
Nájomná zmluva č' 388/2021

na hľobové miesto

uzatvorenáv zmysle $ 663 a násl. zilkoĺaé. 40ĺ1964 Zb' občiansky zakonník v znení neskoľších

tl}ol} Z.z. o pohĺebníctvev znení neskoľších predpisov

1.

pľedpisov a $ 2l aĺás]r. zál<oĺač. 13

čl. I.

zMLI'vi\ĺÉ sľnĺiĺy

Pľenajímatel': Mesto Šaľa

Sídlo: Ná' Sv' Tľojice 7'92715 Šaľa

Žurtĺp.rry, Mgľ' Jozef Belickí pľimátoľ mesta

n**äue 
'pojenie: 

Slovenská spoľiteľňa' a's'

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
tČo: 00 306 185

(ďalej len,, pr enaj ímateľ " )

, Nájomca:
Naľodený/á:

Rodné číslo :

Trvale bYtom :

Tel.
e-mail:

'ľrť,:jr';:';;ľr';;ľ;)fuvy 
v ďalšorn texte spoločne aj ako ,,zrnluyné strany")

Mgr. Ladislav FiliP

čl. il.
ÚvouľÉ UsTANovENIA

1 Pľenajímateľjeýtučnýmvlastníkompozemku^resistľ.acKNpaľcelačíslo1586/1'
zutavanŕtp1ocha anádvoľie oqimeľe žli+o m2'plce1a ľegistra C KN čís1o 1586/8'

zastavaĺáplocha u näJuoĺ. o rnýĺneľe Bí Í1ŕ u p*."lu ľegistľa C KN číslo 158616' ostatná

plocha o u.ýmere 7 m2 vedené r.aturt ánň oäbo'o* o_kľesného uĺadu Šaľa' pľe obec

a katastrátne územie Šaľa, na tĺrt. utastnĺ.wa č' 1 (ďalej aj ako "nehnuteľnostľ')'

Na tejto nehnuteľnoJ sa nachád"u .irrtJir, *.ro šuľu tto.y je pohľebiskom podľa zikoĺa

131/2010 Z.z.opohĺebníctvevzneníneskoršíchpredpisov.Pr"*3ĺ'nut.ľjepľevádzkovateľ
pohĺebiska.
}Iĺobové miesto.na parcele Nc 13, raď:Z, hľobové miesto č. 2a (ďďej aj ako "bĺobové

miesto.o) dotenz uzĺraĺpôvodný "áj;;" - 
Ladislav ,Filip 

(ďalej aj ako 'pôvodný

nájomcď.) ĺazĺkladeNájomnej "-'il;.; 
o2t2OO6 zo-diaít'l 'zooo'pľičom ĺŕtjomnéza

uŽívanie hrouoven]*Ĺ*uoto uľľaaené na dobu do t1'4'2024'

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

rri3o*.u vľžil_ pľednostné pľávo na uzatvorenre

novej nájomnej zmluvy na hĺobove miesto v súlade s g zi ods' 4 zžkoĺač' t3Iĺ2010 Z'z'

o pohrební.w. u 
"n 

rrĺ neskorších p"apĺ'"" sa zmluvné stľany qýslovne dohodli na

uzatvorení tejto nájomnej zmluvy (ďalej len "zmluvď)'
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1 Pľenajímďeľpľenechávanájomcovidonájmuanájomcapľijímadonájmuzapodmienok
dohodnuých v tejto zmluve hĺobové 

'i"',to 
na paľcele Nc 13', rud :2' hľobové miesto č'

čl. uI.
PREDMEľ n Účľl ľÁĺľĺu

čl. Iv.

čl. v.
DoBA NÁJMU

čl. vI.
ľÁĺonĺľÉ

24.

1

sLUŽBY sPoJENÉ s NÁJMoM HRoBovÉrĺo MIESTA

SpľenájomhľobovéhomiestasúspojenésluŽby,ktoľépočastrvanianájomnéhovďahu
prenajímateľ poskýuje nájomcovi: ' -^r^.^:Ĺ^ ^á*oÁr.
1.1 odvoz odpadu z pohľebiska okĺem stavebného odpadu'

I.2í&žbapozemkovastaviebnapohĺebisku,naktoľomsahľobovémiestoĺachádza
(okľem hľobového miesta)'

1.3 úhĺady investičných a neinvestičných nákladov spojených s pľevádzkou pohĺebiska'

L4 pľevádzkovanie pohĺebiska, naktáom sanachádzahľobové miesto špeciťrkované v č1'

III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č" t3tl20tO Z' z' o pohĺebníctve v zneĺí

neskorších pľedpisov'

1

1

1

)

J

Táto zmluv asalzatvžĺranadobuneurčifu anesmie savypovedať skôr, ako po uplynutítlecej

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

nestoisĺct, pľedpisov neustanovuje inak'

Neoddeliteľnoupľílohoutejtozmluvyjedokladoúhľadenájomného.

