
Nájomná zmluva č' 3891202l

na hrobové miesto

uzatvorená v zmysle $ 663 a násl. zikoĺaé.4)ltg64 Zb' občiansky zákonník v zneĺĺ neskorších

zĺeĺú neskoľších pĺedpisovv

1.

pĺedpisov a $ 2I aĺiĺsl. zžl<oĺač. 131/2010 Z.z. o

čl. L
ZMLIIVNÉ sľnĺľy

Pľenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nám' Sv' Tĺojice 7 'g27 
15 Šaľa

íurttp"nĺ, Mgr' Jozef Bďický' primátoľ mesta

n*r.oue 
'pojenie: 

Slovenská spoľiteľňa' a's'

IBAI.i: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
IČo: 00 306 185

(ďal ej I en,, pr enaj ímat e ľ " )

2. Nájomca:
Naľodený/á:
Rodné číslo :

Tľvale bytom:

Tel.
e-mail:

)

1

Tomáš Nagy

,ľrť,:Ä';:;ľľr:#';;)luvy 
v ďalšom texte spoločne aj ako ,,zrnluvné strany")

čl. u.

1 Pľenajímateľjevýlučnýmvlastlríkompozemku^ĺesistr.acKNpaľcelaóíslo1586/1'
zastavantĺptocha anádvoľie oqimeľe žrroo m2,paľcela ľegistľa c KN číslo 1586/8'

zastavaĺitp'ocha u "JJ'oĺ. 
o .ĺ1ýmeľe B;-"Ýu p*..tu registra C KN číslo t586l6' ostatĺrá

p1ocha o v.ýmeľe 7 m2 vedené kďastľil'ň oäto'o* okĺesného uradu Šď4 pľe obec

akatastrálne územie Šaľa, na liste ur^*ĺ'íu č' 1 (ďďej aj ako "nehnuteľnosti")'

Na tejto nehnuteľnoJ sa nachád"u .ĺrrää*.rtu šuľu rcoď je pohĺebiskom podľa zéi<oĺa

ĺ31,ĺ201,0Z. z. opohľebníctve v znení neskorších p..opĺrou.irenajímďeľ je pľevádzkovateľ

pohľebiska.

WoDNÉ USTANoYEDIIA

čl. ilI.
PREDMEľ ĺ ÚčBl NÁJMU

Pľenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca-.prijíma do nájmu za podmienok

dohodnutých v tejto nájomnej "*r*".ĺo'ĺ': 
len 

"an1uvď'):.hĺobové 
miesto na paľcele Nc

!7, rud: 5 hĺobove *ä''" č" 15 (ďalej aj ako "hľobové 
miesto")'

.t1
t
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1

SLUŽBY sPoJENÉ s NÁJMoM HRoBovÉHo MIEsTA

Spľenájomhĺobovéhomiestasúspojenéslužby,ktorépočastrvanianájomnéhovzťahl
prenaj ímateľ poskytuj e náj omcovi : 

_

1.1 odvoz odpadu z poňebiska okĺem stavebného odpadu'

|.2 í&Žbapozemkov astavieb na pohľebisku' na ktorom sa hľobové miesto ĺachádza

1.3 ĺff# ľ:'"Jr:l':ľl"i3'*.r,*ch nakladov spojenych s pľevádzkou pohĺebiska'

t .4 prevádzkovanie pohĺebiska, na ktoľom sa nachádza hľotové miesto špeciÍikované v č1'

III.tejtozmluvy,vsúladesozákonomč,.|31t2010Z.z,opobľebníctvevzneĺí
neskorších predpisov'

čl.Iv.

čl. v.
DoBA ľÁĺnĺu

čl. vI.
ľÁĺonĺľn

1. Táto zmluv asallzatlĺátta na dobu neurčitu a nesmie sa vypovedať skôr' *: n: :ľ]Ľ i:::'
doby (10 rokov odo dňa po.ľr*uni. , ak zákon é' 13112010 Z' z' o pohĺebníctvo v znoÍu

neskoľších predpisov neustanovuj e inak'

2,Neoddeliteľnoupľílohoutejtozmluvyjedokladoúhradenájomného.
3. Užívanie hľobového miesta zaialio: ĺ4'7 '202l'

