
Nájomná zmluva č' 5t5l202l
na hrobové miesto

uzatvoľená v zmysle $ 663 a násl. zŕkoĺač" 4011964 Zb' občiansky zakonník v znení neskoľších

neskorších predpisovzneilv

1.

predpisov a $ 21 a nasl. zžl<oĺač,.I3tl20tO Z. z. o pohĺebníctve

čl. L
ZMLUVNE STRANY

Pľenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Ná"'' Sv' Tľojice 't'g27 t5 Šďa

Žastupeny: Mgľ' Jozef Belický' pľimátoľ mesta

g*käue 
'pojenie: 

Slovenská spoľiteľňa' a's'

IBAI*{: SK82 0900 0000 0051'2430 6282

BIC: GIBASKBX
IČo: 00 306185

(ďalej len,, pľ enaj íľnateľ " )

2. Nájomca:
Naľodený/á:

Rodné číslo :

Trvale býom :

Tel.
e-mail:

Agneša Pudmeľická

čl. il.
WoDNÉ USTANoVENIA

1

2.

4

,tľ:jr:;:';:ľr?ľ;ľ;)Iuvy 
v ďalšom texte spoločne aj ako ,,zmluyné strany")

J

Pľenajímateľ je výlučným v'astníkom 1ozemkov 
registra C KN paľcela č:ís|o 362511' ostabrá

p'ocha o qýmere $;i?, paľcela ĺĺrĺ" iíii+, oJtatná ll9.hu o qýmeľe ĺg14 Íŕ' parcela

ľegistra c KN ĺĺsĺo1ezl 16, ostatná pto.r'u o 'ĺ1ýmere 1% ÍÝ vedené katastÍďnym odboľom

okĺesného uradu Saľa pľe obec a n",^oäň ;;"r"Šďa na Lv č' 1 a pozeinku registra E

KN paľcela číslo 64, orná pôda 
" "ý*.;;84 

m2, vedeqý katastálnym odboľom olaesného

rľadu Šďa pľe ouá. u katastľálne *.J' Šaľa na Lv č' 1266 (ďalej spoločne aj ako

,,nehnuteľnosti"). . , 1

Na ýchto nehnutel,nostiach sa nachádza cintoľín mesta Šaľa ktoľý je pohľebiskom podľa

zákonat3lĺzotoZ.z.opohľebníctvevzneníneskoĺšíchpľedpisov.
tIľobové miesto na paľcele Y 4, raď: .!2, 

hľobové mieslg i' s'ĺ (ďalej aj ako 'fuobové

miesto..) doteraz 
'u:ru.' 

pôvodný nĺ:on 
"u - Dezider Hátaš (ďalej aj ako "pôvodný

nájomcď) ,,u ",*rJ. 
Ňĺjo.'n": ^il{ |u 38^ot9 ,? y"1'7 ,,oĺg'pričom ĺáĺjomné za

uŽívanie hľobového miestabolo uhľadene na dobu do ĺ6'9'2029'

Z dôvodu, že pôvodný nájomca ^*"i_u 
rri3o*.u uy"žil pľednostné právo na uzawoľenre

novej nájomnej "J"; 
na hľobové .Ĺra v súlade s $ 21 ods' 4 zikoĺačl' 13112010 Z'z'

o pohĺebníctve v zneĺí neskoľších p"lpi'"' sa zmluvné sÍany výslovne dohodli na

uzatvoľení teito na,;omne3 zmluvy (ďalej len "zmluvď)'
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1 Prenajímateľprenechávanájomcovidonájmuanájomcaprijímadonájmuzapodmienok
dohodnudch v tejto zmluve hľobové *iesto na paľcele V 4' rad : 12' hĺobové miesto č'

314,

čl. IIL
PREDMET A ÚčEL NÁJMU

čl.Iv.

