
Náj*mná ľ.mluva č. 51212$21

na hrabové miesto

t

uzatsĺ:ĺená v znr;*sle

predpisova$?1 a

)

* 663 a nasl. zákona č. 40l19

násl. zĺrkoľr* č. 13l120}0 Z'z"

s4 Zb' občiaĺsky'
o pohľ*bniclve v

ákĺ:nník v znerli neskoľŠĺch

znení n*skorŠích predpisov

Prenajĺ*atel'; Fĺe*tĺr š*ľa

Sidlo: Nám' Sv' Tľojice 7'927 15 Šďa

Zestúpený: Mgľ. JozeľBe}ický' pĺimátoľ mestil

Bankove spojenie: SlovensM spoľitel'ňa' a's'

IBÄN: sK82 09** 00*0 0051 2430 6?&2

BIC: GIBÄSKBX
IČo: 00 306 ls)
(ďatej ĺen,, pľ en*j ímate ľ " s

Náj*mca: Ing.Adrĺ*na Tľlĺáčoľá

Naľĺ:denýlá:
Rodnó číslo l
Trvale bYtum :

Tel.

c-mail:

ťďaĺej ĺen,, nť$ omĺ:ĺľ" )

{ahiĺtvĺ$u účasrníĺ:i ĺ*iavy v ĺľaĺŠam ĺe-rtľ. spĺsĺĺlĺ'ne aj ĺlkĺl ''zľntuvnó 
sĺľtln"'*" }

čl. l.
zMl'tluxÉ sľnĺ'xr

čl. Il"

U VODNE LlsTA|{OYE|i1Ä

I Pľenajinrateľ je výlučným vlastnikoľr pozemku_ľegistľa Č K}ĺ paľcela číslo 15*611'

*a$ta}"aná plocha a nádvoľie o výmeľe i::++ m:, paľc*la regisĹĺa C Kt-'ĺ číslo 1586/8'

znstav*ná plocha a nádvoľie o výmere l34 rn: u p*r.*lu ľegistľa C KN číslo 1586j6' ostalná

plocha o vý"meľe 7 ml ľedenÉ haraslĺálnym odboľĺ:m okresného ťlľadri šaľĺi' pľe *bec

a katastraine úľ-ernie Šaľĺr, na liste vla*tníctva č' 1 (ďale-i aj ako "'n*hn*tel'nosti")'

Na tejto nehnutei.nosti sa nacháelza cintoľír: mesta Šala krĺlry je pohrebixkom podľa zákona

}3}ĺ?*10 Z..t. opohľebnícťte v meni ncskĺlĺŠích pľedpisov' Pľenajimatel" j* pľevá&&*vateľ

pokebiska 
hrĺrbove miest* č. 27Js {ďalej aj ako "hľ*bovĺíHľtibové miesto na pĺrrcele 5, rad: 2n

miesto,') doteĺae uziva1 pťlvarlný nájomca - Tib*rffoyĺĺď (ďalej aj ako*pôvodný nájomcď')

na áklade Nájomnej zmluvy č. 26/CI8 zo dňa 6'2'20*8' pľičom nájomne za uŽivanie

hrobového niesla boto u}ľadťne ĺ}ä dobu do 7ó'1'?t21' . .''_ _._

Z dôvodu, Že pÔvodný najomca zomrel a nájomca vyrržii pľednostns právo ni} uzätvÔťente

nov*j nájomnej enrluv'v nahĺobové miestĺi vsúlaĺJe s $ 21 gĺ1s' 4 zák*naČ' 131/20lrÚZ'z'

ĺ: pohľebnĺctve v zneni neskorších pľedpisov sa z'mluvné strany výslot'ne d*hodli na

uzatvoľeni tejto nájomnej znrluvy (ďalej lcn '"zmluva"}-
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čl. III.

PREDMEľ ĺ Účpl ľÁĺľĺu

čl. v.
DoBA ľÁĺnĺu

čl. vI.
ľÁĺoľĺľÉ'

1

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

dohodnuýchv tejto zmluve hľobové miesio napaľcele 5' ľad : 2' hľobové miesto č"27?8'

čl.Iv.
SLUŽBY sPoJENÉ s NÁJMoM HRoBouĺ'rĺo n[IEsTA

S pľenájom hrobového miesta sú spojené služby, ktoré počas trvania nájomného vďahu

pľenaj ímateľ poskytuj e náj omcovi :

i.r odvoz odpadu z pohľebiska okľem stavebného odpadu'

l.2 iÄtžbapo"emkov a stavieb na pohĺebisku, na ktorom sa hľobové miesto ĺachá'dza

