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Nájomná zmluva č'' 390l20zl
na hľobové miesto

uzatvoľenáv zmysle $ 663 a násl. zákona č,. 40111964 Zb' občiansky zakoniúk v znení neskoľších

21 a násl. zŕi<oĺač. 131/2010 Z.z. o pohľebníctve v zľrteĺi neskoľších predpi sov
pľedpisov a $

čl. I.

ZMtUvN}Ĺ STRAľ\ľY

Prenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nám' Sv' Tľojice 7'92715 Šaľa

Zasttpeĺý: Mgr' Jozef Belickí primátor mesta

Bankávé spojenie: Slovenská spoľiteľň4 a's'

IBAľ'{: SK82 0900 0000 OO51' 2430 6282

BIC: GIBASKBX
tČo: 00 306 185

(ďalej len,, pr enaj ímateľ " )

2. Nájomca:
Naľodený/á:
Rodné číslo :

Tľvďe bytom :

Tel.
e-mail:

Verona Kissová

(ďatej ĺen,,nójomca") 
zmfuvné strany,,)

(obidvaja účastníci zmlwy v ďalšom texte spoločne aj ako "

čl. il.
WODNE USTANOVENIA

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

zastayanétplocha anádvoľie ov.imere žgz+o m2,paľcela regista c KN číslo 1586/8'

zastavaĺáplocha a nádvorie o rnimeľe t34 Íŕ u p*"lu ľegistra c KN číslo 1586/6' ostabrá

plocha o rnýmeľe 7 rŕ vedene n"*oá'ň oäbo'o* okĺesného uľadu Šďa' pre obec

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

Na tejto nehnuteľnosti sa nachád"u 'i"tJň 
*"tu šaľa ttoľy 3e pohľebiskom podľa zi.;'.oĺa

t3tl2olo Z. z. opohĺebníctv ev zĺeĺíneskorších pľedpisov. Prenajímateľ je prevádzkovateľ

pobĺebiska 1 ! '-^'^^+^ x 7 . (A'alei ni ako --hĺobové miestoo')
llľobové miesto na parcele 7 rrudz6, hĺobové miesto č' 1'2 (ďalej aj ako "hĺobl

doteľaz uŽíval pôvodný nájomca _ R omlia Talucsovó (ďďej aj ako ,,pôvodný nájomcď') na

ztkJade Nájomnej zmluvy é. 7551201016 zo dňa t2'7 '2O0e' pľičom nájomné za lŽívanĺe

hĺobového miesta Ĺoto uhĺadené na dobu do 2'4'2023' 
..^l^^^+-A nnálĺn tl'

Z dôvodu, že pôvodný nájomca zomĺel a nájomca využil prednostné pľávo na uzatvoĺenre

novej nájomnej zmluvy na hĺobové miesto v súlade s $ 2i ods' 4 zákoĺaé' |3lĺ20l0 Z'z'

opohľebníctve v meru neskoľších pľedpisov sa zmluvné strany qýslovne dohodli na

uzatvorení tejto nájomnej zmluvy (ďalej len "zmluvď)'
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čl. ilI.

I

PREDMEľ l Účnĺ, ľÁĺľĺu

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

dohodnufých v tejto zmluve hľobové miesto na paľcele 7 ' rud: 6' hľobové miesto ó' t'2'

čl. Iv.

SLUŽBYsPoJENÉsNÁJMoMIIRoBovÉrroMIESTA

S prenájom hrobového miesta sú spojené služby, ktoľé počas tľvania nájomného vzťďru

pľenaj ímateľ poskytuj e náj omcovi:

i.r odvoz odpadu zpobĺebiskaokľem stavebného odpadu'

l.2 tÄržbapoz"mkov astavieb na pohľebisku, na ktorom sa hľobové miesto nachádza

1

1.3

t.4

(okľem hĺobového miesta),

úhÍady investičných a neinvestičných nákladov spojených s prevádzkou pohľebiska'

prevádzkovanie pohľebiska, naktorom sanachádzahľobové miesto špeciťrkované v č1'

III.tejtozmluvy,vsúladesozákonomč.13ll2)lOZ.z.opohĺebníctvevmení
neskoľších pľedpisov'

1

čl. v.
DoBANÁJMU

Táto zmluv asallzatvžra na dobu neurčitú a nesmie sa vypovedať skôľ, ako po up'ynutí t'ecej

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

neskorších pľedpisov neustanovuje inak'

Neoddeliteľnouprílohoutejtozmluvyjedokladoúhĺadenájomného.