čl. vI.
ľÁĺoľĺľÉ

1

sLUŽBY sPoJENÉ s NÁJMoM HRoBoui'rĺo MIEsTA

Spľenájomhĺobovéhomiestasúspojenéslužby,ktoľépočastľvanianájomnéhovzťahv
pľenaj ímateľ poskytuj e náj omcovi: 

-

1.1 odvoz odpadu z pohľebiska okĺem stavebného odpadu'

t,2í&žbapozemkovastaviebnapohrebisku,naktoromsahľobovémiestoĺachádza
(okľem hĺobového miesta)'

1.3 úhľady investičných aneinvestičnýchnákladov spojených s pľevádzkoupohľebiska'

|.4pľevádzkovaniepohÍebiska,naktoľomsanachádzahľobovémiestošpeciťrkovanévčl.
III.tejtozmluvy,vsúladesozákonomé.t3ll20t}Z,z.opobĺebnícfrevzĺeĺí
neskoľších predpisov'

čl. v.
DoBA ľÁĺľĺu

Táto zmluv asa]dzaýIéLÍa na dobu neurčitu a nesmie sa vypovedať skôľ' ako po uplynutí tlecej

doby (10 rokov odo dňa pochovania), ak zákon Ó' l3llzot) Z' z' opohľebníctve v zneĺí

nerkoľsĺch pľedpisov neustanovuje inak'

Neoddeliteľnoupľílohoutejtozmluvyjedokladoúhľadenájomného.

1

2.

1

)

J

4

Nájomné vo výške 2gr87EUR (slovom: dvadsat'devät'euľ osemdesiatsedem cent ) bolo

zo stľany nového nájomcu uhľadené na dobu do 16'9'2029'

Nájomca berie na u.do*i. a qýslovne ,útu'ĺ s tým' že výška nájomného na ďalšie obdobie

nájmubudeuľčenĺpoaľuaktualneplatnéhocenníkapľenajímateľa.
Nájomca je povinný pľed uplynutírn p,.aotu'"ného obdobia uhľadiť nájomné na ďalšie

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

obdobie, má prenajímateľ pľávo ,rypo'áuť futo nájomnú zmluvu postupom podl'a č1' VIII'

tejto Zmluvy L' '-^!__^l_^cfnÁ nľáwc /ej nájomnej
Pľiúmľtínájomcuhľobovéhomiestamápľednostnépľávonauzatvoľeĺuenol
zmluvy na hĺobové miesto osoba blízka, ak je b'ízkych osôb viaco táblízka osoba, lĺ:toľá

doručí pľenajímateľovi písomnú ziudo'ŕ ako pľve' preukaže svoj status blízkej osoby k

zomľelému nájomcovi rodným listom alebo čestqým vyhlásením s uľadne osvedčeným

podpisom.,,ytĺu,.'3ĺ.tentovďahkzomĺelémunájomcoviaktorejprenajímateľpísomne
ako pľvej potvrdí vyuŽitie Prednos1n{o pľáva' Pľednostné pľávo na uzatvoľenie nájomnej

zmluvy moŽno .rpt*iľ najneskôľ do jedneho ľoka od úmľtia nájomcu hĺobového miesta'

Nájomná zmluva na hľobové miesto
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čl. vII.

PRÁvA A PovINoSTI ZMLUvNÝcn sľnÁľ

iľ.;:xľJ#;ľ'Tĺ*.o*uo s pľenajatým hĺobovým miestom v súlade s platnými

pľávnymipľedpismiopohĺebnícweaprevádzkovýmporiadkompohľebiska'
|.2 poóas tľvania tejto zmluvy zabezpeeiť pľístup nájomcovi kpľenajatému hĺobovému

1.3 ff*;'." akýchkol,vek zásahov do h,robového miesta, okľem prípadu, ak je potrebné

zabezpečťbezpečnépľevádzkovaniepohľebiska.opľipľavovanomzásahujepovinný
vopľedpĺ,o,,*.infoľmovaťnájomcu.ouŽuskutočnenomzásahudohĺobového
miesta,jeprevádzkovateľpovinnýbezodkladneľí1mninfoľmovaťnájomcu,

