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násl. zákona č. 131/2010 Z'z' o

1.

čl. I.

ZMLII\r1\{É sľnĺlw

Pľenajímatel': Mesto Šaľa

Sídlo: Nám' Sv' Tľojice 7'927 ts Šďa

Zastupený: Mgĺ' Jozef Belický' pľimátoľ mesta

Bankové spojenie: Slovenská spoľiteľňa' a's'

IBA]'{: SK82 0900 0000 OOst 2430 6282

BIC: GIBASKBX
tČo: 00 306 185

(ďaĺej len,, pľ enaj ímateľ " )

Nájomca:
Naľodený/á:
Rodné číslo :

Trvale bYtom :

Tel.
e-mail:

Silvia Darázsová

(ďalej len,,nájomca")
(obidvajaúčastnícizĺnluvyvďalšoľntextespoločneajako,,zľnluynéstrany,,)

čl. IL
WODNE USTANOVENIA

čl. ilI.

pohĺebiska.

Prenajímateľ je výlučným vlastníkom pozemku^ĺegistľa C KN paľcela číslo 1586/1'

zastavanáplocha anádvoľie ovýmere žzroq m2opaľcela registľa C KN číslo 1586/8'

zastavanitplocha a nádvorie o v.imeľe I3i Íŕ u p*"lu ľegistra c KN čísto 158ó/6' ostatná

plocha o.ĺlŕmeľe 7 m2 védené t atastránym oäbo.o* okľesného uradu Šďa' pľe obec

a katastľálne územie Šaľa, na liste vlasfiríctva č' 1 (ďalej aj ako "nehnuteľnosti")'

Na tejto nehnuteľnosti sa nachád"u .irrto.ĺr, m..tu šaľa ktoď je pohľebiskom podľa zŕkona

l31l20t'Z.z. opohľebníctve v znení neskoršíchpredpisov. Pienajímateľ je prevádzkovateľ

1

PREDMEľ l Účnl NÁJMU

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

dohodnuých v tejto nájomnej zmluve (ďalej len,ozmluvď'): hľobové miesto napaľcele 5'

ľad :3 hĺobové miesto ĺ. trz iaĺ.j aj ako ,,hĺobové miesto").

t\
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čl.Iv.
SLUŽBYsPoJENÉsNÁJMoMHRoBovEHoMIESTA

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

prenaj ímateľ poskytuj e náj omcovi :

1.1 odvoz oopaj.' z pohľebiska okľem stavebného odpadu,

t.2 údľŽba pä".*tou astavieb na pohĺebisku, na ktorom sa hĺobové miesto ĺachiĺdza

(okľem hľobového miesta)'

1.3úhľadyinvestičnýchaneinvestičnýchnákladovspojenýchsprevádzkoupohĺebiska,
|,4pľevádzkovaniepohľebiska,naktoromsanachádzahľobovémiestošpeciťrkovanévč1.

III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č'' t31l2}10 Z' z' o pohĺebníctve v znení

neskorších pľedpisov'

čl. v.
DoBA ľÁĺvĺu

1. Táto zmluv asauzatvŕta na dobu neurčitú a nesmie sa vypovedať skôr, ako po uplynutí tlecej

doby (10 ľokov odo dňa pochovania) , ak zékoĺ é' l3ll20l} Z' z' opohrebníctve v znení

neskoľších pľedpisov neustanowje inak'

2.Neoddeliteľnoupľílohoutejtozmluvyjedokladoúhradenájomného.
3. Užívanie hľobového miesta zača\o ĺ2'7 '202I'

čl. vI.
ľÁĺomľÉ

1. Výška nájomného činí 50 EUR (slovom: pät'desiat eur) na dobu 10 ľokov aje uľčená

podľa ust. $ 12 Všeobe cĺe záĺv'i''ĺého nariadenia mesta Šaľa č' 5l2O20 Pľevádzkoqý

poľiadok poľ,r"uĺrt mesta Šaľa vp1atnom zneĺí (ďalej aj ako "VZN é' 512020") a bolo

uhĺadené día4,|.2021, na dobu 22'10'203Ĺ'

2,Nájomnéjesplatnévopľednacelých10ľokovpľipodpisetejtozmluvy(nacelútleciudobu).
3. Nájomca berie na vedomie a ýslovne súhlasí s tým, Že výška nájomného na ďalšie obdobie

nájmubudeuľčenápodľaaktuálneplatnéhocenníkapľenajímateľa.
4. Nájomca je povinný pľed uplynÚím predplateného obdobia uhĺadiť nájomné na ďalšie

obdobie.Vpľípadeaknájomcaanipopísomnomupozoľneníneuhľadínájomnénaďalšie
obdobie, má pľenajímateľ právo 1i'ypou.auľ túto nájomnú zmluvu postupom podľa č1' vn'

tejto ZmluvY.

