
Nájomná zmluva č' 383l20z|
na hľobové miesto

zakonník v znení neskorších
uzatvorená v zmysie $ 663 anásl. zákona é.4olt964 Zb' občiansky

zĺení neskorších pľedpisov
2I aĺäsl. zákona č. 13 1/2010 Z.z. o pohĺebníctvev

pľedpisov a $

čl. I.

ZMLUVNE STRAI\ĺY

1. Prenajímatel': Mesto Šaloa

Sídlo: Nám' Sv' Tľojice 7 '927 
15 Šaľa

Žastupeny: Mgľ' Jozef Bďickĺ primator mesta

Bankové spojenie: Slovenská spoľiteľňa' a's'

IBAN: SK82 0900 0000 00s12430 6282

BIC: GIBASKBX
IČo: 00 306 185

(ďalej len,, prenaj ímateľ " )

2. Nájomca:
Naľodený/á:
Rodné číslo :

Tľvale bytom :

Tel.
e-mail:

Ľuboš Belej

(ďalej len,,nájomca")
(obidvajaúčastnícizĺnluvyvďalšorntextespoločneajako,,zmluvnéstrany,,)

čl. II.

1

ÚvopľÉ USTANovENIA

Pľenajímateľ je vý'učným v'astníkom pozemku^ľegistľa C K..I parcela číslo 1586/1'

zastavanétplocha anádvoľie oqýmeľe žlro+ m2,paľcela ľegistľa c KN číslo 1586/8'

zastavanäplocha a nádvorie o výmeľe l3i Í'ŕ u p*"iu ľegistľa C KN číslo 1'586ĺ6' ostatná

plocha o qimeľe 7 m2 vedené katastľá"y* oäuo'om. okĺesného úradu Šďa' pľe obec

a katastľalne územie Šďa, na liste vlastJc*a č' 1 (ďďej aj ako "nehnuteľnosti")'

Na tejto nehnuteľnosti sa nachád"u '""Jn 
á"tu šaľa ktoý je pohĺebiskom podľa zákoĺa

t31.ĺ2'1oZ.z. opohľebníctve v znení neskoršíchpredpisov. Pľenajímateľ je prevádzkovateľ

pohĺebiska. 
ld: 2, hrobové miesto č. 40 (ďalej aj ako ,,hľobové

H:,ä ffi:Ľll'lffi1l"ffi 
jili'"- Imrich ľet'i ĺiaĺej aj ako 

"pÁvodný 
nájomcď')

ĺazá|ďadeNájomnej zmluvy č,. |67l;Oa6 zo dňa 1'2'4'2006'pričom nájomné zavžívanie

hĺobového miesta bolo uľľadené na dobu do 21'2'2026' 
__^,._^cinÁ ŕ.'ÍávÔ n2

Z dôvodu, že pôvodný nájomca "o*.1 
a nájomca využil pľednostlré pĺávo na uzatvoľerue

novej nájomnej zmluvy na hĺobové miesto v súlade s $ zi ods' 4 zitkonaé' 13ll20t0 Z'z'

o pohĺebníctve v zĺeĺí neskoľších pĺedpisov sa zmluvné strany výslovne dohodli na

uzatvoľení tejto nájomnej zmluvy (ďalej len "zmluvďo)'
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1 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca pľijíma do nájmu za podmienok

dohodnudch v tejto zmluve hľobové miesto na paľcele Nc 13' rad:2' hľobové miesto č'

čl. ilI.
PREDMET A UčEL ľÁĺľĺu

čl. v.
DoBA NÁJMU

čl. vI.
ľÁĺouľÉ

40

1

čl. Iv.

sLUŽBY sPoJENE S NÁJMoM HRoBovÉHo MIEsTA

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

pľenaj ímateľ poskytuj e nájomcovi :

1.1 odvoz odpadu z pohľebiska okľem stavebného odpadu'

|.z í&žbapozemkov a stavieb na pohľebisku, na ktoĺom sa hľobové miesto ĺachétdza

1.3

1.4

(okľem hľobového miesta),

úhľady investičných a neinvestičných nákladov spojených s pľevádzkou pohľebiska'

prevádzkovanie pohĺebiska, na ktorom sa nachádza hľobové miesto špeciťrkované v čl'

III.tejtozmluvy,vsúladesozákonomé.L3IlzotOZ.z,opohĺebníctvevznení
neskoľších predpisov.

