
Nájomná zmluva č' 58tl202l
na hľobové miesto

zakonník v znení neskorších
uzatvoľená v zmysle $ 663 anásl. zákonač' 4011964 Zb' obéiansky

zĺeníneskoľších pľedpisov
pľedpisov a$21 anásl. zákona č. 13tl2oĺo Z.z. o pohĺebnícwe v

čl. L
ZMLWNE STRANY

1 Pľenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Ňa'"' Sv' Tľojice 7'92715 Šaľa

Ž*top"rry, Mgĺ' Jozef BelickĹ pľimátor mesta

Bankové spoj enie : Slovenská spoľitel'ňa' a's'

IBAI.{: SK82 0900 O0O0 OOSL 2430 6282

BIC: GIBASKBX
lČo: 00 306 185

(ďaĺ ej len,, pľ enaj ímateľ " )

2. Nájomca:
Naľodený/á:

Rodné číslo :

Trvďe bytom :

Tel.
e-mail:

Silvia Kováčová

(ďalej len ,,nájomca")
(obidvajaúčastnícizľnluvyvďalšomtextespoločngajako,,zmlwnéstrany,.)

čl. II.

1

ÚvooľÉ USTANovENIA

Pľenajímateľ je výlučným vlastníkom pozemku^ľesist1 C KN paľcela číslo 1586/1'

zastavanäplocha anádvorie oqýmeĺe žsz++ m2,paľcela registra C KN óíslo 1586/8'

zastavantĺplocha u rreduori" o rnýmere l3i Íŕ u p*"1u ľegistľaC KN číslo 1586/6' ostahá

plocha o výmeľe 7 m2 vedene tut*t arny- oäbo,o* o-kľesného uĺadu Šaľa' pľe obec

a katastrálne územie Šďa, na liste vlastníctva č' 1 (ďďej aj ako "nehnuteľnosti")'

Na tejto nehnuteľnosti sa nachád"u "intJň 
*.rtu šaľu tto.ý je pohľebiskom podľa zikoĺa

131/2010 Z.z. opohĺebníctve v znení neskoľšíchpľedpisov. Pľenajímateľ je pľevádzkovateľ

pohĺebiska.

)

čl. III.

1

PREDMET A ÚčEL NÁJMU

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

dohodnutýchv tejto nájomnej zmrw1(o'arej len "zĺnluvď'): 
tľobové miesto napaľcele Nc

!1, ruď: 5 hľobove *i"to o' ro (cut'j aj ako 'fuobové 
miesto")'
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čl.Iv.

SLUŽBY sPoJENÉ s NÁJMoM I{RoBovÉĺo MIEsTA

SpľenájomhľobovéhomiestasúspojenésluŽby,ktoľépočastľvanianájomnéhovzťahu
pľenaj ímateľ poskyhrj e náj omcovi: 

.

1.1 odvoz odpaoul poňebiska okľem stavebného odpadu'

|.2tldrŽbapo""mko'astaviebnapohĺebisku,naktoromsahľobovémiestoĺachildza

1.3 ffi.T 
'"T:."Jr"'l':ilT:1h*,ičných 

nákladov 1ojenÝch 
s pľevádzkou pohľebiska,

|.4 pľevádzkovanie pohľebiska, naktoľom sanachádzahĺoĹové miesto špecifikované v č1'

III.tejtozmluvy,vsúladesozákonomč,.t3llzOIOZ.z.opohĺebníctvevzneĺi
neskorších pľedpisov'

čl. v.
DoBA ľÁĺnĺu

Táto zmluv asavzaťĺáta na dobu neurčitu a nesmie sa vypovedať skôľ' ako po uplynutí tlecej

doby (10 rokov odo dňa pochovania), ur. 
"'ľon 

č. 131/2010 Z. z. opohrebníctve v znení

*'r.oisrct' pľedpisov neustanovuje inak'

Neoddelitel'nou prílohou tejto zmluvy je doklad o úhĺade nájomného'

Užívanie hĺobového miesta zala|o" 20'8'202l'

čl. vI.
NÁJoMNE

1

)
J

1.Výškanájomnéhočiní20EUR(slovom:dvadsat'eur)nadobu10ľokovajeuľčenápodľa
ust. $ 12 Všeobe cĺe zilväzslé*," ;ää;;i;r" Šuŕu e' 5l202o Pľevádzkový poľiadok

pohľebísk mesta Šaľa v platnom "*^(ďalej 
aj ako "vZN 

é' 5ĺ202O")a bolo uhĺadené dňa

2. i'';,1iľ#1iĹl;?-,ild na ce'ých 10 ľokov pľi podpise tejto zmluvy.(na celú t'eciu dobu)'