(okľem hľobového miesta),

1.3 úhľady investičných aneinvestičnýchnákladov spojených s pľevádzkoupohĺebiska'

t.4 prevádzkovanie pohľebiska, naktoľom sanachádzahrobové miesto špeciťrkované v č1'

III.tejtozmluvy,vsúladesozákonomč,.ĺ3Il201'OZ,z.opobľebníctvevzĺeni
neskorších pľedpisov'

1

)

1

)

3

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

neskorších predpisov neustanovuje inak'

Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je doklad o úhľade nájomného'

,4

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

boio zo stľany nového nájomcu uhľadené na dobu do 26'1'2027 '

Nájomca beľie na vedomie a qýslovne súhlasí s tým, Že výška nájomného na ďalšie obdobie

'áj.ubuderľčenápodľaaktuálneplatnéhocenníkapľenajímateľa.
Nájomca je povinný pred uplynutím predplateného obdobia uhľadiť nájomné na ďalšie

obdobie. V prípade ak nájomca ani po písomnom upozomení neuhľadí nájomné na ďalšie

obdobie, má pľenajímateľ právo vypovedať tuto nájomnú zmluvu postupom podľa č1' Vil'

tejto Zmluvy' , 1' ---!L^*i^^+^ *Á nĺaÁnncfné nrávo ,ej nájomnej
pii ĺmľtĺ nájomcu hľobového miesta má prednostné právo na uzatvorenle no\

zmluvynahĺobovémiestoosobablízka,akjeblízkychosôbviac,'tÁb\í7kaosoba,ktorá
doručí pľenajímateľovi písomnú Žiado'ŕ *o prvá, pľeukaže svoj status blízkej osoby k

zomĺelému nájomcovi rodným listom alebo 

'estným 

vyhlásením s úradne osvedčeným

podpisom vyhlazujúc tento vďďr k zomĺelému nájomcovi a ktoľej prenajímateľ písomne

ako pľvej potvľdí využitie pľednostného práva' Prednostné pľávo na uzatvoľenie nájomnej

zmluvy možno optutniľ najneskôľ do jedneho roka od úmľtia nájomcu hľobového miesta'

?
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1

i:ľ";:ľJj;"'#'Tj*"o*o" s prenajďým hľobovým miestom v sulade s platnými

pľávnymipľedpismiopohľebnĺctveaprevádzkovýmpoľiadkompohľebiska,

1.2 počas tľvania iejto zmluvy 'i'"''i"ĺĺt 
pľístup nájoĺncovi kpľenajatému hľobovému

miestu,

1.3 z&žaťsa akýchkoľvek zásahov do hľobového miesta' okĺem prípadu' ak je potľebné

zabezpeé\ťbezpečné pľevádzkovanie pobĺebiska' o piipravovanom zásahuje povinný

vopľed pĺro*. infoľmovať "ĺ:"Á"' 
o uz uskľčnenom zásahu do hrobového

miesta, je pľevádzkonut"ľ pouĺ_äý Ĺezodkladne písomne informovať nájomcu'

1.4vopĺedpísomneupozoľniť,.ĺjo*",'navypovedanienájomnejzmtuvy,najmenejšesť
mesiacov 

'a 
oĺo'n' keď sa má hľobové miesto zrušiť'

Nájomcaje povinný

2.l dodržiavJ o't*ou""ia prevádzkového poľiadku'

2.2lžívaťhľobovémiestovsuladesplatnymiprávnymipľedpismiopohĺebnícwe
a prevádzkoým poriadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou'

2.3navlastnénaklady,ub",p"ĺo,uťpoľiadok,údľibuastaľostlivosťopľenajatéhĺobové
miesto a jeho bezprostľedné okolie azabezpeiiť, aby pľíslušenstvo k hľobu neohľozilo

2.4:ľ#ffiĺ;ff ľ#Hľ'lľ#*:,*"::.,or'ÍrLer'yúdajovpotrebnénavedenie
evidencie hľobových miest, ' 

pJn"a. fyzickej osoby najmä änenu mena a adresy

tľva'ého pobýu, v pľípade p.ĺ.r'J"r."j o.áuy najmä zmenuobchodného mena a sídla'

2.5 vytonĺväť uĹer.oľu"r.rtuu.t* úpravy nahľobovom mieste a úpľavy okolo hľobového

miesta ĺuu 
' 
p"a"nĺozajicim súhlasom spľávcu cintorína'