I Táto zmluv a sauzatvéta na dobu neuľčitú a nesmie sa vypovedať skôľ, ako po uplynutí tlecej

doby (10 rokov odo dňa pochovania) , ak zŕlkon č' 131/2010 Z' z' opohľebníctve v znení

neskoľších predpisov neustanovuj e inak'

Neoddeliteľnoupľílohoutejtozmluvyjedokladoúhĺadenájomného.)

1 Nájomnévovýške33,18EUR(slovom:tľidsat'trieuľosemnást'centov)bolozostľany
noueľro nájomcu uhľadené na dobu do 27 '2'2026'

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

nájmubudeuľčenápodľaaktúlneplatnéhocenníkaprenajímateľa.
Nájomca je povinný pľed uplynutím |redplateného obdobia uhľadiť nájomné na ďalšie

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

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

tejto Zmlttvy. r í !1-^ ^^2^^+^*Á _ĺpÁnncfné nrávc /ej nájomnej
Pľi úmľtí nájomcu hľobového miesta má prednostné právo na uzatvorenle nol

zmluvy na hĺobové miesto osoba blízka, ak je blízkych osôb viac' táb\ízka osoba' ktoľá

doručí pľenajímateľovi písomnú žiadostl ako pľvá, pľeukáže svoj status bLízkej osoby k

zomľelému nájomcovi ľodným listom alebo čestn;ým vyhlásením s úľadne osvedčeným

podpisom vyhlasujúc tento vzťah k zomľelému nájomcovi a ktorej pľenajímateľ písomne

ako pľvej potvrdí vyuŽitie pľednostného pľáva' Prednostné právo na uzatvoľenie nájomnej

zmluvy možno uplatniť najneskôľ do jednoho ľoka od úmľtia nájomcu hĺobového miesta'
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6.

I

čl. vII!

ľnÁva, A PovINoSTI ZMLUvNÝcn sľnÁľ

iT'TxľJj;"'#'Tĺ*.o*uo s pľenaja|im hľoboým miestom v súlade s platnými

pľávnymipľedpismiopohľebnictveapľevádzkovýmpoľiadkompohľebiska,
|.2 počas tľvania i".;to 

"*irrr.y 
zabezpeč\ť pľístup nájomcovi kprenajatému hľobovému

1.3 är';ľ'r" akýchkoľvek zásahov do hľobového miesta, okĺem pľípadu, ak je potľebné

zabezpečiťbezpečnépľevádzkovaniepohĺebiska.opripľavovanomzásahujepovinný
vopľedpĺ,o*',.infoľmovaťnájomcu.oužuskutočnenomzásahudohľobového
nriesta,jeprevádzkovateľpovinnýbezodkladnepísomneinformovaťnájomcu,

I.4 vo1lľed písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy' najmenej šesť

nresiacov pľedo dňoľn, keď sa má hĺobové miesto zrušiť'

Nájomca je povinný

2.í do<1 ľžiavď .rstanoueni a ptev ádzkového poľiadku,

2.2 už,ívať hľobové miesto v súlade s plátnymĺ právnymi pľedpismi o pohľebníctve

a pľevádzkovým poľiadkom pohĺebiska ako aj touto zmluvou'