4

Nájomnévoqýške16,59EUR(slovom:šestnásťeuľpät'desiatdeväťcentov)bolozo
strany nového nájomcu uhľadené na dobu do t7 '4'2024'

Nájomca beľie na vedomie a výslovne ,,it tu.ĺ s tým, že výška nájomného na ďalšie obdobie

nájmu bude určená podľa aktuálne platného cenníka prenajímateľa'

Nájomca je povinný pľed uplynutí* |..apu,eného obdobia uhĺadiť nájomné na ďalšie

obdobie.VprípadeaknájomcaanipopísomnomuPozomeníneuhĺadínájomnénaďalšie
obdobie, má prenajímateľ pľávo ,rypoujuť túto nájomnú zmluvu postupom podľa č1' vm'

tejto Zmluvy -' -^^A __^Á_notnÁ ĺ,tÁwc ýej nájomnej
Pľiúmľtínájomcuhľobovéhomiestamáprednostnépľávonauzatvoroileno\
zmluvy na hľobové miesto osoba b|ízka, akje blízkych osôb viac' táb|ízka osoba' ktoľá

doručí prenajímateľovi písomnú ziuoo'tl ako pľvá' pľeukaže svoj status blízkej osoby k

zomľelému nájomcovi ľodným listom alebo čestqým vyhlásením s úradne osvedčeným

podpisom vyhtasujuc tento vĺ'ah k zomĺelému nájomcovi a ktoľej pľenajímateľ písomne

ako prvej potvrdí využitie pľednostného práva' Pľednostné pľávo na watvoľenie nájomnej

zmluvy moŽno ,rprut ľ najneskôľ do jedneho ľoka od úmrtia nájomcu hľobového miesta'
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1

čt. vII.
pnÁvĺ A PovINosTI znĺĺ'uvľŕcrĺ sľnÁľ

lľ';:ľJj;"'#TJ**,* | pľuju,y* hrobovým miestom v su'ade s p'atnými

právnymi pr.djĺrrni o pohľební*. u pľevádzkovým poľiadkom pohĺebiska'

l.2 počas trvania tejto zm1uvy zabezpeéiť prístup nájomcovi k pľenajatému hrobovému

1.3 ä;'#'r" akýchkoľvek zásahov do hĺobového miesta' okĺem prípadu' ak je potľebné

zabezpeéĺťbezpečnéprevádzkovaniepohĺebiska.opripľavovanomzásďrujepovinný
vopľed pĺrorrŕ" informovať nájomcu. o už uskutočnenom zásahu do hrobového

miesta,jepľevádzkovateľpovinnýbezodkladnepísomneiďoľmovaťnájomcu'
|.4 vopľed písomne upozoľniť najomc" na vypovedanie nájomnej zmluvy' najmenej šesť

mesiacov pľedo dňom' keď sa máhĺobové miesto zrušiť'

Nájomcaje povinný:

2.1 dodľžiavať ustanovenia pľevádzkového poľiadku'

2.2 lžívať trĺouove miesto v súlade s pútny*i pľávnymi predpismi o pohľebníctve

a pľevádzkovym poľĺadkom pohĺebiska ako aj touto zmluvou'

2.3 na vlastné náklady zabezpeiovať poriadok, ĺá{\ a staľostlivosť o pľenajaté hľobové

miesto a jeho bezpľostredné okolie azabezpeÓiť' aby pľíslušenstvo k hľobu neohľozilo

bezpečnosť návštevníkov pohĺebiska'

2.4oznamovaťprevádzkovďeľovipohľebiskavšetkyanenyúdajovpotľebnénavedenie
evidenciehĺobovýchmiest,'n,ĺp"a"ľ'zicke]osobynajmäzÍnenumenaaadresy
trvalého pobýu, v prípade právnickej oráuy najmä zmenu obchodného mena a sídla'

2.5 vykonávať uĹer.oľu"r.stavebné úpľavy nahľobovom mieste a úpľavy okolo hľobového

miesta iba s |ľedchádzajúcim súhlasom správcu cintorína'

2.6 udrŽiavať poľiadok na pohľebisku'

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

v primeľanej dobe odstránil. Ak nejomca tieto nedostatky neodstľani v písomne určenej

lehote, prenajímateľ tak môže uľobiť sám na naklady nájomcu'