3. 'J r.:ľíä''"ťffiĺ;ľ.::,'J#ľľHst1ivosti 
o hľobové miesto, vyzvenájomcu, abv i{

vpľimeľanejdobeodstranil:Ak,,ĺ3o*.utietonedostatkyneodstranivpísomneuľčenej
lehote, pľenajímateľ tak môŽeuľobiť sám na naklady nájomcu'

4. Nájomcab.ĺ.'uu"aomie, z. rr.aoariiavaním pľevádzkového poriadku pohľebiska samôže

dopustiť pľiestupku podľa ust. $ 32 zékoĺa ĺlilzolo Z' z opoh"b''ĺ"tue v platnom zneĺĺ'

5. Každä 7Ír7erlapľevádzkového poľiadku bude oznamovaná nájomcovi hľobového miesta

uveľejnením oznámenia o 
^.rr. 

pľevádzkoveľro poĺaam páhr"bi'ku na uľadnej tabuli

spolu so zveľejnením nového pr*äa"ľouého poĺiadku pohĺebiska ' Zmľaprevádzkového

poriadkunot,,.tĺ,t.upodliehaschváleniuMestskýmzastupiteľstvomvŠali.
6. 

'ľodnájom 
hľobového miesta je zakázaný'

čl. VIIL

vŕľovEĎ ľÁĺoľĺľEJ zMLUv;l, uňľčENIE ľÁĺoľĺľEHo VZŤAHU

1. Pľenajímateľ nájomnú zmluw vypovieo ak:

a) zéxúné"r."r*r,i na pohľebirŕo 
^"*ožňujú 

trvanie nájmu hrobového miesta'

3lär'"ffiT[o"ffo'"o*"rĺĺezap'atilnájomnézavživantehĺobovéhomiesta'
2.Akprenajímateľvypovie,,a:o,*ĺ'^1uvuzdôvodovuvedenýchvodseku1písm.a)ab)'

čl. vIL
ľp(vĺ A PovINosTI ZM'Luvľŕcrĺ STRÁN

Nájomná zmluva na hĺobové miesto
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4

musí so súhlasom nájomcu zabezpeéiť iné hĺobové miesto a na vlastné naklady ptetožiť

ľudské ostatky vľátane príslušenstva hľobu na nové hľobové miesto'

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

je povinný v;ýpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tľi mesiace predo dňom'

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

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

nájomcu hľobového miesta a čísla hĺobového miesta'

Akprenajímateľvypovienájomnúzmluvuzdôvoduuvedenéhovods.1písm.c),jepovinný
ýpoveď doručiť n{om"ovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty' na ktoru bolo

nájomné zaplateĺé;ak mu nie je ználmaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní túto

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

hľobového miesta a čísla hĺobového miesta'

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

c) a nájom ca je ználmy' qppovldná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia

ýpovede. Pľenajímat 
"ľ 

,yrr"nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstránil z hĺobového

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

ho pľenajímateľ odstľáni; po uplynutí v1ýpovednej lehoty sa pľíslušenstvo hrobu povaŽuje sa

opustenú vec.

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

pľenajímateľa o ukončenie nájomného vzťahu písomnou dohodou mrluvných stľaĺr'

spľavidla ku poslednému dňu doby, na kÍoru bolo nájomné uhľadené' Vzor žiadosti

o ukončenie zmluvy tvorí prílohu č. 6 Všeobe cĺe závazného naľiadenia mesta Šaľa č. 512020

Prevádzkoý poriadok pohľebísk mesta Šaľa (ďalej aj ako ,,VZI{ ó' 512020")'

čl.Ix.
osoBITNÉ usľLľovENIA

Prenajímatel, nezodpov edá zapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

nabĺobovom mieste.

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

vlastné nĺáklady. Prenajímateľ nezodpovedétzaprípadnú strafu, ľesp' zničenie majetku'

Nájomca beľie na vedomie, že Pľenajímatel' a jeho sprostredkovatelia spracúvajú v zmysle

naľiadenia Erľópskeho paľlamentu a rady (EU) 20161679 z 27' aptíIa 20]16 o ochľane

fuzických osôb pri spracúvarrí osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov' ktorym

sa zrušuje .m.*i.u g5l46läs (všeobecné nariadenie o ochľane údajov) osobné údaje

NájomcuvľozsahustanovenomvtejtoZmluvezaúčelomplneniazakonnýchpovinností
Prenajímateľa,ktoľévyplývajúzprevádzkovaniapohľebiskapodľazikoĺač.l3tl20|0Z.z,
o pohľebníctve v 

"nenírreskorsích 
pľedpisov, po dobu nevyhnutne potľebnú nazabezpečelie

ptäx apovinností vyplývajúcich zo zmluvného vďahu zaloŽeného nazáklade tejto Zmluvy