čl. vI.
ľÁĺonĺľÉ

2.

1 Nájomné vo výške 2gr87 EUR (slovom: dvadsat'devät' eur osemdesiatsedem centov)

bolo zo stľany nového nájomcu uhĺadené na dobu do2'4'2023'

Nájomca beľie na vedomie a qýs1ovne súhlasí s tým, že výška nájomného na ďa1šie obdobie

nájmubudeurčenápodľaaktuálneplatnéhocenníkapľenajímateľa.
Nájomca je povinný pľed uplynutím pľedplateného obdobia uhĺadiť nájomné na ďalšie

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

obdobie, má pľenajímateľ pľávo ..ypon.duť túto nájomnú zmluvu postupom podľa č1' vm'

tejto Zmluvy 1 
'1-^ 

_^:^^+^ *Á _ĺpÁnncfné nľávc yej nájomnej
PriúmľtínájomcuhľobovéhomiestamápľednostnéprávonauzatvoľeÍuenor
zmluvy na hľobové miesto osoba blízka, ak je blízkych osôb viaq' táb|izka osoba' ktorá

doručí pľenajímateľovi písomnú ziaaostl ako prvá, preukaže svoj status blízkej osoby k

zomľelému nájomcovi rodn:im listom alebo čestn;ým vyhlásením s úľadne osvedčeným

podpisom vyhlazujúc tento vďah k zomľelému nájomcovi a ktorej prenajímateľ písomne

ako prvej potvrdí využitie prednostného pľáva' Pľednostné pľávo na uzatvorenie nájomnej

zmluvy možno uptatniť najneskôľ do jedneho ľoka od úmľtia nájomcu hľobového miesta'
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1

čl. vIL
pn'ĺvĺ A PovINosTI ZMLWNÝcIr sľnÁľ

Prenajímateľ je povinný:

1.l prevádzkovať pohľebisko spľenajatým hľoboqým miestom vsúlade splatnými

právnymi predpismi o pohľebníctve a prevádzkovým poriadkom pohľebiska'

l.2 počas tľvania tejto zmluvy zabezpečiť pľístup nájomcovi k pľenajatému hľobovému

miestu,

1.3 zdtŽať sa akýchko1,vek zásahov do hľobového miesta, okrem pľípadu, ak je potľebné

zabezpeóiťbezpečné prevádzkovanie pohľebiska' o pľipľavovanom zásahuje povinný

vopred písomne iďormovať nájomcu. o už uskutočnenom zásahu do hľobového

miesta, je prevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne infoľmovať nájomcu'

|.4 vopred písomne upozoľniť nájorncu na vypovedanie nájomnej zmluvy' najmenej šesť

mesiacovpredodňomokeďsamáhľobovémiestozľušiť.
Nájomcaje povinný:

2.1 dodrŽiavať ustanovenia pľevádzkového poľiadku'

2.2 užívď hĺobové miesto v súlade s platnými právnymi predpismi o pohĺebníctve

aprevádzkovýmporiadkompohľebiskaakoajtoutozmluvou,
2.3 na vlastné naklady zabezpeéovať poriadok, údrŽbu a staľostlivosť o prenajaté hľobové

miesto a jeho bezprostľedné okolie azabezpečiť, aby pľíslušenstvo k hľobu neohľozilo

bezpečnosť návštevníkov pohľebiska,

2.4 oznamovať prevádzkovateľovi pohĺebiska všetky zmer]y údajov potrebné na vedenie

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

trvalého pobytrr, v pľípade pľĺvnictej osoby najmä nnenu obchodného mena a sídla'

2.5 vykonávať akekoľrrek stavebné ĺpľavy nahrobovom mieste a úpľavy okolo hľobového

miesta iba s predchádzaj'ilcĺm súhlasom správcu cintorína'

2.6 uďrŽiavať poriadok na pohľebisku'

Ak pľenajímateľ zistí nedostatky v starostlivosti o hĺobové miesto, vyzve nájomcu' aby ich

v primeľanej dobe odstránil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstľáni v písomne určenej

lehote, pľenajímateľ tak môŽe urobiť sám na naklady nájomcu'