3. Nájomca t"'ĺ" nu vedomie a výslovne súhlasí s tým, z' 'ýsĹu 
nájomného na ďalšie obdobie

nájmubudeuľÓenápodľaaktuálneplatnéhocenníkapľenajímateľa.
4,Nájomcajepovinnýp,.ooptynutĺmpľedplatenéhoouaouiauhĺadiťnájomnénaďalšie

obdobie.Vpľípadeaknájomcaanipopísomnomupozoľneníneuhĺadínájomnénaďalšie
obdobie, má prenajímateľ pľávo ňon"auľ túto nájomnú zmluvu postupom podľa č1' vm'

tejto Zmluvy l -'^Á_^-ĺnÁ -tÁrrn ej nájomnej
Pľiúmľtínájomcuhrobovéhomiestamápľednostnépľávonauzatvoľoruenov
zm'uvy na hľobové -i".to osoba utĺzta,'at je blízkych osôb viac, táb|írka osoba, ktoľá

doručí pľenajímateľovi písomnú ziaaosŕ ako pľvá' pľeukaže svoj status blízkej osoby k

zomĺelémunájomcoviľodnýmlistomaleboĺ..tný*vyhlásenímsúľadneosvedčeným
podpisom vyhlasujúc tento vďah k zomrelému najomcovi a ktoľej prenajímateľ písomne

ako pľvej potvrdí využitie prednostného p'a'u'Prednostné právo na uzatvoľenie nájomnej

zmluvy možno oprut rĺľ najneskôľ do jednetro ľoka od úmľtia nájomcu hľobového miesta'

5
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čl. vII.
ľnÁv.q. A PovINosTI ZMLWNÝcrr sľnÁľ

iľ";:xľJjfľ"}'Tľ*.o*no s pľenajatým hľoboým miestom v 
|úlade 

s platnými

pľávnymipredpismiopohľebnĺctveapľevádzkornýmporiadkompohľebiska'
I.2 počas trvania tejto zmluvy zabezpečíť pľístup ná3omcoui kpľenajatému hĺobovému

1.3 ;är";ľ'r" akýchkol\ek zásahov do hrobového miesta, okľem prípadu, ak je potľebné

zabezpeéĺťbezpečnéprevádzkovaniepohĺebiska.opľipľavovanomzásahujepovinný
vopred pĺsomrre irrfoľmovJna3o-"'' o už uskutáĺn'no,,' zásahu do hĺobového

miesta,jepľevádzkovateľpovinnýbezodkladnepísomneinformovaťnájomcu,
|.4vopredpísomneupozoľniťnaiomcunavypovedanienájomnejzmluvy,najmenejšesť

..riu"ou |ľedo dňom' keď sa má hĺobové miesto zrušiť'

2. Nájomcaje povinný:

2.t dodľŽiavať ustanovenia prevádzkového poľiadku'

2.2uŽivaťhľobovémiestovsúladesplatnymiprávnymipľedpismiopohrebníctve
a prevádzkovým poľiadkom pohĺebiska ako aj touto zmluvou'

2.3 na vlastné naklady zabezpeéävať poriadok, údržbu a staľost'ivosť o pľenajaté hĺobové

miesto a jeho bezpľostredné okolie azabezpeéiť' aby príslušenstvo khĺobu neohľozilo

bezpečnosť návštevníkov pohľebiska'

2.4 oznamovať prevádzkovateľovi pohľebiska všetky zĺneny údajov potrebné na vedenie

evidencie hľobových miest, u iĺpua. fyzickej osoby najmä z1enu mena a adresy

trvaléhopobytu,vprípadep,au,,ĺ"t"3osobynu3maänenuobchodnéhomenaasídla,
2.5 vykonávať akékoľvek ,tuuJbrré ťrpľuvy na hĺobávom mieste a úpľavy okolo hľobového

miesta iba s predch ádzajircim súhlasom správcu cintoľína'

2.6 udľžiavať poľiadok na pohľebisku'

3. Ak pľenajímateli zistí nedostatky v staľostlivosti o hľobové miesto, vyzve nájomcu, aby ich

v primeranej dobe odstranil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstľáni v písomne určenej

lehote, pľenajímateľ tak môŽe uľobiť sám na naklady nájomcu'

4.Nájomcaberienavedomie,ŽeĺedodtŽiavanímpľevádzkovéhoporiadkupohľebiskasamôŽe
dopustiť pľiesfupku podľa ust. $ 32 zäkoĺa l3ĺl2l1o Z' z opohľebníctve v platnom zneĺĺ'