2.3 na 
'lastné 

nak'ady zabezpeiovď poriadok, údľŽbu a staľostlivosť o pľenajaté hĺobové

miestoajehobezpľostľednéokolĹ azabezpečlť'abypríslušenstvokhĺobuneohĺozilo

bez1rečnosť návštevníkov pohĺebiska'

2.4 oztlamovať pľevádzkovateľovi pohľebiska všet$ zmeny údajov potrebné na vedenie

er'ittencie hľobových miest, vpľípade fyzickej osoby najmä zmenu mena aadľesy

trr,ĺrlého pobýu, v prípade pravnickej osoby najmä z1nenu obchodného mena a sídla'

2.5 vr.l<onávať uĹetoľu.t stavebné ĺpľauy nahĺobovom mieste a úpľavy okolo hrobového

nliľsta iba s pľedchádzajúcim súhlasom spľávcu cintoľína'

2,6 ut]r'Žiavať poriadok na pohľebisku'

Ak pľen,r.]ímateľ zistí nedostatky v staľostlivosti o hĺobové miesto' vyzve nájomcu' aby ich

v pľimc,:tnej dobe odstľánil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstráni v písomne uľčenej

lehote, 1l,cnajímateľ tak môŽe uľobiť sám na náklady nájomcu'

Nájomc''beľienavedomie,ŽenedodľŽiavanímprevádzkovéhoporiadkupohľebiskasamôŽe
dopustir ,lľiestupkupodľaust. $ 32zákona1312l:roZ' zopohĺebníctvevplatnom znení'

Každá 7,',.Ér1aprevádzkového poriadku bude oznamovaná nájomcovi hrobového miesta

uveľejn,' ,ím oznámenia o Zmene pľevádzkového poľiadku pohrebiska naúľadnej tabuli

spolusĺ'zveľejnenímnovéhoprevádzkovéhopoľiadkupohľebiska.Zmenaprevádzkového
poľiadk l r pohľebiska podlieha_schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šali'
_Podnájĺ 

rl hrobového miesta je zakázaný'

čl. VIII.

uŕPor'oĎ ľÁĺoMNEJ ZMLUv;i uxôľeENIE ľÁĺonĺľÉrĺo VZŤAHU

Prenajílllateľ nájomnú zmluvu vypovie' ak:

a)záva,'réokolnostinapohľebiskuznemoŽňujútrvanienájmuhĺobovéhomiesta,
b) sa po rľebisko zruši,

c) nájollrca ani po.rpÉo*.ní nezaplatil nájomné zavžívaĺiehľobového miesta'

Ak pľel,:Úímateľ vypovie nájomnú ,^|rrr rdôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'
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musí sO súhlasom nájomcu zabezpeéiť iné hľobové miesto a na vlastné naklady pľeložiť

ľudské ostatky vrátane pľíslušenstva hľobu na nové hľobové miesto'

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

je povilrný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace pľedo dňom'

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

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

nájomctr hrobového miesta a čísla hľobového miesta'

Ak pre llajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods' l písm' c)' je povinný

ýpo'crl' doručiť ,rá3omcoui najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty' na ktoru bolo

nájomrlé zap|ateĺe;ak mu nie je známaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu' uverejní tuto

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

hĺobor',1ho miesta a čísla hrobového miesta'

Ak prĺ'rrajímateľ vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm'

c) a n: ;omca je znélmy, qýpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia

ýpovc le. Pľenajím ateľ vyzvenájomcu, aby nájneskôľ do tejto lehoty odstľánil z hľobového

miesta llríslušenstvo hĺobu; ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty

ho prer,:rjímateľ odstráni; po uplynutí výpovednej lehoty sa pľíslušenstvo hĺobu povaŽuje sa

opustcl ĺt vec.