Náj omca beľie na vedomie, Že ĺeďodrŽiavaním pľevádzkového poľiadku pohľebiska sa môže

dopustiť priestupku podl'a ust. $ 32 zékoĺa 13tl2}l0 Z. z o pohrebníctve v plďnom zneĺi'

KaždáL zmer|apľevádzkového poriadku bude oznamovaná nájomcovi hľobového miesta

uverejnením oznámenia o zmene pľevádzkového poriadku pohľebiska na uradnej tabuli

spolusozverejnenímnovéhoprevádzkovéhoporiadkupohĺebiska.Zmenaprevádzkového
poriadku pohľebiska podliehaschváleniu Mestským zastupitel'stvom v Šaľ'

Podnájom hrobového miesta je zakazaný'

čl. vlil.
vŕpovnĎ NÁJoMNEJ ZMLUVY A UKoNčENIE NÁJoMNÉrro VZŤAHU

Pľenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak:

a) závažĺéokolnosti na pohľebisku znemožňujú trvanie nájmu hľobového miesta'

b) sa pohľebisko zruší,

c) nájomca ani po upozomení nezaplatil nájomné zavživarie hľobového miesta'

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

J
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musí so súhlasom nájomcu zabezpeÓiť iné hľobové miesto a na vlastné naklady pteložiť

ľudské ostatky vľátane príslušenstva hľobu na nové hrobové miesto'

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

je povinný qýpoved;nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace pľedo dňom'

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

uveľejní túto infoľmáciu na mieste obvyklom na pohĺebisku s uvedením mena a pľiezviska

nájomcuhĺobovéhomiestaačíslahľobovéhomiesta.
Ak pľenajímateľ 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 zapiatené;ak mu nie je ználmaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu' uverejní tuto

infoľmáciu na mieste obvyklom na pohĺebisku s uvedením mena a priezviska nájomcu

hĺobového miesta a čísla hĺobového miesta'

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

c) a nájom ca je známy, qýpovedná lehota uplynie do jedného ľoka odo dňa doručenia

ýpovede. Prenajímate ľ vyzvenájomcu, aby najneskôľ do tejto lehoty odstránil z hĺobového

miesta pľíslušenstvo hľobu; ak ho v tejto tet'ot" neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty

ho prenajímateľ odstľáni; po uplynutí výpovednej lehoty sa pľíslušenstvo hĺobu považuje sa

opustenú vec.

Po uplynutí tlecej doby (10 rokov odo dňa pochovania) môže nájomca písomne požiadať

prenajímateľa o ukončenie nájomného vďahu písomnou dohodou zmluvných stľán'

spravidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné.uhĺadené' Yzot žiadosti

o ukončenie zmluvy tvoľí pľílohu č. 6 Všeobe cne záv'ázného naľiadenia mesta Šaľa č. 512020

Pľevádzkový poriaáok pohľebísk mesta Šaľa (ďalej aj ako ,,VZI{ č' 512020*)'

čl. Ix.
osoBITNÉ USTANoVENIA

Prenajímateľ nezodpov eďá zapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

nahĺobovom mieste.

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

vlastné nárklady. Prenajímateľ nezodpovedäzapľípadnú stľatu, ľesp. zničenie majetku.

Nájomca beľie na vedomie, Že Pľenajímateľ a jeho sprostľedkovatelia spracúvajú v zmysle

naľiadenia Európskeho paľlamentu a rady (EU) 20161679 z 27 ' apťlla 20t6 o ochľane

fyzických osôb pri spľacúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov' ktoľým

sa zľušuje ,m"rni.u g5l46l1s (všeobecné naľiadenie o ochrane údajov) osobné údaje

Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto Zmluve za účelom plnenia zákonných povinností

Pľenajímateľa, ktoré vyplývajú zprevádzkovaniapohĺebiskapodľa zékonač| t31l20t0Z'z'

o pohľebníctv. u 
^"r'irr"skoľsích 

predpisov, po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie

práv apovinností vypýajúcich zo zmluvného vďahuzaloŽeĺého na základe tejto Zmluvy

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

3g5l2OO2Z.z. oarchívoch a registratuľach a o doplnení niektoľých zákonov v platnom zĺeni'