5.KaŽdázmerLapľevádzkovéhoporiadkubudeoznamovanánájomcovihľobovéhomiesta
uverejnenímoznámeniaozÍneneprevádzkovéhopoľiadkuľohľe$kanauľadnejtabuli
spolu so zveľejnením nového pr.uád"kouého poľiaäku pohĺebiska ' Zmeĺaprevádzkového

poriadku potr.uĺrtu podlieha schváleniu Mestským 
"astupiteľswom 

v Šali'

6. 
_Podnájom 

hľobového miesta je zakénaĺý'

čt. VIII.

rrŕpovnĎ ľÁĺoľĺľEJ ZMLUň uŕoľčnľIp NÁJ6MNEH9 yZŤAHU

1

2

Pľenajímateľ nájomnú zmluw vypovie' ak:

a)záxažĺéokolnostinapohľebiskuznemožňujútľvanienájmuhľobovéhomiesta,
b) sa pohľebisko zruší,

c) nájomca ani po .,po"o*"ĺ nezaplatilnájo11e '?"':T"hĺobového 
miesta'

Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'
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musí so súhlasom nájomcu zabezpečíť iné hľobové miesto a na vlastné naklady pľeloŽiť

ľudské ostatky vrátane pľíslušenstva hrobu na nové hľobové miesto'

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

je povinný vypoved;llajo.rr": zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tľi mesiace pľedo dňom'

keď sa má bĺobové miesto zrušiť; ak mu nie je ználmaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu'

uveľejní túto infoľmáciu na mieste ou|no- na pohĺebisku s uvedením mena a pľiezviska

nájomcu hĺobového miesta a čísla hľobového miesta'

Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú 11luvu 
z dôvodu uvedeného v ods' 1 písm' c)' je povinný

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

nájomné zapaateĺé; akmu nie je zĺátmaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu' uverejní tuto

iďoľmáciu na mieste obvyklom na pohrebisku s uvedením mona a pľiezviska nájomcu

hrobového miesta a čísla hĺobového miesta'

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

c) a nájomc a je zĺámy, vypovĹdná lehota uplynie do jedného ľoka odo dňa doručenia

qýpovede. Pľenajímďeŕ..y".r. nájomcu, auy ná3nest<oľ do tejto lehoty odstráni1 z hľobového

miesta pľíslušenstvo hĺobu; ak ho v tejio t.t ot. neodstľáni, po uplynutí výpovednej lehoty

ho pľenajímateľ odstráni; po uplynutí vypovednej lehoty sa pľíslušenstvo hľobu považuje sa

;ľ#ä"ĺ.."; doby (10 rokov odo dňa pochovania) môže nájomca písomne pož|adať

pľenajímateľa o ukončenie nájomného vzťahu písomnou dohodou zmluvných strán'

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

o ukonoenie zmluvy tvoľí pľílohu č' 6 VZN č'' 5lz020'

4

5

6

čl.Ix.
O SOBITIIID USTANOVENIA

1

2

J

Prenajímateľ nezodpo vedäzapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

nahĺobovom mieste.

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

vlastné naklady. Prenajímateľ nezodpo vedálzaprípadnú stľafu, ľesp' zničenie majetku'

Nájomcabeľienavedomie,ŽePrenajímateľajehosprostredkovateliaspľacúvajúvzmysle
nariadenia Európskeho paľlamentu a rady 1rlu) zoto 1679 z 27 ' apríIa 20t6 o ochľane

ffzických osôb pľi ,pru",iro*ĺ osobných újujou a o vol'nom pohybe takýchto údajov' ktoľým

sa zrušuje ,rrr..'ri"u 95l46l1s (všeobecnJ nariadenie o ochrane údajov) osobné údaje

Nájomcu v ľozsahu stanovenom v tejto Zmluve za účelom plnenia zakonných povinností

Prenajímateľa, ktoré vyplývajú zpreváldzkovania pohľebiska podľa zákoĺač' l3ll20l0 Z'z'

o pohľebnícwe v znenirr".t *sĺ.r, p."ĺ|Ĺou, po dobunevyhnutne potrebnú ĺazabezpeóeĺie

ptáx apovinností vyplývajúcich zo zmluvného vďahu za|oŽeneho ĺazik'lade tejto Zmluvy

anáslednenaúčelyaľchiváciepodobutľvaniaarchivačnejdobyvsúladesozákonomč.
3g5l2o02Z.z. oaľchívoch a registľaturach a o doplnení niektoých zákonov v platnom zĺeĺí'