Po upl rrutí tlecej doby (10 ľokov odo dňa pochovania) môže nájomca písomne poŽiadať

pľena.i, lateľa o ukorrčerrie nájomného vzťahu písomnou dohodou zmluvných strán'

spravi, a ku poslednému dňu doby, na ktoľú bolo nájomné.{adene' Vzoľ žiadosti

o ukotl ienie zmluvy tvoľí pľílohu č. 6 Všeobe cne záv'ázĺeho naľiadenia mesta Šaľa č. 512020

Prevát: koqý poriadok pohrebísk mesta Šaľa (ďalej aj ako ,,VZN č' 512020*)'

čl. Ix.
OSOBITNIE USTANOVENIA

Pľena;ĺrlrateľ nezodpove dá zapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

na hľ,, )vom mieste.

Nájonl l beľie navedomie, že jeho vlastný hnuteľný majetok si je povinný poistiť na

vlastlr,.' náklady. Prenajímateľ nezodpo vedá zapľípadnú stľatu' resp' zničenie majetku'

Nájonl'a beľie na vedomie, Že Prenajímateľ a jeho spľostredkovatelia spľacúvajú v zmysle

naľiacl ,ria Európskeho paľlamentu a rady (E'U) 2ot6l67g z27' aptíLa2016 o ochľane

ýzicl :h osôb pri ,pracúuaní osobných ťldajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov' ktoým

saz1.iesmemica95l46l1s(všeobecnénaľiadenieoochĺaneúdajov)osobnéúdaje
Nájor lr v ľozsahu stanovenom v tejto Zrrrluve za účelom plnenia zakonných povinností

Prenr, lrateľa, ktoré vypl;ýv ajizptevátdzkovaniapohĺebiskapodľa ztkonač| l3ll20t0Z'z'

o poh lníctve u 
"rr.rrin.rkorších 

pľedpisov, po aouu nevyhnutne potrebnú ĺazabezpečelie

pľáv l, ovinností vyplývajúc ich zozmluvného vďahu za\oženého na základe tejto Zmluvy

a nás' |lre na ĺĺery arctrivácie po dobu trvania archivačnej doby v sú|ade so zákonom č'

3g5l.. 2Z.z. oaľchívoch a ľegistratúrach a o doplnení niektoých zákonov v platnom zĺeni'

Spľa,.. anie osobných údajov Nájomcu je v súlade s č1' 6' ods' 1 písm' c) všeobecného

naľia,, lia o ochĺane údajov potľebné na iln.ni" zakonných povinností Pľenajímateľa podľa

zál<o, č. 131/2010 Z.z. o pohľebníctvé v zneni neskorších predpisov. Nájomca zérovečl

vyhlĺl ie, že za účelom lzavretia tejto Zm\uvy pľi poskýnutí osobných údajov

Pľena llateľovi bol dostatočne informovaný o svojich právach vyplývajúcich zo
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4.

spfacú\.llnia jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskýnúť v súvislosti so

zákorul imi alebo zmlu.mými požiadavkami, ako aj o ďalších ľelevantqých skutočnostiach

obsiahr trtýchv dokumente,,Podmienky ochĺany súkľomiď" s ktoľého obsahom saNájomca

pľed p,lc1písaním tejto Zmluv y oboznÍtmit. xájomca berie na vedomie že infoľmácie o

spracor'ilvaní osobných údajov sĺ, dostup"é na webovom sídle Pľenajímateľa: www'sala'sk'

V prípil,.le, ak budĹ p"aľá tejto zm'uvy potľebné doručovať druhej zmluvnej strane

akúkoľ,'ek písomnosť, doručuje sa tato písomnosť na adľesu zmluvnej strany uvedenú v čl'