L4 vopred písomne upozoľniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvyo najmenej šesť

mesiacov predo dňom, keď sa má hĺobové miesto zrušiť'

Nájomcaje povinný:

2.l dodľžiavať ustanovenia pľevádzkového poľiadku'

2.2 uŽívať hĺobové miesto v súlade s ptat"ymĺ pľávnymi pľedpismi o pohľebníctve

a pľevádzkovým poľiadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou'

2.3navlastnénákladyzabezpeéovaťpoľiadok,údľžb1astaľostlivosťopľenajatéhľobové
miesto a jeho bezpľostľedné okolie azabezpeéiť' aby príslušenstvo k hľobu neohľozilo

bezpečnosť návštevníkov pohľebiska'

2.4oznamovaťprevádzkovateľovipohľebiskavšetkyzÍÍeÍLyúdajovpotľebnénavedenie
evidencie hľobových miest, ";ň"d" 

fyzickej osoby najmä zmenu mena a adľesy

tľvaléhopobýu,vprípadeprávnickejo,otynajmäzĺnenuobchodnéhomenaasídla,
2.5 vykonávať atetoľvetĺstavebné úpravy na hľobovom mieste a úpravy okolo hľobového

miesta iba s predchádzajícim súhlasom spľávcu cintorína'

2.6 udľžiavať poriadok na pohĺebisku'

Akpľenajímateľzistínedostatkyvstaľostlivostiohľobovémiesto,vyzvenájomcu,abyich
vpľimeľanejdobeodstľánil.Aknájomcatietonedostatkyneodstľánivpísomneurčenej
lehote, pľenajímateľ tak môže uľobiť sám na náklady nájomcu'

Nájomcaberienavedomie,ŽenedodľŽiavanímpľevádzkovéhopoľiadkupohĺebiskasamôže
dopustiť priestupku podľa ust. š 32 zákoĺat3!l20l0 Z' z opohľebníctve v platnom zťleni'

Každá zmeräapľevádzkového poľiadku bude omamovaná nájomcovi hľobového miesta

uveľejnením oznámenia o zÍnene pľevádzkového poriadku pohrebiska na uľadnej tabuli

spolu so zverejnením nového prevádzkového poriadku pohĺebiska . Zmeĺaprevádzkového

poľiadku pot'r.uĺrr.u podlieha_schváleniu Mestským zastupitel'stvom v Šat'
'Podnájom 

hrobového miesta je zakáľaný'

čl. VIII.

vŕľovnĎ ľÁĺoľĺľEJ zMLUv;l uŕôľeENIE ľÁĺoľĺľÉrro VZŤAHU

Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie' ak :

a) zŕĺvažnéokolnosti na pohĺebisku znemožňujú trvanie nájmu hĺobového miesta'

b) sa pohľebisko zruší,

c) nájomca ."i ;;*omení nezaplatil nájomné za vživariehľobového miesta'

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

J

4

5

6

1

,)
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musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hĺobové miesto a na vlastné naklady pľeložiť

ľudskéostatkyvľatanepľĺslušenstvahĺobunanovéhľobovémiesto.
Akpľenajímďeľvypovienájomnú"-t.,,,ozdôvodovuvedenýchvodseku1písm.a)ab)'
je povinný uypo.r.ol'eiomne; zmlu1ľ doručiť nájomcovi najmenej tľi mesiace pľedo dňom'

keď sa má hĺobové miesto zrušiť; uľ -,, nie je znétmaad1sa nájomcu alebo sídlo nájomcu'

uverejní tuto iďoľmáciu na mieste "b;ki; 
na pohĺebisku s uvedením mena a priezviska

nájomcu bľobového miesta a čísla hľobového miesta'

Ak prenajímateľ vypovie nájoĺnnú 11luw 
z dôvodu uvedeného v ods' 1 písm' c)' je povinný