5. Pri úmľtí nájomcu hľobového miesta má pľednostné právo na uzatvoľenie novej nájomnej

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

doručíprenajímatel,ovipísomnúŽiadosťakoprvá,preukážesvojstatusblízkejosobyk
zomĺelémunájomcoviľodnýmlistomalebočestnýmvyhlásením'súľadneosvedčen1ým
podpisom vyhiasujúc tento vďah k zomľelému nájomcovi a ktoľej prenajímateľ písomne

ako prvej potvľdí vyuŽitie prednostného práva' Prednostné pľávo na uzatvorenie nájomnej

zmluvymoŽnouplatniťnajneskôrdojednéhorokaodúmľtianájomcuhĺobovéhomiesta.

ĺ1 Nájomná zmluva na hľobové miesto
zl6



1

čl. vII.
ľnÁvĺ A PovINoSTI ZMLUvNÝcĺr sľnÁľ

Pľenajímatel' je povinný:

1.1 pľevádzkovať pohĺebisko s pľenajat]ým hľoboým miestom v súlade s platnými

právnymipredpismiopohľebníctveapľevádzkoqýmpoľiadkompohľebiska,
|.2 počas tľvania tejto zmluvy zabezpečlť pľístup nájomcovi kpľenajatému hľobovému

miestu,

1.3 zdržať sa akýchkol,vek zásahov do hľobového miesta, okľem prípadu, ak je potľebné

zabezpečiťbezpeiĺeprevádzkovaniepohĺebiska.opripľavovanomzásahujepovinný
vopred písomne infoľmovať nájomcu. o už uskutočnenom zásahu do hĺobového

miesta, je prevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu'

1.4 vopľed písomne upozoľniť najomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy' najmenej šesť

mesiacov pľedo dňom, keď sa má hľobové miesto zrušiť'

Nájomcaje povinný:

2.t dodrŽiavať ustanoveni a ptevádzkového poriadku'

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

a pľevádzkoým poľiadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou'

2.3 na vlastné ,rákludy zabezpečovať poľiadok, údržbu a staľostlivosť o pľenajaté hĺobové

miestoajehobezpľostľednéokolieazabezpečiť,abypríslušenstvokhľobuneohľozilo
bezpečnosť návštevníkov pohĺebiska'

2.4 oznamovať prevádzkovateľovi pohľebiska všetky zmeÍIy údajov potrebné na vedenie

evidencie hľobových miest, v prípade fyzickej osoby najmä änenu mena a adresy

tľvalého pobýu, v pľípade pľevnickej osoby najmä änenu obchodného mena a sídla'

2.5 vykonávať akékoľvek stavebné úpravy nahrobovom mieste a úpravy okolo hľobového

miesta iba s pľedch ädzajúcim súhlasom správcu cintorína'

2.6 udržiavať poľiadok na pohĺebisku'

Ak prenajím ateľ zistinedostatky v starostlivosti o hľobové miesto, vyzve nájomcu' aby ich

v pľimeľanej dobe odstránil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstľáni v písomne uľčenej

lehote, prenajímateľ tak môže uľobiť sám na naklady nájomcu'

Nájomca beľie na vedomie, žeĺedodtŽiavaním prevádzkového poriadku pohľebiska sa môže

dopustiť priestupku podľa ust. $ 32 zžkona l3ll20t} Z' z o pohĺebníctve v platnom zneni'

KaŽdil zmeÍLapľevádzkového poriadku bude oznamovaná nájomcovi hľobového miesta

uverejnením oznámenia o zmene pľevádzkového poriadku pohľebiska na uradnej tabuli

spolusozverejnenímnovéhopľevádzkovéhoporiadkupohĺebiska.Zmeĺaprevádzkového
poľiadku pohľebiska podlieha_schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šali'