Spľacúvanie osobných údajov Nájomcu je v sulade s čl' 6' ods' 1 písm' c) všeobecného

naľiadenia o ochrane údajov potrebné na plnenie zakonných povinností Pľenajímateľa podľa

zékoĺa č. 13ll20l0 Z.z. o pohľebníctve v znení neskorších pľedpisov. Nájomca záĺoveil

vyhlasuje, Že za účelom uzavľetia tejto Zm\lvy pľi poskýnutí osobných údajov

Pľenajímateľovi bol dostatočne iďormovaný o svojich pľávach vyplývajúcich zo

5.
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spÍacúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskýnúť v súvislosti so

zakonnými alebo zmluvnými pozĺadavt<ami, ako aj o ďalších ľelevantn1ých skutočnostiach

obsiahnuých v dokumente ,,Podmienky ocbĺany súkľomiď" s kÍoľého obsahom saNájomca

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

spľacovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Prenajímateľa: 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 č1'

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmenaadľesy písomne ozniĺmená dľuhej zmluvnej strane' ktorá

písomnosť doručuje. V pľípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní tychto podmienok vľáti

nedoručená, zmluvné stľany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú dňom vľátenia

zásielky zmluvnej strane, Kiorá zásielku doručuje. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na

oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa zixäzkll medzi zmluvn1ými stranami' ktoré

vyplývajú ztejtozmluvy aj pľostredníctvom e _ mailu a/a\eho kľatkej textovej spĺávy'

Pľenajímateľ aNájomca sa zaväzlýil písomne si oznámiť kaŽdíJzÍnenu týkajúcu sa ich

identifikačných údajo v (néuov, sídlo, čisla účtov a pod.) najneskôr do 10 pľacovných dní

odo dňa, kedytáto ĺÍfienanastala. Takéto zmerry sanebudúpovažovať zazmerLy vyžadujúce

si uzavľetie dodďku k tejto zmluve'

5

1

čl. x.
zÁvnnnčNÉ UsTANovENIA

K zmene tejto zmluvy môŽedôjsť len na zák|adevzájomnej dohody zmluvných stľán foľmou

očíslovaných písomných dodatkov, s rnýnimkou zmien vyplývajúcich zo zÍneny

pľevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré siuzávaznépre nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zmienvšeobecne platných právnych predpisov najmä zákonač" 13712010

Z.z. o pohĺebníctv e v zĺeĺĺ neskorších pľedpisov'

Ptáva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupľavené sa ľiadia pľíslušnými

ustanoveniami VZN č. 5l2020v platnom znení,zákonom č. L3ll2ol0 Z. z. o pohĺebníctve

v znení neskoľších predpisov a zákonom č,. 4)lt964 Z. z. občiaĺsky zakonník v platnom

zneni.
Touto zmluvou sa riadi tiež doba lŽivaruapredmetu nájmu do doby nadobudnutiaúčinnosti

tejto zmluvY.
Táto zmluva nadobúda plďnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou

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

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

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

5a zékoĺa č. 21,tl20x0 Z. z, o slobodnom prístupe k iďoľmácíém ao änene a doplnení

niektoých zákonov (zákoĺo slobode infoľmácií) v platnom zneĺí'

Ak niekĺoré ustanovenia tejto Zmluvynie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stľatia

účinnosť, nie je {ým dotknutá platnosť ostatqých ustanovení' Namiesto neúčinných us-

tanovení sa použije úpľava, t tori pokiaľ je to právne možné,sa čo najviac približuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pľi uzatvaľaní tejto Zmhlvy zmluvné stľany túto otázku bľali

do úvahy.

Táto zmluva je vypracovaná v tľoch (3) vyhotoveniach povahy oľiginálu' z ktoľých

nájomca obdrŽíjedno (t; ,.yt'otouenie a prenajímateľ obdľží 2 vyhotovenia'
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7 Zmluvnéstrany vyhlasujú, že zmluvu si pľečítali, súhlasia s jej obsahom' poroanmeli mu,

vyhlasujú, že obsďruj" 
'touoa''y, 

WčitYo jasny azĺozllnitel'ný prejav ich vôle aĺa znak

súhlasu ju podpisujú.

V Šaľ, aĺ".../.{.:.7.:. H. k..

Za nójomcu: Za prenajítnateľa:

*
I
I

i

*

'lj

JozeÍ

5
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