1.Výškanájomnéhočiní20EUR(slovom:dvadsaťe;r)nadobu10ľ9kovajeurčenápodľa
ust. $ 12 Všeobe cĺe zilväzné,ho naľiadenia mesta Šaŕa ĺ' 5l2o20 Pľevádzkový poľiadok

pohľebísk mesta Šaľa v platnom 
'n"nĺ(ďalej 

aj ako "vZN 
é' 5l212o*)a bolo uhľadené dňa

2. läí;1ľi:1lľľJ;'"iJ.íľ"i.1*n 10 ľokov pľi podpise tejto zmluvy.(na ce'útleciu dobu)'

3. Nájomca berie na vedomie a uýslovne súhlasí s tým, že výšĹa nájomného na ďalšie obdobie

nájmubudeurienápodľaaktualneplatnéhocenníkapľenajímateľa.
4. Nájomca je povinný pľed uptynJm predplateného obdobia uhľadiť nájomné na ďalšie

obdobie. V prípade ak nájomca ani po písomnom upozoľnení neuhradí nájomné na ďalšie

obdobie, má prenajímateľ právo v.ypou'auľ túto nájomnú zmluw postupom podľa č1' vm'

tejto Zmluvy l --^Á^^o+_Á nrÁĺrn ej nájomnej

Pľiúmľtínájomcuhľobovéhomiestamápľednostnéprávonauzatvoľeruenov
zmluvy na hľobové mĺerto osoba blízk;, ak je btízkych osôb viac, táb'ízka osoba, ktoľá

doručí pľenajímateľovi písomnú ziadff ako pľvá' pľeukáže svoj status b1ízkej osoby k

zomľelémunájomcoviľodn1imlistomaleboe",t,,ý.vyhlásením.suradneosvedčeným
podpisom vyhlasujúc tento vďah k zomrelému nájomcovi a ktoľej pľenajímateľ písomne

akoprvejpotvrdívyužitieľ,.o,,ory,e1op,a,u.Pľednostneprávonauzatvorenienájomnej
zmluvy mofuo "p;;ŕ 

naj;skôľ do jedneno ľoka od úmľtia nájomcu hľobového miesta'

5

,
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čl. vII.

1

pnÁv,q. A PovINosTI ZMLU\NÝcrr sľru(ľ

Pľenajímateľ je povinný:

1.1 pľevádzkovať pohľebisko sprenaja|ým hľoboým miestom vsúlade splatnými

pľávnymi predpismi o pohľebnícwe a pľevádzkoqým poľiadkom pohĺebiska'

!.2 počas tľvania äja 
"-ruuy 

zabezpeéĺi pľísfup nájomcovi kprenajatému hľobovému

miestu,

1.3 zdúaťsa akýchkolŤek zásahov do hľobového miesta, okľem pľípadu, ak je potrebné

zabezpeóiťbezpečné pľevádzkovanie pohĺebiska. o pripľavovanom zásahuje povinný

vopľed písomne iďoľmovať nájomcu. o už uskutočnenom zásahu do hľobového

miesta, je pľevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne infoľmovať nájomcu'

l.4 vopľed písomne upozoľniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy' najmenej šesť

mesiacov predo dňom, keď sa má hĺobové miesto zrušiť'

Nájomcaje povinný:

2.i dodržiavať ustanoveni a prevádzkového poľiadku'

2.2 vŽívať hĺobové miesto v súlade s ptat''ymi pľávnymi predpismi o pohľebníctve

a pľevádzkorrým poľiadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou'

2.3 na v'astné náklady zabezpeóovať poriadok, údľžbu a staľostlivosť o prenajaté hľobové

miesto a jeho bezprostľedné okolĹ azabezpeÓiť, aby príslušenstvo k hľobu neohľozilo

bezpečnosť návštevníkov pohľebiska'

2.4 oznamovať prevádzkovateľovi pohľebiska všet$ zmeny údajov potrebné na vedenie

evidenciehľobovýchmiest,vprípadefyzickejosobynajmäzmenumenaaadresy
trvalého pobýu, v pľípade právni&ej osoby najmä zmenu obchodného mena a sídla'

2.5 vykonávať uĹetoľu"t stavebné úpľavy nahľobovom mieste a úpravy okolo hľobového

miestaibaspľedchádzajúcimsúhlasomspľávcucintorína,
2.6 udržiavať poľiadok na pohľebisku'