Nájomca berie na roedomie, že nedodľžiavaním pľevádzkového poriadku pohľebiska sa môže

dopustiť priestupku |odľa ust. $ 32. zakon a t3tl20t0 Z. z opohĺebníctve v platnom zneĺí'

Kúdá zmeÍaprevádzkového poriadku bude oznamovaná nájomcovi hľobového miesta

uveľejnením oznámenia o zmene prevádzkového poľiadku páh'"bi't u na uľadnej tabu'i

spolu .o 
"u.r.in.ní. 

nového prevádzkového poľiadku pohĺebiska ' Zmeĺaprevádzkového

poľiadku pohľeui_ska podlieha_schvaleniu Mestským zastupiteľstvom v Šali'

'Podnáj 
orľhľobového miesta j e zaké"r;aĺý'

čl. VIII.

rnŕpovoĎ NÁJ6MNEJ ZMLUň uŕoľenľIp NÁJoMNÉĺĺo yZŤAHU

Pĺenajímateľ nájomnú zmluw vypovie' ak:

a)zéĺvažnéokolnostinapohľebiskuznemoŽňujútrvanienájmuhĺobovéhomiesta,
b) sa pohĺebisko zruší,

c)nájomcaanipoupozorneníĺezap|at\|nájomnézavžívan\ehĺobovéhomiesta.
Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'
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3

musísosúhlasomnájomcuzabezpeéiťinéhĺobovémiestoanavlastnénakladypreložiť
ľudské ostatky vľfianl príslušenstva hľobu na nové hĺobové miesto.

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

je povinný vypoved;nájomiej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tľi mesiace predo dňom'

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

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

nájomcu hľobového miesta a čísla hĺobového miesta'

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

výpoveď doručiť ,rá3o*.oroi najneskôľ do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty' na ktoru bolo

nájomné zap|ateĺé; akmu nie je znáĺmaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu' uverejní tuto

informáciunamiesteobvyklomnapohľebiskusuvedenímmenaapriezviskanájomcu
hľobového miesta a čísla hľobového miesta'

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

c) a nájom ca je známy, vypovldná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia

qýpovede. Pľenajímat.ŕ r.y"u. nájomcu, auy ná3nestôľ do tejto lehoty odstránil z hĺobového

miestapríslušenstvohĺobu;akhovtejtot"ľ,ot.neodstráni,pouplynutívýpovednejlehoty
ho pľenajímateľ odstráni; po uplynutĺ výpovednej lehoty sa príslušenstvo hľobu považuje sa

;:Tiilff"ĺ"..j doby (10 rokov 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.uTuu*u.' Vzor žiadosti

o ukončenie zmluvy tvorí prí'ohu č. 6 Všeobe cĺe záväzrlého nariadenia mesta Šaľa č' 512020

Pľevádzkoý poľiadok pohľebísk mesta Šaľa (ďalej aj ako "vZN č" 512020")'

čl.Ix.
osoBITNÉ USTANoVENIA

Pľenajímateľ nezodpo vedétzapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

4

5

6.

1

2.

3

nahrobovom mieste.

Nájomca berie navedomie, že jeho vlastn;i hnuteľný majetok si je povinný poistiť na

vlastné náklady. Prenajímatel'nezodpov eďázapľípadnú stratu' ľesp' zničenie majetku'

Nájomcabeľienavedomie,žePrenajímateľajehosprostľedkovateliaspracúvajúvzmysle
naľiadenia Euľópskeho paľlamentu a raý ĺeul zoro 1679 z 27 ' apľlla 2016 o ochľane

ffzických osôb pri ,p.u.**ĺ osobných úďajov a o voľnom pohybe takýchto údajov' ktoľým

sa zrušuje ,-..ni.u g5l46l1s (všeobecné naľiadenie o ochľane údajov) osobné údaje

NájomcuvľozsahustanovenomvtejtoZm|uvezaúčelomplneniazakonnýchpovinností
Pľenajímateľa, ktoré vyplývajú zprevádzkovania pohľebiska podľa zŕkoĺačl' |31l20t0 Z'z'

o pohľebníctv" u 
"neoínert 

o.sĺ.t'predpisov, po aouu nevyhnutne potrebnú ĺazabezpečeĺie

ptáv apovinností vyplývajúcich zo 
"mlouner'o 

vďahu založeĺeho ĺazéMade tejto Zmluvy

a následne na účely aľchivácie po dobu trvania aľchivaónej doby v súlade so zákonom č'

395l2OO2Z.z. oarchívoch a ľegistraturach a o doplnení niektoqých zákonov v platĺnom zĺeĺi'

Spracúvanie osobných údajov Nájomcu je v sulade s č1' 6' ods' 1 písm' c) všeobecného

naľiadenia o ochĺane údajov potľebné ,ru ilrr"'i. zakonných povinností Prenajímateľa podľa

ztkoĺa ó. t3ll20lO Z.z.o pohľebnícwe v zĺeĺí neskorších predpisov. Nájomca zátĺoveň

vyhlasuje, Že za účelom uzavľetia tejto Zmluvy pri poskytnutí osobných údajov

Pľenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich pľávach vyplývajúcich zo
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4.

