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|{ájornná zmluvx č' 51tl2$21

ng hrobovó miestCI

uz_atr orená r' emysl"''\ 663 a násl' zákona č' 40'ĺ1964 zb' občiansky zákĺlnnik v znenĺ neskoľších

?l a násl. zákĺrna Č' 13 trĺ?0 lil 7' z' o pohrebníctĺev znťnĺ neskoľŠích pľedpisrrv
pľedpisov t $

čl. L
Z}ILUYNE sTRÄxY

Pľenajíĺrrnt*l': Mtsto Šal'a

Sídlo: Nám' Sv' Trojice 7 '9?''ĺ 
15 Šaľa

Zastúpený: Mgĺ' Joze ľ Relĺ*ký' pľimátor mČŠta

Bankové spoj enie: Slovenská spĺ:rit*l'ňa' a's'

lBÄN: sKBz 0Ť00 0000 0051 243s ó?83

l}tC: GIBÄSKBX
lČo: 00 30ó l85

(ĺľat ej ĺ e n,, pre n{tj i m*ľ e ĺ"' 1

lÝájomcal lĺg'I}uš*n Zvĺtlo

Naľodený1á:

Roĺiné Čisltr :

Tľvale b3'"tom I

a'.-1
I Sr.

e-mail:
(tt?tej Ien '.ntijĺlĺľtcu") .,ĺmltuné strtlny,')'ťahiáv4a 

účalsĺníci zmĺuvy v ĺl'alš$m ĺexte spÚĺačne *j aleĺl

čl" II'
U voi}N€. LJ STÄN{}Y EXI ĺ\

.,

1 Pľ*najiľnateľ je výlučným vlasĺníkom pozemku^ľegistľa C KN parcelĺr čislo 158sl1'

zastav*nó plĺ:chy *náĺlvoriĺĺ ovýrrreľe i:zo+ m:' paľcela regislr;t C K}ĺ Čislo l586ls'

zastavaná pl*ch* a nádvĺrľie ĺr výmeľe }3l **2 u p*'*lu registľ* C KN číslo 1586ll' osta{ná

plCIcha o výnrere 7 m: veĺ1en* katastľálr'y* ojbo'*m gkresného ťlĺad* Šďa' pľ* obec

a kat*str*1ne úzľmie Šaľa. na listc vlastnĺctva e' i {ďa}ej "aj 
ako nehnuteľnosti")'

Na tejto ner:nutei'nosti sa nachádz-a .ĺntoĺn mesta Šaľa ktoý je pokebisk*m p*d}'a xákĺrna

13ĺl2,,l0 Z.z. ĺsp*hĺebnĺctve v zĺenĺ neskoľšic}r predpisĺ:v. Prenajimatel' je pĺ*vádzkovateľ

po}ľebiskĺ:.

čl, tll.
PR'[D*{ET Ä UČEt xÁ'l*ĺľ

1 Pľenajĺmateľ pľenecháva nájcmcovi do najmu a nájomca prijĺma ĺ1o níjmu za podmienok

dohodnutých v tejto nájomncj zmiuve (ľj*j len "em}uva*}: 
hľobové miestc} na pĺrľc*I* č':

NC 1ó ľaĺ} : L0 ir.otoo* mie*io č : 2l} (ďalej aj a!ĺo ,,hĺ*bĺrvé miesto"}'

},ĺájomná zmluta na hľobove nriesto * ttĺ*ové miesio
IC)



1

SLUŽBYSPoJENÉsNÁJMoMHRoBovÉĺĺolvĺIEsTA

Spľenájomhrobovéhomiestasúspojenéslužby,ktoľépočastľvanianájomnéhovďahu
prenaj ímateľ poskýuj e náj omcovi:'

1.1 odvoz odpadu z pohľebiska okĺem stavebného odpadu'

L2 údľžba po""mkov a stavieb na pohĺebisku' na lĺÍoľom sa hrobové miesto ĺachádza

1.3 ff":T trff#"ľJ:1}"estičných nákladov s1ojených s pľevádzkou pohrebiska,

t.4 prevádzkov*J porrr"tiska, na k'o'o* sa nachádza hĺobové miesto špecifikované

včl.il.tejtozmluvy,vsuladesozákonomč.131/2010Z,z.opohĺebníctvevznení

čl.Iv.

neskoľších pľedpisov'

čl. v.
DoBANÁJMU

čl. vI.
ľÁĺoľĺľn

Táto zmluva sa uzatvára ÍLa dobu neurčitú v súlade so zákonom č' I31-.l20I0

Z. z. opohľebníctve v platnom zneĺí'

Neoddeliteľnou pľílohäu tejto zmluvy je doklad o úhĺade nájomného'

Užívanie hľobového miesta zača|o ďi:r; |3'7 '202l'

1

)
3.

