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Nájomná zmluva č,. 584ĺ202L

na hľobové miesto

663 anásl. zákonač.4011964 Zb' obéianskyzákonník v zneĺineskoľších

a násl. zil<oĺaé.l3Il2OI0 Z.z. o pohľebníctve v zĺení ne skoľších pľedpi sov

čl. L
ZMLUVNÉ sľnĺNy

1 Prenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nám' Sv' Trojice 7 'g27 
15 Šaľa

ZastÚpeý: Mgľ' Jozef Belický' primátoľ mesta

Bankové spojenie: Slovenská spoľiteľňa' a's'

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
IČo: 00 306 185

(ďalej len,, pľenaj ímateľ " )

2.

1

Nájomca:
Narodený/á:
Rodné číslo :

Tľvale bytom :

Tel.

e-mail:

Slavomír Fiam

(ďalej len,,nójomca")
(obidvaja účastníci zmluvy v ďalšom texte spoĺočne aj ako "zmluvné 

strany")

čl. n.
UVODNE USTANOVENIA

pohľebiska.

čl. ilI.
PREDMEľ ĺ Účnl ľÁĺľĺu

Pľenajímateľ je výlučným vlastníkom pozemku_ registra C KN paľcela číslo 1586/1'

zastavanáplocha anádvorie oqimeľe žzz++ r'ŕ,picela ľegistľa C KN číslo 1586/8'

zastavaĺžlplocha a nádvoľie o ýmeľe I34 fiŕ u p*."lu registľa C KN číslo 1586/6, ostatná

plocha o qýmeĺe 7 rrŕ vedeľré katastľálny- oäbo'om okľesného úradu Šaľa' pľe obec

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

Na tejto nehnuteľnosti sa nach áďza cíntorrn mesta šaľa ktory je pohľebiskom podľa zžĺkoĺa

I3tl20tL Z. z. opohĺebníctve v znení neskoľších predpisov. Prenajímateľ je pľevádzkovateľ)

1 Pľenajímateľ pľenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca prijíma do nájmu za podmienok

dohodnutých v tejto nájomnej zmluve (ďalej len ,,zmluvď'): hĺobové miesto na paĺcele NC

!7, raď: 5 hĺobové mierto e. ĺz (catej aj ako "hľobové 
miesto").
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čl. ľ.
SLUŽBYSPoJENEsNÁJMoMHRoBovEHoMIESTA

S prenájom hľobového miesta sú spojené služby, ktoľé počas tľvania nájomného vďahla

pľenaj ímateľ poskytuj e náj omcovi :

i.r odvoz odpadu z pohľebiska okĺem stavebného odpaduo

I.2 tÁtŽbapozemkov astavieb na pohľebisku, na ktorom sa hĺobové miesto ĺachádza

(okľem hľobového miesta),

ĺrn uay investičných a neinvestičných nákladov spojených s pľevádzkou pohrebiska'

pľevádzkovanie pohĺebiska, naktorom sanachádzahľobové miesto špeciťrkované v č1'

III. tejto zmIuvy, v súlade so zákonom č,. 131,l2ol0 Z. z. o pohľebníctve v zneni

neskoľších pľedpisov.

čl. v.
DoBA ľÁĺnĺu

1.3

r.4

1. Táto zmluv asauzatvéľa na dobu neurčitu a nesmie sa vypovedať skôr, ako po uplynutí tlecej

doby (10 ľokov odo dňa pochovania) , ak zžkon é' l3ll2}]r0 Z' z' o pohľebníctve v zneĺi

neskorších pľedpisov neustanovuje inak'

z. Neoddeliteľnoupľílohou tejto zmluvy je doklad o úhľade nájomného'