5

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

zakonnými ďebo zmluvnými poziaaa*ami, ako aj o ďalších relevantn1ých skutočnostiach

obsiahnutýchv dokumente,,Podmienky ochĺany súkĺomiď" s ktoľého obsahom saNájomca

pred podpísaním tejto Zmiuvy oboznámil. Náiomca beľie na vedomie že infoľmácie o

spľacovávaníosobnýchúdajovsúdostupnénawebovomsídlePľenajímateľa:www.sala.sk.
V pľípade, ak bude podľá tejto zm1uvy potľebné doručovať dľuhej zmluvnej stane

akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto pĺsomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v č1'

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

písomnosť doručuje. Ý pľípade, ak sa pi.o*o'ť aj pľi dodľžaní týchto podmienok vľáti

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

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

opľávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzku medzi zmluvnými stľanami' ktoľé

vyplývajú ztejtozmlu_vy aj pľostredníctvom e _ mailu ďalebo kľátkej textovej spľávy'

Prenajímateľ aNájom.u ,u zaväzujupísomne si oznámiť každú zÍnenu týkajúcu sa ich

identiťrkačných údajov (ĺáuov,sídlo, čisla účtov a pod') najneskôľ do 10 pracovných dní

odo dňa, kedy táto Á"nunastala. Takéto zmerLysa nebudú považovať za zmeÍLy vyžadujúce

si uzavľetie dodatku k tejto zmluve'

čl. x.
zÁvnnnČNÉ UsTANovENIA

1

)

K zmene tejto zmluvy môŽe dôjsť len na zékladevzájomnej dohody zmluvných stľán foľmou

očíslovaných písomn;ých dodatkov, s ýnimkou zmien vyplývajúcich zo zffLeÍLy

pľevádzkovéhoporiadkupohľebiska,ktoľéstlzéxäzĺépľenájomcudňomnadobudnutiaich
účinnosti alebo zo zmieĺvšeobecne platných pľávnych predpisov najmä zŕkoĺač^ l3llz0l0

Z.z. opohĺebníctve v znení neskorších pľedpisov'

Pľáva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupľavené sa riadia príslušnými

ustanoveniami VZN é. 5l202lv platnom zneĺi,zákonom é.l3tl20lo Z. z. o pohľebníctve

v znení neskoľších predpisov a zákonom i, 40l:1964 Z' z' občiansky zakonník v platnom

zĺeĺí.
Touto zmluvou sa riadi tiež doba lžívaniapľedmetu nájmu do doby nadobudnutiaúčinnosti

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

dňom nasledujúcim po dni jej 
^.r"jrr.rriu 

na *ebovom sídle mesta Šaľa' Zmluvné strany

súh|asia so zverejnením celej zmluvy, vrátane so zverejnením a sprísfupnením ich osobných

údajov v ľozsahu mena a pľiezviska. Povinnosť zmluvu zveľejniť vyptýva z ustanovenia $

5azikoĺaó.2ltl2x00Z.z.oslobodnomprístupekinfoľmáciámaozmeneadoplnení
niektoýchzákonov(zakonoslobodeinformácií)vplatnomznení.
Ak niektoré ustanovenia tejto ZmIuvynie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôľ stratia

účinnosť,nieje|ýmdotknutáplatnosťostatqýchustanovení.Narĺiestoneúčinnýchus-
tanovení sa použije úpľava, ktoľá, pokiaľ je to pľávne moŽĺé'sa čo najviac pribliŽuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatvtlrantejto Zmluvy zmluvné stľany tuto otázku bľali

do úvahy.

Táto zmluva je vypľacovaná v troch (3) vyhotoveniach povahy oľiginálu' z ktoľých

nájomca obdtžijeanoit) vyhotovenie a pľenajímateľ obdľŽí 2 vyhotovenia.

J

4.

5
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7 Zmluvné stľany vyhlasujú, že zmluw si pľečítali, súhlasia s jej obsahom, poľozumeli mu,

vyhlasujú, ze obsahuj" ,touoorry, ureitý, jasný azrozumitelhý pľejav ich vôle aĺla znak

súhlasu jupodpisujú.

V Šaľ, uu'-{t,.7...,. 2.Q Á/.

Zanójomcu:
Za prenajímateľa:

J

5
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