1.Výškanájomnéhočiní5,00EURGlov.o1:pät,eur)nadobu10rokovajeurčenápodľa
ust. $ 12 Všeobe cĺe zétväzného naľiadenia mesta Šaľa č' 5ĺ2020 Pľevádzkový poľiadok

pohľebísk..uu Šĺu (ďalej 
"j 

J; ,ľZN č" 5l2O20") abolo uhľadené d;'a13'7'2021' na

dobu do t3'7'2031'

2.Nájomné3.,ptut*vopľednacelých10ľokovpľipodpisetejtozmluvy.
3,Nájomcabeľienavedomieavýslovnesúhlasístým,z.wsr.unájomnéhonaďalšieobdobie

nájmubudeurčenápodľaaktuálneplatnéhocenníkapľenajímateľa.
4. Nájomca je povinný pr.a .rptyrr.rt?m pľedplateného obaouia uhľadiť nájomné na ďalšie

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

obdobie, má pľenajímateľ pľávo vypovďať tuto nájomnú zmluvu postupom podľa čt' Vn'

5. ľil"'ffiiäomcu hĺobového miesta má prednostné pľávo na uzatvoľenie novej nájomnej

zmluvy na hĺobové miesto orouuitĺ"ta, ak je blízkych osôb viac, täb\ízka osoba' ktoľá

doručí pľenajímateľovi písomnú žiadosť ako prvá' preukélže svoj sta|us blízkej osoby k

' 
zomÍelému nájomcovi rodným listom alebo čestným vyhlásením s úradne osvedčeným

podpisom ',.ryňu*:ĺ. tento vďJ k zomĺelému nájomcovi a ktoľej'prenajímateľ písomne

akoprvejpotvrdívyužitieprednostnéhoptélva,Pľednostnépľávonauzatvorenienájomnej
zmluvymoŽnouplďniťnajneskôrdojedneľroľokaodúmľtianájomcuhľobovéhomiesta.

Nájomná zmluva na hĺobové miesto _ uľnové miesto
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2.

6

čl. vIL

I

1

PRÁVA A PovINosTI ZMLWNŕCH STRÁN

Pľenajímateľ je povinný:

1.1pľevádzkovaťpohľebiskosprenajat1imhĺobovýmmiestomvsúladesplatnými
pĺávnymipredpismiopohľebnícweaprevádzkovýmpoľiadkompohľebiska,

L2 počas trvania L3a 
"rnt 

rr.y zabezpeéii prístup nájomcovi k prenajatému hĺobovému

miestu,

1.3zdržaťsaakýchkol,vekzásahovdohľobovéhomiestaookľempľípadu,akjepotrebné
zabezpeč,iťbezpečné prevádzkovanie pohľebiska' o pripľavovanom zásahu je povinný

vopľed pĺsomne iďoľmovať nájomcu. o uŽ uskutočnenom zásahu do hrobového

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

mesiacov pľedo dňom, keď sa má hľobové miesto zrušiť'

Nájomcaje povinný:

2.í dodľžiavať ustanoveni a pteváÄzkového poriadkuo

2.2 uživať hĺobové miesto v súlade s ptutnymĺ právnymi predpismi o pohľebníctve

aprevédzkovým poľiadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou'

2.3 na vlastné naklady zabezpeóovat, poľiadok, údržbu a starostlivosť o pľenajaté hĺobové

miesto a jeho bezprostredné okolĹ azabezpečiť, aby príslušenstvo k hĺobu neohľozilo

bezpečnosť návštevníkov pohľebiska'

2.4 oznamovať pľevádzkovateľovi pohĺebiska všetky zmeÍLy údajov potrebné na vedenie

evidenciehľobovýchmiest,vpľípadeffzickejosobynajmännenumenaaadľesy
tľvalého pobytu, v prípade pľávni&ej osoby najmä zmenu obchodného mena a sídla'

2.5 vykonávať aľekoľvekstavebné úpravy nahľobovom mieste a úpľavy okolo hľobového

miesta iba s pľedchádzajircim súhlasom správcu cintorína'

2.6 udržiavať poriadok na pohľebisku'

Ak prenajímateľ zistí nedostatky v staľostlivosti o hľobové miesto' vyz]{e nájomcu' aby ich

vprimeľanejdobeodstľánil.Aknájomcatietonedostatkyneodstľánivpísomneurčenej
lehoteo pľenajímateľ tak môže uľobiť sám na náklady nájomcu'