3. Užívanie hľobového miesta zač'a\o" 26'8'202l'

čl. vI.
ľÁĺonĺľÉ

1. Výška nájomného činí 20 EUR (slovom: dvadsat'eur) na dobu 10 ľokov a je určená podľa

ust. $ 12 Všeobe cĺe zétväzneho naľiadenia mesta Šaľa č. 5l2o2} Pľevádzkový poriadok

pohrebísk mesta Šaľa v platnom zĺeni(ďalej aj ako ,,VZI{ é.5l2O20*) a bo1o uhľadené dňa

26.8.202I, na 26.8.203t'

2.Nájomnéjesplatnévopľednacelých10ľokovpripodpisetejtozmluvy(nacelútleciudobu).
3. Nájomca beľie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že výška nájomného na ďalšie obdobie

nájmu bude uľčená podľa aktuálne platného cenníka pľenajímatel'a'

4.Nájomcajepovinnýpreduplynutímpľedplatenéhoobdobiauhľadiťnájomnénaďalšie
obdobie. V prípade ak nájomca ani po písomnom upozoľnení neuhľadí nájomné na ďalšie

obdobie, má prenajímateľ právo vypovedať túto nájomnú zmluvu postupom podľa č1' Vm'

tejto ZmluvY.

5. Pľi úmľtí nájomcu hľobového miesta má prednostné právo nauzatvorenie novej nájomnej

zmluvy na hĺobové miesto osoba b1ízka, ak je blízkych osôb viac,tábbizka osoba' ktoľá

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

zomľelému nájomcovi rodným listom alebo čestným vyhlásením s úradne osvedčeným

podpisom vyhiasujúc tento vzťah k zomrelému nájomcovi a ktoľej pľenajímateľ písomne

ako prvej potvrdí využitie prednostného pľáva. Prednostné pľávo na uzatvoľenie nájomnej

zmluvy moŽno uplatniť najneskôr do jedného ľoka od úmľtia nájomcu hľobového miesta'

1 Nájomná zmluva na hĺobové miesto
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čl. vIL
ľnÁvĺ A PovINosTI ZMLUvNIÝctĺ sľnÁľ

Pľenaj ímateľ je povinný:

1.1 pľevádzkovať pohľebisko spľenajatým hľoboqým miestom vsulade splatnými

právnymi predpismi o pohľebníctve a prevádzkoqim poľiadkom pohĺebiska,

l.2 poeas ffvania tejto zmluvy zabezpečiť prístup nájomcovi k prenajatému hľobovému

miestu,

1.3 z&Žať sa akýchkol'vek zásahov do hľobového miesta, okľem pľípadu, ak je potľebné

zabezpečiťbezpečné pľevádzkovanie pohľebiska. o pľipravovanom zasahuje povinný

vopred písomne informovať nájomcu. o už uskutočnenom zásahu do hĺobového

miesta, je prevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne infoľmovať náj omcu,

l.4 vopľed písomne upozomiť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť

mesiacov pľedo dňom, keď sa má hľobové miesto zľušiť.

2. Nájomca je povinný:

2.l dodľžiavať ustanovenia prevádzkového poriadku,

2.2 uživať hľobové miesto v súlade s platqými právnymi pľedpismi o pohĺebníctve

aprevádzkovým poľiadkom pohĺebiska ako aj touto zmluvou,

2.3 na vlastné naklady zabezpečovať poľiadok, údržbu a staľostlivosť o prenajaté hľobové

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

bezpečnosť návštevníkov pohľebiska,

2.4 oznamovať pľevádzkovateľovi pohľebiska všetky zmeny údajov potľebné na vedenie

evidencie hrobových miest, v pľípade fyzickej osoby najmä zmenu mena a adresy

tľvalého pobytu, v pľípade pľávnickej osoby najmä zmenu obchodného mena a sídla,

2.5 vykonávať akékoltek stavebné úpľavy nahľobovom mieste a úpľavy okolo hľobového

miesta iba s predchádzajúcim súhlasom správcu cintoľína,

2.6 vdrŽiavať poľiadok na pohľebisku'

3. Ak pľenajímateľ zistí nedostatky v staľostlivosti o hĺobové miesto, 1ýyzve nájomcuo aby ich

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

lehote, prenajímateľ tak môže uľobiť sám na naklady nájomcu.