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

nájomné zaplateĺé,iakmu nie je nĺrrraadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uveľejní tuto

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

hLrobového miesta a čísla hĺobového miesta'

Akpľenajímateľvypovedalnáj9mnuzmluwzdôvoduuvedenéhovodseku1písm.c)a
nájomcaje,nĺ,my,"vypovednálehotauplyniedojedĺéhoľokaododňadoručeniavýpovede.
Pľenajímateľ vyzve riáio*..r, uuy nu.;n"kôľ do tejto lehoty odstranil z hľobového miesta

pľíslušenstvo hĺouul uir. ľ'o v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty ho

pľenajímateľodstrani;pouplynutívýpovednejlehotysapľíslušenstvohľobupovaŽujesa

;:Tl;'äff'ĺ"..3 doby (10 ľokov odo dňa pochovania) môže nájomca písomne požiadať

prenajímateľa o ukončenie nájomného vxťahv písomnou dohodou zmluvných striĺn'

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

o ukončenie zmluvy tvoľí pľí'ohu č. 6 Všeobe cne zátväzltého nariadenia mesta Šaľa č' 512020

PľevádzkovýporiadokpohľebískmestaŠaľa(ďalejajako,,vZNč,,5l20z0").

5

6

čl.Ix.
osoBITNÉ USTANoVENIA

1. Pľenajímateľ nezodpov edélzapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

2. ľt]:liľT#""li'*uomieo Že jeho v'astný hn*1ľnÍ majetok si je povinný poistiť na

vlastné naklady. Prenajímateľ rr."äJpou edäzaprípadnú stľatu, resp' zničenie majetku'

3. Nájomca beľie na vedomie, ze ľreniĺmateľ a jeho_sprostľedkovate'ia spľacúvajú v zmys'e

naľiadenia Euľópskeho p*tu-"nto*ä '"'' ĺe'Ú zóro K79 z 27 ' api1a 2Ot6 o ochľane

ffzickýchosôbpľispracúvanío,ou-,,y"t,ĺau:o"aovol,nompohybetakýchtoúdajov,lĺÍoým
sa zrušuje smemica 95t46lĺs (vseobecnJ nariadenie o ochĺane údajov) osobné údaje

Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto Zmluve za_účelom plnenia zakonných povinností

Pľenajímateľa, ktoľé vyp'ývajú ,pr"radr*ovania-pohĺebiska podľa zákonač,. t31'l20l0 Z'z'

o pohĺebníctvá u 
^"jrr"skoľšíďpľedpisov, 

ro do!ĺ1nevyh"utne ľotľeb*ú ĺazabezpeéeníe

pľitvapovinnostívyplývajúcichzoootu*et,ovďahuzaloŽeĺéhonazél<ladetejtoZmluvy
a následne na účely aľchivácie po dobu trvania aľchivačnej doby v súlade so zákonom č'

39512002 Z.z. oarchívoch a registĺatuľach a o doplnení niet<toľyctr zákonov v platnom zĺeĺí'

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

naľiadenia o ochľane údajov pot .urre na plnenie zakonných povinností Prenajímateľa podľa

zŕkoĺa é. 13|l2ot0 Z.z.o pohľebníctve v zĺenineskorsĺctr predpisov. Nájomca zélroveÍĺ

vyhlasuje,ŽezaúčelomuzavretiatejtoZmluvypriposkytnutíosobnýchúdajov
Pľenajímateľovi bol dostatočne informovaný o 

'svojich 
právach vyplývajúcich zo

416
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spľacúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobne údaje poskýnúť v súvislosti so

zakonnýmialebozmluvnýmipožiadavkami,akoajoďalšíchrelevantqýchskutočnostiach
obsiahnu!ýchv dokumente,,Podmienky ochĺany súkĺomiď" s ktoľého obsahom saNájomca

pred podpísaním tejto Zmluvy oboznámil. Na3omca beľie na vedomie že infoľmácie o

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

V pľípade, ak budä poaľä tejto zmluvy potrebné doručovať druhej zm1uvnej stľane

akukol,vek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adľesu zmluvnej strany uvedenú v čl'