Podnájom hĺobového miesta je zakáz:aĺý'

čl. vlil.
vŕľovpĎ NÁJoMNEJ ZMLUvrA UKoNčENIE NÁJoMNÉrro vZŤAHU

Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak:

a) závažnéokolnosti na pohľebisku znemožňujú trvanie nájmu hĺobového miesta'

b) sa pohĺebisko zruší,

c) nájomca ani po upozoľnenínezaplati|nájomné zaužívanle hľobového miesta'

Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zm|uvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'
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6.
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musí so súhlasom nájomcu zabezpeiíť iné hĺobové miesto a na vlastné nárklady preloŽiť

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

je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tľi mesiace pľedo dňom'

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

uveľejní túto informáciu na mieste obvykloá na pohľebisku s uvedením mena a pľiezviska

nájomcu hĺobového miesta a čísla hĺobového miesta'

Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods. 1 písm. c), je povinný

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

nájomné zapiateĺé; akmu nie je zĺámaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu' uverejní tuto

infoľmáciu na mieste obvyk|om na pohĺebisku s uvedením mena a priezviska nájomcu

hĺobového miesta a čísla hĺobového miesta'

Akpľenajímateľvypovedalnájomnúzmluvuzdôvoduuvedenéhovodseku1písm.
c) a nájom 

"u 
j" Át^v, vy'povldná lehota uplynie do jedného ľoka odo dňa doručenia

qýpovede. Pľenajímat 
"ŕ 

,yrr"nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstľanil z bľobového

miesta pľíslušenstvo hľobu; ak ho v tejto t"ľ'ot' neodstľáni' po uplynutí výpovednej lehoty

ho prenajímateľ odstľáni; po uplynutĺ vypovednej lehoty sa príslušenstvo hĺobu považuje sa

;:Tl;'ä#'ĺ"..j doby (10 rokov odo dňa pochovania) môŽe nájomca písomne požiadať

pľenajímateľa o ukončenie nájomného vďaful písomnou dohodou zmluvných stľan'

spľavidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné uhĺadené ' Yzor žiadosti

o ukonoenie zmluvy tvoľí pľílohu č' 6 VZN č" 512020'

4.

5

6.

čl.Ix.
osoBITNÉ USTANoVENIA

1 Pľenajímateľnezodpovedázapoškodenieoaleboodcudzeniehmotnéhomajetkuuloženého
nahľobovom mieste.

Nájomca berie navedomie, že jeho vlastqý hnuteľný majetok si je povinný poistiť na

vlastné naklady. Pľenajímateľ nezodpo vedázaprípadnú stľatu' resp' zničenie majetku'

Nájomca berie na vedomie, že Prenajímateľ a jeho sprostredkovatelia spracúvajú v zmysle

naľiadenia Euľópskeho parlamentu a ľady (Éu zoro1679 z 27' apríLa 2016 o ochĺane

fyzických osôb pri ,pru.úu*í osobných újujou a o volhom pohybe takýchto údajov' ktoým

sa zrušuje ,*.*irä 95l46l1s (všeobecné nariadenie o ochĺane údajov) osobné údaje

Nájomcu v ľozsahu stanovenom v tejto Zm.,uve za úče'om plnenia zákonných povinností

Prenajímateľa, ktoľé vyplývajú zptevádzkovania pohĺebiska podľa zálkoĺač:' |3lĺ20l0 Z'z'

o pohĺebníctv. u 
"rr"nineskoľších 

pľedpisov, po aouu nevyhnutne potľebnú ĺazabezpečenie

ptáv apovinností vyplývajúcich zo 
"rrĺuuneno 

vďahu zaĺožeĺeho ĺazákJade tejto Zmluvy

a následne na rĺčetiächivácie po dobu tľvania archivačnej doby v súlade so zákonom č'