4. Nájomca berie na vedomie, ženedodrŽiavaním pľevádzkového poľiadku pohĺebiska sa môže

dopustiť pľiestupku podľa ust. $ 32 zákona l3ll2ol0 Z. z opohľebníctve v platnom zneni'

5. Každá ZmeÍLa pľevádzkového poľiadku bude oznamovaná nájomcovi hľobového miesta

uverejnením oznámeĺia o zÍnene pľevádzkového poriadku pobľebiska na uradnej tabuli

spolu so zverejnením nového pľevádzkového poľiadku pohľebiska. Zmena pľevádzkového

poľiadku pohľebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľsfuom v Sali.

6. Podnájom hľobového miesta je zakázaĺý'

čl. vilI.
vŕpovrĎ ľÁĺottĺľľ,J ZvĺLIJvY A UKoNčENIE NÁJoMľÉrro vZŤAHU

1. Prenajímateľ nájomnú zmluw vypovie, ak:

a) závaŽĺéokolnosti na pohľebisku znemožňujú trvanie nájmu hľobového miesta,

b) sa pohľebisko zruší,

c) náj omca ani po upozornen i nezaplatí| náj omné za vživ aníe hľobového miesta.

2. Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b),
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musí so súhlasom nájomcu zabezpeéiť iné hľobové miesto a na vlastné naklady pľeložiť

ľudské ostatky vrátane pľíslušenstva hľobu na nové hľobové miesto'

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

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

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

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

nájomcu hľobového miesta a čísla hľobového miesta'

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

ýpoveď doručiť ná;omcoui najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na lĺÍoru bo1o

nájomné zapiateĺé;ak mu nie je zĺámaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uveľejní tuto

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

hľobového miesta a čísla hľobového miesta'

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

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

ýpovede. Pľenajímateľ vyzve nájomcu, aby najneskôľ do tejto lehoty odstránil z hĺobového

miesta pľíslušenstvo hľobu; ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty

ho pľenajímateľ odstráni; po uplynutí výpovednej lehoty sa pľíslušenstvo hĺobu považuje sa

opustenú vec.

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

pľenajímateľa o ukončenie nájomného vzťahu písomnou dohodou zmluvných stľán'

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

o ukoneenie zmluvy tvorí prílohu č' 6 VZN č" 512020'

čl. Ix.
osoBITNÉ usľĺľovENIA

1. Pľenajímateľ nezodpo vedázapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

na hľobovom mieste.

2. Nájomca berie na vedomie, že jeho vlastn;ý hnuteľný majetok si je povinný poistiť na

vlastné naklady. Prenajímateľ nezodpoveďázaprípadnú stratu, ľesp' zničenie majetku'

3. Nájomca beľie na vedomie, Že Pľenajímatel' a jeho spľostredkovatelia spľacúvajú v zmysle

naľiadenia Euľópskeho paľlamentu a ruý (EU) 20161679 z 27' api\a 20t6 o ochľane

fyzických osôb pľi spľacúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktoým

sa zrušuje smemicu 95l46l1s (všeobecné nariadenie o ochĺane údajov) osobné údaje

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

Pľenajímateľa, ktoľé vyplývajú zptevádzkovania pohľebiska podľa zákonač' |3|l20l0 Z'z'

o pohľebníctv e v znelĺneskorších pľedpisov, po dobu nevyhnutne potľebnú ĺazabezpečeníe

práv a povinností vyplývajúcich zá zmluvného vďahuzaloŽeĺého nazifuJade tejto Zmluvy

a nasledne na účely archivácie po dobu tľvania aľchivačnej doby v súlade so ziĺkonom č'

