoveniach povahy oľiginálu, z ktoých

nájomca obdržíledno (1) vyhotovenie a pľenajímateľ obdľží 2 vyhotovenia'
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Zmlvvné strany vyhlasujú, že zmluvu si pľečítali, súhlasia sjej obsahom' porozumeli mu,
vyhlasujú, že obsahuje slobodný, určitý, jasný azronxnitelhý prejav ich vôle ana znak
súhlasu ju podpisujú.

V Šali, dť- .}.!..p. ;.?2u

Za nójoĺncu: Za prenajímateľa:

JozeÍ

1
I
I
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