Nájomcaberienavedomie,Žeĺeďodtžiavanímprevádzkovéhopoľiadkupohĺebiskasamôže
dopustiť pľiestupku podľa ust. $ 32 zakon a t3tl201O Z' z opohĺebníctve v platnom znen'

Kúdá zmerLap..roád"kouého poľiadku bude oznamovaná nájomcovi hĺobového miesta

uveľejnením oznámenia o zĺnene prevádzkového poľiadku pohĺebiska na uradnej tabuli

spolu so zverejnením nového pľevádzkového poľiadku pohľebiska ' Zmeĺapľevádzkového

poriadku pobĺebiska podlieha_schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šali'
_Podnájom 

hĺobového miesta je zakánaný'

čl. VIIL

rnŕpovnĎ ľÁĺoľĺľEJ ZMLI'IVY ĺ uŕôľeENIE ľÁĺotvĺľÉrro VZŤAHU

Pľenajímateľ nájomnú zmluvu vypovieo ak :

a) zžtvažnéokolnosti na pohĺebisku znemožňujú trvanie nájmu hĺobového miesta'

b) sa pohĺebisko zruší,

c) nájomca ani po .rpúo*.'í nezap1ďil nájomné za lŽívaĺiehľobového miesta'

Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú ^t 
*'dôvodov uvedených v odseku l písm' a) a b)'

3

4

5

2.

Nájomná zmluva na hľobové miesto _ umové miesto
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musí so súhlasom nájomcu zabezpeéiť iné hľobové miesto a na vlastné naklady preložiť

ľudskéostatkyvľátanepľíslušenstvahľobunanovéhĺobovémiesto.
Ak pľenajímateľ uypo.ri" nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'

je povinný výpoved;nájorrrrr.3 zm1uvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace pľedo dňom'

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

uveľejní tuto informáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a pľiezviska

nájomcu hľobového miesta a čísla hľobového miesta'

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

ýpoveď doručiť na3omcovinajneskôr do dvoch mesiacov po up1ynutí lehoty' naktorubolo

nájomné zap|atenéiakmu nie je zĺilmaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu' uveľejní tuto

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

hĺobového miesta a čísla hĺobového miesta'

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

c) a nájom 
"u 

ie ,ni^y" ',.ypouĹorrá lehota uplynie do jedného ľoka odo dňa doručenia

qýpovede. Pľenajímat.ŕ'y"u" nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstráni1 z hľobového

miesta pľís1ušenstvo hĺobu; ak ho v tejĺo t"t'ot. neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty

ho pľenajímďeľ odstráni; po uplynutí výpovednej lehoty sa pľíslušenstvo hĺobu povaŽuje sa

opustenú vec.

Nájomca môže písomne požíadať prenajímateľa o ukončenie nájomného vďahu písomnou

dohodou zmluvných stľán, spľavidla ŕu pos1ednému dňu doby' na ktoru bolo nájomné

uhľadené. Yzot Žĺadosti o ukončenie zmluvy tvoľí pľílohu č. 6 VZN é' 512020'

5

6.

čl.Ix.
osoBITNÉ UsTAi\ovENIA

1. Pľenajímateľ nezodpo vedá zapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

nahľobovom mieste'

2. Nájomca berie navedomie, že jeho vlastný hnuteľný majetok si je poviĺrný poistiť na

vlastné náklady. Pľenajímďeľ nezodpo vedé|zapľípadnú stľatu, ľesp. zničenie majetku'

3. Nájomca beľie na vedomie, Že Pľenajímateľ a jeho sprostľedkovatelia spľacúvajú v zmysle

naľiadenia Euľópskeho paľlamentu ä 
'uay 

1BU) 20161679 z 27 ' apríIa 2016 o ochľane

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

sazrušujesmeľnica95l46lEs(všeobecnénaľiadenieoochľaneúdajov)osobnéúdaje
Nájomcu v ľozsahu stanovenom v tejto Zmluve za účelom plnenia zakonných povinností

Pľenajímateľa,ktoľévyplývajú,p,",aa,kovaniapohĺebiskapodľazákoĺač.I31l20|0Z.z,
opohĺebníctvevzneníneskoľšíchpredpisov,podobunevyhnutnepotľebnúĺazabezpečeĺĺe
ptävapovinnostívyplývajúcichzozmluvnéhovďahuzaloŽeĺéhoĺazéi<IadetejtoZmluvy
anáslednenaúčelyaľchiváciepodobutľvaniaaľchivačnejdobyvsúladesozákonomč.