3g5l20[zZ.z.oarchívochaľegistratuľachaodoplneníniektoqichzákonovvplatnomzĺeĺi,
Spľacúvanie osobných údajov Nájomcu je v sutade s č1' 6' ods' 1 písm' c) všeobecného

naľiadeniaoochľaneúdajovpotľebné,,upln.,'i.zakonnýchpovinnostíPľenajímateľapodľa
zŕkoĺač),L3tl20|OZ.z,opohĺebníctvevzĺeníneskoľšíchpľedpisov.Nájomcazéroveŕl
vyhlasuje,žezaúčelomuzavľetiatejtoZmluvypriposkýnutíosobnýchúdajov
Prenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich pľávach vyplývajúcich zo

spracúvania jeho osobných údajov, o pouin''osti osobné údaje poskýnúť v súvislosti so

2
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zrĺkonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších ľelevantqých skutočnostiach

obsiahnuýchv dokumente,,Podmienky ochĺany súkľomiď', s ktoľého obsahom saNájomca

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

,pru.ároáu*í osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Pľenajímateľa: www'sala'sk'

V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať dľuhej zmluvnej stľane

akúkol'vek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adľesu zmluvnej stľany uvedenú v čl'

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmeÍa adľesy písomne oznáĺĺlená dľuhej zmluvnej stľane, ktorá

písomnosť doručuje. V pľípade, ak sa písomnosť aj pri dodľžaní týchto podmienok vráti

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

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

opľávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzku medzi zmluvn]ŕmi stľanami, ktoré

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

Pľenajímateľ aNájomca sa zaväzlsji písomne si oznámiť každ'Únnenu ýkajúcu sa ich

identifikačných údajov (ĺŕnov, sídlo, čísla účtov a pod.) najneskôr do 10 pracovných dní

odo dňa, kedy táto zmeÍLanastala. Takéto zmeÍLy sa nebudú považovať zazÍneÍLy vyžadujúce

si uzavretie dodatku k tejto zmluve.

čl. x.
zÁvľ,nnČNÉ USTANovENIA

K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len ĺazék|adevzájomnej dohody zmluvných strán foľmou

očíslovaných písomných dodatkov, s výnimkou zmien vyplývajúcich zo zffIeÍLy

pľevádzkového poriadku pohĺebiska, ktoré siúzáväznépľe nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zsĺienvšeobecne platných pľávnych pľedpisov najmä zál<onač' 13ll20t0

Z.z. o pohĺebníctve v znení neskorších pľedpisov'

Pľáva a povinnosti zm1uvných stľĺĺn touto zmluvou neupravené sa ľiadia príslušnými

ustanoveniami VZN č.5l2O2O v platnom zneni,zákonom č.l3tl20l0 Z. z. o pohľebníctve

v zneĺíneskoľších predpisov a zákonom č. 4011964 Z. z. obóiansky zákonník v platnom

zĺeĺi.
Touto zmluvou sa ľiadi tiež doba lživaniapľedmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

tejto zmluvy
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvn:ými stľanami a účinnou

dňom nasledujúcim po Jni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Šaľa. Zmluvné stľany

súhlasia so zveľejnením celej zmluvy, wátane so zveľejnením a spľístupnením ich osobných

údajov v ľozsahu mena a priezviska. Povinnosť zmluvu zveľejniť vyplyva z ustanovenia $

5a zákoĺa č,. 2l!l2o0O Z. z. o slobodnom prístupe k iďormáciélm ao zmene a doplnení

niektoých zákonov (zakon o slobode infoľmácií) v platnom zĺeĺi.
Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stľatia

účinnosť, nie je |ým dotknutá platnosť ostatn;ých ustanovení. Namiesto neúčinných us-

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

a účelu tejto Zm1uvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zm|uvy zmluvné stľany túto otázku bľali

do úvahy.

Táto zmluva je vypracovaná v tľoch (3) vyhotoveniach povahy oľiginálu, zktoých

nájomca obdĺží jedno (1) vyhotovenie a pľenajímateľ obdľží 2 vyhotovenia'
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Zmluvné stľany vyhlasujú, že zmluw.si prečítali, súhlasia s jej obsaho1po::rune'i muo

vylrlasujú, z" oururiJ-.-ňuoarry' *o"y,'ňJ íor^rrĺi"i pľejav ich vôle aĺa znak

súhlasu ju podpisujú'

4 2 ž LcZ'1
v Šali, dňa.....i'Í""í" " "*_";'/'

Za prenajímateľa:
Zanójomcu:

. Jozef

5
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