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmeÍLaadresy písomne oznámená druhej zmluvnej stľane' ktorá

písomnosť doručuje. Ý prípade, ak sa pi,o*o'ť aj pri dodtŽaĺi fýchto podmienok vráti

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

zásielky zmluvnej stľane, ktorá zásietku doručuje' Zmluvné strany sa výslovne dohodli na

opľávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzku rruedzi zmluvnými stranami' ktoľé

vyplývajú ztejtozmluvy aj prostrední"tuo* e - mailu ďa\ebo kľátkej textovej spľávy'

Pľenajímateľ aNájomca sa zaväz,sjipísomne si ozrámiť kaŽdízÍnenu ýkajúcu sa ich

identiÍikačných údajov (nŕaov,sídlo, čísla účtov a pod') najneskôľ do 10 pracovných dní

odo dňa, kedy táto Á"nunasta|a. Takéto zmer.y sa nebudú p ovažovať zazgr1eny vyžadujúce

si uzavľetie dodatku k tejto zmluve'

čl. x.

1

2

zÁvnnnčNÉ USTANovENIA

K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody zmluvných stran

formou očíslovaných písomný.h dodutkov, s výnimkou zmien vyplývajúcich zo zmerLy

pľevádzkového poriadku pohľebiska, ktoľé si zéĺväzĺépľe nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zmieĺvšeobecne platných pľávnych pľedpisov najmä zél<oĺač' 131/2010

Z.z. opohľebníctve v znení neskoľších predpisov'

Pľáva a povinnosti zmluvných stľarr touto zmluvou neupľavené sa ľiadia pľíslušnými

ustanoveniami VZN č,. 5l2Ľ20v platnom zneni,zákonom ó. l31l20lo Z. z. o pohĺebníctve

v znení neskoľších pľedpisov a zákonom č,. 4011964 Z' z' obéiarlsky zakonník v platnom

znení.
ToutozmluvousaľiaditieŽdobaužívaniapľedmetunájmudodobynadobudnutiaúčinnosti
tejto zmluvY.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvn]ŕmi stľanami a účinnou

dňom nasledujúcim po dni jej 
"u.r.jrr"niu 

na webovom sídle mesta Šaľa' Zmluvné stľany

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

údajov v rozsahu mena a pľiezviska. Povinnosť zmluvu zverejniť vyplýva z ustanovenia

$ 5a zakona é.2ltl20xl Z. z.o slobodnom pľístupe k infoľmáciém ao zmene a doplnení

niektoýchzákonov(zakonoslobodeinfoľmácií)vplatnomzneĺi.
Ak niektoré ustanovenia tejto Zmiuvynie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôľ stratia

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

tanovení sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to pľávne možné' sa čo najviac pľibliŽuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pľi uzatvaľaní tejto zmluvy zmluvné strany futo otázku brali

do úvahy.

Táto zmluva je vypľacovaná v tľoch (3) vyhotoveniach, z ktoých nájomca obďrží jedno

(1) vyhotovenie a pľenajímateľ obdľží 2 vyhotovenia'

3

4

5

6.
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7 Zmluvné stľany vyhlasujú, že zmluvu si pľečítali' súhlasia s jej obsaho*' pol:^eli mu'

vyhlasujú, že obsďruje slobodný, určitý,-jasĺý azĺoanrrlrtel'ď prejav ich vôle aĺaznak

súhlasu ju podpisujú.

V Šali, dňa.
f,ľ.?-oH

Zanójomcu:
Za prenajíľnateľa:

*
I

n ................ ĺ /..............í.,...\" " " " " " "
Mŕ'. Jozef Bplic/ĺÍ

ýmátor 
meitÄaľa
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