, 3g5l2OO2Z.z.o archívoch a registľaturach a o doplnení niektoých zákonov v platnom zneĺí'

SpracúvanieosobnýchúdajovNájomcujevsuladesč1.6.ods.1písm.c)všeobecného
naľiadenia o ochĺane údajov potľebné na plnenie zakonných povinností Pľenajímateľa podľa

zikoĺa č,. 13ll21lO Z.z.o pohĺebníctve v zneĺineskorších predpisov. Nájomca zároveň'

vyhlasuje,žezaúčelomuzavretiatejtoZm|uvypľiposkýnutíosobnýchúdajov
Pľenajímateľovi bol dostatočne iďoľmovaný o svojich pľávach vyplývajúcich zo

spĺacúvaniajehoosobnýchúdajov,opovinnostiosobnéúdajeposkýnúťvsúvislostiso

Nájomná zmluva na hľobové miesto - urnové miesto
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zakonnými a1ebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších relevantqých skutočnostiach

obsiahnufých v dokumente ,,Podmienky ochľany súkĺomiď" s ktorého obsahom saNájomca

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

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

V prípade, ak bude podľá tejto mlluvy potľebné doručovať druhej zmluvnej strane

akúkoľvek písomnosť, doručuje sa tato písomnosť na adľesu zmluvnej stľany uvedenú v č1'

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmeÍLaadľesypísomne oznámená dľuhej zmluvnej stľane' ktorá

písomnosť doručuje. V pľípade, ak sa písomnosť aj pľi dodľŽaní týchto podmienok vľáti

nedoručená' zmluvné stľany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú dňom vrátenia

zásielky zmluvnej stľane, ktorá zásielku doručuje' Zmluvné stľany sa výslovne dohodli na

opľávnení doručovať písomnosti týkajúce sa zélväzku medzi zmluvn;ými stranami' ktoľé

vyplývajú ztejtozmluvy aj pľostredníctvom e _ mailu ďalebo kĺátkej textovej správy

Prenajímateľ aNájomca sa zavän$i písomne si oznámiť každú änenu týkajúcu sa ich

identifikačných údajov (názov, sídlo, čisla účtov a pod') najneskôľ do 10 pľacovných dní

odo dňa, kedytáto zmeraanastala. Takéto zÍfieny sanebudúpovažovať zazmeÍLy vyžadujúce

5

si uzavľetie dodatku k tejto zmluve

čl. x.
zÁvnnnčNÉ UsTANovENIA

1 K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len na ztl<Iadevzájomnej dohody zmluvných stľán foľmou

očíslovaných písomn.ých dodatkov, s výnimkou zmien vyplývajúcich zo zmeÍLy

pľevádzkového poriadku pohrebiska, ktoľé si zétväzĺépľe nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zĺĺienvšeobecne platných pľávnych predpisov najmä zákoĺač' 131/2010

Z.z. opohĺebníctv e v znenineskorších predpisov'

Préxa apovinnosti zmluvných stľán touto zmluvou neupľavené sa riadia príslušnými

ustanoveniami VZN č,. 5l212ov platnom zneĺi,zákonom č,.l3ll2}l0 Z. z. o pohľebníctve

v znení neskoľších predpisov a zákonom ó. 4011964 Z. z. obéíansky zakonník v platnom

zneni.
Touto zmluvou sa ľiadi tieŽ doba uŽivaniapľedmetu nájmu do doby nadobudnutiaúčinnosti

tejto zmluvY.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvn;ými stranami a účinnou

dňom nasledujúcim po áni jej 
"u.r.3rr.niu 

na webovom sídle mesta Šaľa. Zmluvné stľany

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

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

5a zákoĺa é. 2lIl2O0O Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám ao %nene a doplnení

niektoých zákonov (zakon o slobode infoľmácií) v platnom zneni'

Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvynie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôľ stľatia

účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatn;ých ustanovení' Namiesto neúčinných us-

tanovení sa pouŽije úprava, ktorá, pokial' je to pľávne možné, sa čo naJviac pľibliŽuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pti uzatllátanítejto Zmluvy zmluvné stľany túto otazku brali

do úvahy.

Táto zmluva je vypracovaná v troch (3) vyhotoveniach, z ktoých nájomca obdľží jedno

(1) vyhotovenie a pľenajímateľ obdrŽí 2 vyhotovenia'

)

3.

4.

5

6.
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7 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si prečítali, súhlasia s jej obsahom' porozumeli mu,

vyhlasujú, Že obsahuje slobodnýo WčiW, jasný azĺoanrĺitel'ný prejav ich vôle aĺa znak

súhlasu ju podpisujú.

V Šali, aĺu...|. ). :.t.:.!.?.Z.(......

Za nójoľncu: Za prenajítnateľa

:

I

\\

aaaaaaaaaaaaaaaaaa aa.aaaaaaaaaaaa.aaaaaaaaaa

primátoľ Salta

,
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