Ak pľenajímateľ zistí nedostatky v starostlivosti o hľobové miesto, yyzve nájomcu' aby ich

vprimeľanejdobeodstránil.Aknájomcatietonedostatkyneodstľánivpísomneuľčenej
lehote,pľenajímateľtakmôžeuľobiťsámnanakladynájomcu.
Nájomcabeľienavedomie,Žeĺedodtžiavanímprevádzkovéhopoľiadkupohľebiskasamôže
dopustiť pľiestupku podľa ust. $ 32 zákoĺa13tl20l0 Z' z opohľebníctve v platnom meĺi'

KaždiL zÍneräapľevádzkového poľiadku bude oznamovaná nájomcovi hĺobového miesta

uverejnením oznámenia o zmene pľevádzkového poriadku pohĺebiska na uľadnej tabuli

spolu so zveľejnením nového pľevádzkového poriadku pohľebiska ' Zmeĺa pľevádzkového

poľiadku pohĺebiska podlieha_schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šali'

Podnájom hĺobového miesta je zakánaný'

čl. VIII.

vŕpovpĎ NÁJSMNEJ ZMLU"Y r uŕoľenľIp NÁJoMNp'Ho yZŤAHU

Pľenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie' ak:

a) zéxažnéokolnosti na pohľebisku znemoŽňujú trvanie nájmu hľobového miesta'

b) sa pohľebisko zruší,

c)nájomcaanipoupozomeníĺezaplati|nájomnézauživaĺiehľobovéhomiesta.
Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zmluw z dôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'

2.

J

4.

5.

6

1

2

\
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4

musí so súhlasom nájomcu zabezpeéiť iné hrobové miesto a na vlastné náklady preložiť

l,udskéostatkyvrátanepríslušenstvahrobunanovéhĺobovémiesto.
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 hľobové miásto zrušiť; ak mu nie je známaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu,

uveľejní tuto iďoľmáciu na mieste obvyklom na pohĺebisku s uvedením mena a pľiezviska

nájomcu hĺobového miesta a čísla hľobového miesta'

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

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

nájomné zap|ateĺe;ak mu nie je známaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu' uverejní tuto

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

hľobového miesta a čísla hľobového miesta'

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

c) a nájom 
"a 

i" ,oi^y, vypovedná 1ehota up1ynie do jedného roka odo dňa doručenia

qýpovede. Pľenajímate i ,yrr"nájomcu, aby najneskôľ do tejto lehoty odstľánil z hĺobového

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

ho pľenajímateľ odstráni; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hľobu povaŽuje sa

opustenú vec.

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

prenajímateľa o ukončenie nájomného vďahu písomnou dohodou zmluvných stľán'

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

o ukoneenie zmluvy tvorí prílohu č' 6 vZN é' 512020'

5

6

čl.Ix.
osoBITNÉ usľnľovENIA

1

2

J

Prenajímateľ nezodpo vedŕĺzapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

na hĺobovom mieste.

Nájomca beľie navedomie, Že jeho vlastqý hnuteľný majetok si je povinný poistiť na

vlastné naklady. Pľenajímateľ nezodpovedázaprípadnú stratu' resp' zničenie majetku'

Nájomca berie na vedomie, Že Pľenajímateľ a jeho sprostredkovatelia spľacúvajú v zmysle

naľiadenia Euľópskeho paľlamentu a ľady (EU) 20161679 z 27 ' apnla 2016 o ochrane

ffzických osôb pri spľa"úvaní osobných úďajov a o voľnom pohybe takýchto údajov' ktoľým

sazrušujesmernicag5l46l1s(všeobecnénariadenieoochľaneúdajov)osobnéúdaje
Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto Zmluve za účelom plnenia zákonných povinností

Prenajímatel,aoktoľévyplývajúzprevädzkovaniapohľebiskapodľazákoĺač|13ll20t0Z,z,
o pohľebníctve v 

^.ĺrr.rkorších 
predpisov' po dobu nevyhnutne potľebnú nazabezpečelie

ptáľv apovinností vyplývajúcich zo zmluvného vďahuzaloŽeĺého ĺazákJade tejto Zmluvy

a nasledne na ĺeeri aľchivácie po dobu trvania aľchivačnej doby v súlade so zákonom č'

39512002 Z.z. oarchívoch a registľatuľach a o doplnení niektoých zákonov v platnom zĺenĹ

Spracúvanie osobných údajov Nájomcu.ie u súlade s č1' 6' ods' 1 písm' c) všeobecného

nariadenia o ochĺane údajov potľebné na plnenie zakonných povinností Prenajímateľa podľa

zákona č,. t3ll2l10 Z.z. o pohľebnícwe v zneĺí neskoľších predpisov. Nájomca zéroveil

vyhlasuje, Že za účelom vzavretía tejto Zm|wy pri poskytnutí osobných údajov

Pľenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich právach vyplývajúcich zo