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

naľiadenia o ochrane údajov potľebné nu plĺr.rri. zakonných povinností Pľenajímateľa poďa

zékoĺa é. t3llzolO Z.z.o pohľebníctve v zĺeni neskoľších pľedpisov' Nájomca zaľoveň

vyhlasuje,ŽezaúčelomuzavretiatejtoZm\uvypriposkýnutíosobnýchúdajov
Pľenajímateľovi bol dostatočne informovaný o svojich pľávach vyplývajúcich zo

spracúvania jeho osobných údajov, o povinno'ti osobné údaje poskýnúť v súvislosti so
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4

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

obsiahnutýchv dokumente,,Pádmienky ochĺany súkĺomiď" s ktorého obsahom saNájomca

pľed podpísaním ,"r, z^n, oboznámil. Näjom"u berie na vedomie Že iďoľmácie o

spracovávaníosobnychúdajovsrĺdostupn.ĺna*ebovomsídlePrenajímateľa:www.sala.sk.
V pľípade, ak b"d; ;oaľä te3to 

^to.'y 
potrebné doručovať drúej zm1uvnej strane

akúkol,vek písomnosť, doručuje sa táto pĺsomnosť na adresu zmluvnej stľany uvedenú v č1'

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmeÍ|aadresypísomne oznámená dľuhej zmluvnej strane' ktorá

písomnosť doručuje. V prípade, ak sa pí'o'n"o'ť aj pľi dodľžaní týchto podmienok vráti

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

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

opľávnení doručovať písomnosti tý'kajúce sa závazku medzi zmluvnými stľanami' ktoľé

vyplývajú ztejÍo"rĺrr.ry aj pľostľednĺctvom e _ mailu ďalebo kĺátkej textovej spľávy'

Prenajímateľ aNájomca sa zaväzuj,ípísomne si oznrĺmiť každ'í zmenu fýkajúcu sa ich

identiťrkačných údajov (ĺánov,sídlo, č?sb účtov a pod') najneskôľ do 10 pracovných dní

odo dňa' kedy táto áena nastala. Takéto zmeÍLy sa nebudú považovať za zmer|y vyžadujúce

5

si uzavretie dodatku k tejto zmluve'

čl. x.
zÁvnnnčNÉ UsTANovENIA

1 Kzmenetejtozmluvymôžedôjsťlennazék|adevzájomnejdohodyzmluvnýchstľanformou
očíslovaných písomných dodatkov, s qýnimkou zmieĺ vyplývajúcich zo zmeny

pľevádzkového poriadku pohľebiska, ktoľé s'ízáväznépľe nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zozmieĺvšeobecne platnýchpľávnychpredpisov najmä zákoĺač' 131/2010

Z.z. opohrebníctv e y zĺeĺineskoľších predpisov'

Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupľavené sa ľiadia pľíslušnými

ustanoveniami VZN é.5l2Ľ20v platnom zneĺí,zákonom é.I3ĺl2ot0 Z. z. o pohľebníctve

v znenineskoľších pľedpisov a zákonom é' 4011964 Z' z' obč:íansky zákonník v platnom

äT: zmluvou sa ľiadi tiež doba uŽivaĺiapľedmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

Tlľ1äilľ; nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami aúčinnou

dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na webovom sídle mesta Šaľa' Zmluvné strany

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

údajov v ľozsahu mena a priezviska. Povinnosť zmluvu zvercjruť vyplýva z ustanovenia $

5a zákoĺa č. 2t7lzo1o ž. z. o slobodnom pľístupe k iďoľmáciálm ao änene a doplnení

niektoľýchzákonov(zákonoslobodeinfoľmácií)vplatnomzĺení.
Ak niektoľé ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôľ stľatia

účinnosť,niejetýmdotknutáplatnosťostatqýchustanovení.Namiestoneúčinnýchus-
tanovení sa pouŽije úpľava, ktoľá, pokiaľ je to pravne moŽné'sa čo najviac pľibližuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pti'uatvárarutejto Zmluvy zmluvné stľany tuto otázku bľali

,)

J

4.

5

6 i?ľľi;" je vypracovaná v troch (3) vyhotoveniach povahy oľiginálu' z ktoľých

nájomca obdľží.l.o"o irl vyhotovenie a pľenajím ateľ obdtŽí 2 vyhotovenia'
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Zm1uvné strany vyhlasujú, že zmluvu si prečítali, súhlasia s jej obsahom' porozumeli mu,

vyhlasujú, že obsahuje slobodný, WčitY, jasny a zľozumitelhý prejav ich vôle ana znak

súhlasu ju podpisujú.

V Šali, dňa. .s )o)/

Za nójomcu Za prenajímateľa

:,
i.-liil/

/

šal'a
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