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

3g5l2102Z.z. oaľchívoch a ľegistľatuľach a o doplnení niektoých zákonov v platnom zneni'

Spľacúvanie osobných údajov Nájomcu je v súlade s č1' 6' ods' 1 písm' c) všeobecného

naľiadenia o ochľane údajov potľebné na plnerrie zakonných povinností Pľenajímateľa podľa

zékoĺa é. I31,:2O|O Z.z. o pohľebníctve v znení neskoľších predpisov. Nájomca zéroveň.

vyhlasuje, že za účelom uzavretia tejto Zmluvy pľi poskýnutí osobných údajov

Pľenajímateľovi bol dostatočne informovaný o svojich pľávach vyplývajúcich zo
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4.

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

zákoĺlrlýmialebo znluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších relevantrých skutočnostiach

obsiahnutých v dokumente ',Podmienky 
ochľany súkĺomiď', s ktoľého obsahom saNájomca

pľed podpísaním tejto Zmluvy oboznámil. Nájomca beľie na vedomie že informácie o

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

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

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

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmena adľesy písomne oznámená druhej zmluvnej strane' ktoľá

písomnosť doručuje. Vpľípade, ak sa písomnosť aj pri dodtŽaní týchto podmienok vľáti

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

zásielky zmluvnej stľane, ktoľá zásielku doručuj e. Zmluvĺé strany sa výslovne dohodli na

opľávnení doručovať písomnosti týkajúce sa zétväzL{Ju medzi zmluvnými stranami' ktoré

vyplývajú ztejto zmluvy aj prostredníctvom e _ mailu ďalebo kľátkej textovej správy'

Prenajímateľ aNájomca sa zavän$i písomne si oznámiť kďŽdit Znenu fýkajúcu sa ich

identifikaoných údajov (ĺánov, sídlo, čísla účtov a pod.) najneskôr do 10 pľacovných dní

odo dňa, kedy táto zmenanastala. Takéto aÍfleny sanebudúpovažovať zazÍÍLerLy vyžadujúce

si uzavľetie dodatku k tejto zmluve.

čl. x.
zÁvnnľČNÉ USTAI\ĺoVENIA

K zmene tejto zmluvy môŽe dôjsť len na zékJadevzájomnej dohody zmluvných strán foľmou

očíslovaných písomných dodatkov, s ýnimkou zmíeĺ vyplývajúcich zo 7f,nerly

prevádzkového poriadŕu pohrebiska, ktoľé sil záväznépľe nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo nnieĺvšeobecne platných pľávnych pľedpisov najmä zékonač. l3ll20l0

Z.z. o pohľebníctve v znení neskoľších pľedpisov'

Prátva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia pľíslušnými

ustanoveniami VZN č,. 5l2)2o v platnom znení,zákonom é.I3ll201'0 Z' z' o pohľebníctve

v zneni neskorších predpisov a zákonom č,. 40ltg64 Z. z. občiansky zákoĺlĺik v platnom

zneni.
Touto zmluvou sa ľiadi tiež doba užívaniapľedmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

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

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

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

údajov v rozsahu mena a priezviska. Povinnosť zmluvu zverejniť vyplyva z ustanovenia $

5a zékona é. zl:It2}oO Z. z. o slobodnom pľístupe k infoľmáciám ao nnene a doplnení

niektoých zákonov (zakon o slobode infoľmácií) v platnom zneĺi.

Ak niektoľé ustanovenia tejto Zm\wy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stľatia

účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatqých ustanovení. Namiesto neúčinných us-

tanoveď sa použije úpľava, ktorá, pokiaľ je to pľávne možĺé,sa čo najviac pľibliŽuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pi uzaťvétaní tejto Zm\uvy zmluvné strany tuto otĺĺzku bľali

do úvahy.

Táto zmluva je vypľacovaná v troch (3) vyhotoveniach povahy oľiginálu, z ktoých

nájomca obdľŽí jedno (1) vyhotovenie a prenajímateľ obdľží 2 vyhotovenia'
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7 Zm[uvné strany vyhlasujú, Že zmluvu si prečítali, súh[asia s jej obsďrom' porozumeli mu'

vyhlasujú, že obsahuj" ,totoĺrryo WčitYo jasný azĺoanrĺĺíteľný pľejav ich vôle aĺa znak

súhlasu ju podpisujú.
/:

'/'

V Šati, dňa. /ĺ'/ }ol/

Za nójomcu: Za prenajímateľa:

.S'

* *

* *

* I *

. JozeÍ.

ĺ

-,Í
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