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

5
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4

zakonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších ľelevantn:ých skutočnostiach

obsiahnutýchv dokumente,,Podmienky ochĺany súkľomiď" s ktorého obsahom saNájomca

pred podpísaním tejto Zmluvy oboznámil. Nájomca berie na vedomie Že infoľmácie o

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

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

akúkoltekpísomnosť,doručujesatátopísomnosťnaadľesuzmluvnejstranyuvedenúvč1.
I. zmluvy, dokiaľ nie je zmer?aadľesy písomne oznámená druhej zmluvnej strane' ktorá

písomnosť doručuje. V prípade, ak sa piro*rro.ť aj pri dodržaní tychto podmienok vľáti

nedoručená, zmluvné strany sa dohodii, že účinky doručenia nastávajú dňom vtéúeĺĺa

zásielky zm1uvnej strane, kiorét zäs1elku doručuje. Zmluvné stľany sa výslovne dohodli na

oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa ztľväzku medzi zmluvnými stľanami' ktoré

vyplývajú ztejtozmluvy aj prostredníctvom e - mailu ďalebo kľátkej textovej správy'

Pľenajímateľ aNájomca sa zaväzujtlpísomne si oznámiť kaŽdú nnenu týkajúcu sa ich

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

odo dňa, kedy táto zmenanastala. Takéto zmeny sa nebudú p ovaŽovať zazmerry vyžadujúce

si uzavretie dodatku k tejto zmluve'

5

čl. x.
zÁvnnnČNÉ UsTANovENIA

l. K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len na zŕkladevzájomnej dohody zmluvných stľĺán foľmou

očíslovaných písomných dodatkov, s výnimkou zmien vyplývajúcich zo zmeÍLy

pľevádzkovéhoporiadkupohĺebiska,kÍorésluzáĺv.dznépľenájomcudňomnadobudnutiaich
účinnostialebo zozĺĺĺeĺvšeobecneptu*1"t'pľávnychpľedpisovnajmäzŕi<oĺač'131/2010
Z.z. opohľebníctve v znení neskoľších pľedpisov'

2. Práva a povinnosti zmluvných stľán touto zmluvou neupľavené sa riadia pľíslušnými

ustanoveniami VZN č.5l2020v platnom zĺeĺí,zákonom č. l3llzoto Z. z. o pohľebníctve

v znenineskorších predpisov a ziákonom ó. 4011964 Z. z' obéiansky zakonník v platnom

zneĺi.
3. Touto zmluvou sa ľiadi tieŽ doba uŽívaĺiapredmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

tejto zmluvY.

4,Tátozmluvanadobúdaplatnosťdňomjejpodpisuobomazmluvnýmistľanamiaúčinnou
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Šaľa' Zmluvné stľany

súhlasia so zveľejnením celej zmluvy, vľátane so zveľejneďm a sprístupnením ich osobných

údajov u ro"ruh,, mena a priezvisku. Povinnosť zmluvu zverejniť vyplyva z ustanovenia $

5azitkoĺač,.2lLl200OZ.z.oslobodnompľístupekiďoľmáciámaozÍneneadoplnení
niektoýchzákonov(zakonoslobodeinfoľmácií)vplatnomzneni.

5. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmhlvynie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôľ stľatia

účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatqých ustanovení' Namiesto neúčinných us_

, tanovení sa poúije úprava, ktoľá, pokiaľ je to právne moŽĺé,sa čo najviac približuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ priizawáraní tejto Zmluvy zmluvné strany túto otázku bľali

do úvahy.

6. Táto zmluva je vypracovaná v troch (3) vyhotoveniach povahy oľiginálu' z ktoých

nájomca obdrží jedno (1) vyhotovenie a pľenajímateľ obdľží 2 vyhotovenia'
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súhlasu ju podpisujú.

Za ndjomcu:

V Šali, dňa.

Zm|uvnéstľany vyhlasujú, že zmluw si prečítalio súhlasia s jej obsahom' poľonrmeli mu'

vyhlasujú, že obsďruj" ,touoĺrry, uľčitý, jasĺý azľozĺlmiteľný pľejav ich vôle aĺa mak

?.to2/

Za prenajímateľa:

J
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