3g5l2002Z.z, oaľchívoch a registľatuľach a o doplnení niektoľých zákonov v platnom zneni'

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

naľiadenia o ochľane údajov potrebné na plnenie zakonných povinností Prenajímateľa podľa

zékoĺa č. I3tlzOtO Z,z. o pohľebníctve v zneĺi neskoľších pľedpisov. Nájomca zérovetl

vyhlasuje, Že za účelom uzavretia tejto Zm\wy pri poskýnutí osobných údajov

Prenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich pľávach vyplývajúcich zo

spĺacúvaniajehoosobnýchúdajov,opovinnostiosobnéúdajeposkytnúťvsúvislostiso
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zakonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších ľelevantqých skutočnostiach

obsiahnutýchv dokumente,,Podmienky ochľany súkľomiď" s ktorého obsahom saNájomca

pred podpísaním tejto Zmluvy oboznámil. Nájomca beľie na vedomie Že infoľmácie o

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

V pľípade, ak bude podľa tejto zmluvy potľebné doručovať drúej zmluvnej strane

akukol,vek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v č1.

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmeĺaadľesy písomne oznámená druhej zmluvnej strane' ktorá

písomnosť doručuje. V prípade, ak sa piso-norť aj pľi dodrŽaní tychto podmienok vľáti

nedoručená, zmluvné ,t*y sa dohodii, Že účinky doručenia nastávajú dňom vrátenia

zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje. Zmluvné stľany sa výslovne dohodli na

oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzku medzi zmluvnými stľanami' ktoľé

vyplývajú ztejÍozmlu_vy aj pľostredníctvom e _ mailu ala\ebo kľátkej textovej správy'

Prenajímateľ aNájomca sa zaväzl$ilpísomne si oznámiť každn zmenu týkajúcu sa ich

identifikačných údajov (ĺŕtzov, sídlo, čisla účtov a pod.) najneskôľ do 10 pľacovných dní

odo dňa, kedy táto zmenanastala' Takéto zmer]y sa nebudú povaŽovať za zmeĺy vyžadujúce

1

si uzavretie dodatku k tejto zmluve'

čl. x.
zÁvnnnČNÉ UsTANovENIA

K zmene tejto zmluvy môŽe dôjsť len nazák|aďevzájomnej dohody zmluvných strán foľmou

očíslovaných písomných dodatkov, s výnimkou zmien vyplývajúcich zo zÍTLeny

pľevádzkového poriadŕu pohĺebiska, ktoré s1ozáxäznépľe nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zmien všeobecne platných právnych pľedpisov najmä zákoĺač" I3tl20l0

Z.z. opohľebníctve v znení neskoľších predpisov'

Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupľavené sa ľiadia pľíslušnými

ustanoveniami VZN Ó.slzoz}v platnom zneĺí,zákonom č. 131/2010 Z' z' o pohĺebníctve

v znení neskoľších predpisov a zákonom é. 4011964 Z. z. obóiansky zakonník v platnom

zneni.

Touto zmluvou sa ľiadi tieŽ doba uživaĺiapľedmetu nájmu do doby nadobudnutiaúčinnosti

tejto zmluvy.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou

dňom nasledujúcim po áni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Šaľa' Zm1uvné strany

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

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

5a zŕkona č,. 2Itl2O0O Z. z. o slobodnom pľístupe k infoľmáciám a o 7]rleile a doplnení

niektoľých zákonov (zákon o slobode iďoľmácií) v platnom znení'

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

účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení' Namiesto neúčinných us-

tanovení sa použije úpľava, ktoľá, pokiaľ je to pľávne možné,sa čo najviac približuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ prí uzatvfuaĺítejto Zmluvy zmluvné stľany futo otázku bľali

do úvahy.

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

nájomca obdtŽijedno (t; \.yľ'otouenie a prenajímateľ obdľží 2 vyhotovenia'

2.

3.

4.
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