I.zmlu.,,y,dokiaľniejezmeĺaadľesypísomneoznámenádruhejzmluvnejstrane,ktoľá
písomn lst' doručuje. Ý pľípacle, ak sa pi'o*o'ť aj pľi dodĺŽaní týchto podmienok vráti

nedoĺuč-'rrá, zmluvné strany sadohodli, Žeúčinky doručenia nastávajú dňom vľátenia

zásielkr zmluvnej ururr", kioľá zásielku doručuje. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na

opľávncllí doručovať písomnosti týkajúce sa závazku medzi zmluvnými stľanami' ktoré

vyplývĺLjťrztejto"*luuyajprostľednĺ"tuo.e_mailuďalebokľátkejtextovejsprávy.
Prenajílllateľ aNájomca sa zavazuj'(lpísomne si omámiť každú zmenu týkajúcu sa ich

identifil lčných údajov (ĺŕuov,sídlo, čisla účtov a pod') najneskôľ do 10 pracovných dní

odo dňa kedy táto 7f,T3erLanastala. Takéto Zmeny sa nebudú považovať zazmeny vyžadujúce

si uzavľ.:tie dodatku k tejto zmluve'

5

čl. x.
zÁvnnnčNE USTANovENIA

1.Kzmen.:tejtozmluvymôŽedôjsťlennazákladevzájomnejdohodyzmluvnýchstránfoľmou
očíslovĺrlrých písomných dodatkov, s výnimkou zmien vyplývajúcich zo zmeny

pľevádzlĺovéhopoľiadkupohľebiska,ktoľési,závazĺépľenájomcudňomnadobudnutiaich
účinnosti alebo zo zmienus"ou...r" platných pľávnych predpisov najmä zátkoĺač" l3tl20t0

Z.z. opcllrľebníctv e v zĺeĺíneskoľších pľedpisov'

2. Pľáva a povinnosti zmluvných stĺán touto zmluvou neupľavené sa ľiadia pľíslušnými

ustanov,',liamiVZNč.5ĺz[20uplutno'zrrcní,.z11-<9nomč.131/2010Z.z.opohľebníctve
v zĺeĺí, cskorších predpisov u ráko"o* č' 4)ltg64 Z' z' obéiansky zakonník v plďnom

3. "':T: zlllluvou sa riadi tiež doba užívania pľedmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

4. ľlll1T.'iľ; nadobúda p'atnosť dňom jej podpisu oboma zmluvn;ými stľanami aúčinnou

dňom n, .;ledujúcim po dni jej 
"u.'"3''"niu 

na webovom sídle mesta Šaľa' Zmluvné strany

súh'asia ::o Zveľejnením celej zmluvy, vrátane so zverejnením a spľísfupnením ich osobných

údajovrľozsahumenaapľiezviska.Povinnosť"-t,'uuzverejniťvyplyvazustanovenia$
5a zákolla č,.2ttl2OOO Z. z. o slobodnorrr pľístupe kinfoľmáciám ao zmene adoplnení

niektorj'.lrzákonov(zákonoslobodeinfoľmácií)vplatnomzĺeĺi.
5. Ak niek, lľé ustanovenia tejto Zm'uvynie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôľ stratia

účinnos, ' nie je tým dotknuta ptatnosť ostatných ustanovení. Napiesto neúčinných us_

tanovenl:;apoužijeúpľava,ktoľa,pokiaľ.ietoPrávnemoŽné,sačonajviacpľibliŽujezmyslu
aúčelul.;toZmluvy,pokial,pr\uzatváranítejtoZmluvyzmluvnéstľanytútootázkubrali

6 |"uľľi'.,' a ja vypľacovaná vtľoch (3) vyhotoveniach povahy originálu' zktoých

nájomcĺr ĺlbdľží j.o.ro irl vylrotovenie a prenajímatel'obdrŽí 2 vyhotovenia'
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7 Zmluvné stľany vyhlasujú, že zmluvu si prečítali, súhlasia sjej obsahom' porozumeli mu,
vyhlasujú, Že obsahuje slobodný, určitý, jasný anozlrnitelhý pľejav ich vôle ana znak
súhlasu ju podpisujú.

V Šaľ, dňa.!*.:7- ;.. k il...

Za nójomcu: Za prenajímatel'a:

i;:
1lr

I
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