
uzatvoľená v zmysle

pľedpisova$21 a zŕkoĺa č,. l3I lz0t0 Z'z' o pohĺebníctve

Nájomná zmluva č'' 59212021

na hľobové miesto

$ 663 anásl. zákon a é' 40l |964 Zb' občianskyzakonník v znení neskorších

v zneni neskorších pľedpisov
nás1

1

čl. L
ZMLUVNE STRAľ{Y

Pľenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nám' Sv' Trojice 7'927 15 Šaľa

ZastÚpeĺý: Mgľ' Jozef Belický' primátoľ mesta

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa' a's'

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
IČo: 00 306 185

(ďatej len,, prenaj ímateľ " )

Nájomca:
Naľodený/á:
Rodné číslo :

Trvale bYtom :

Tel.
e-mail:

Slavomír Fiam

čl. il.
UvoDNÉ UsTANovEMA

2.

(ďalej len ,,nójomca")
(obidvajaúčastnícizmluvyvďalšomtextespoločneajako,,zmluvnéstrany,.)

1 Pľenajímateľ je rnýlučnym vlastníkom pozemku^ľegistľa C KN paľcela číslo 1586/1'

zastavanálplocha anádvorie ovýmeľe zzz++ rĺŕ'parce|a ľegistľa C KN číslo 1586/8'

zastavaĺálplocha a nádvorie o výmeľe t34 fiŕ u p*""lu ľegistľa C KN číslo 1586/6' ostafirá

p1ocha o rnimeľe 7 ĺĺŕ vedeĺré katastľilny* oäuo'om okĺesného uľadu Šaľa' pľe obec

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

Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintfi -"tu šaľa ktoý je pohĺebiskom podľa zálkoĺa

l3tl2ot0Z.z. opohľebníctve v mení neskoršíchpredpisov. Prenajímateľ je pľevádzkovateľ

pohĺebiska ''-^L^ x ĺ'Ô (Ä)ql..i ni ako __hľobové miesto")
Ilrobové miesto napaľcele 7rraď:7, hĺobové miesto č'l2a(ďalej aj ako "*o1

dotercz lúíva|pôvodný nájomca _ Ivica Fiamovó (ďalej aj ako ,,pôvodný nájomcď') na

zákJade Nájomnej zmluvy č,. 6Ľ5lt2 zo dňa 28'I2'2Ot2' pľičom nájomné za užívanle

hľobového miesta bolo uhradené na dobu do 21'12'2022' 
_'_^^._ A nĺ/ltla t1J

Z dôvodu, Že pôvodný nájomca zomĺel a nájomca vyuŽil pľednostné právo na uzaworerue

novej nájomnej zmluvy na hľobové miesto v sútade s $ 2i ods' 4 zékoĺač:' l3120t0 Z'z'

o pohĺebníctve v zneĺí neskoĺších pľedpisov sa zmluvné stľany qýslovne dohodli na

uzatvorení tejto nájomnej zmluvy (ďalej len "mtluvď')'
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1 Pľenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca prijíma do nájmu za podmienok

dohodnutých v tejto zmluve hľobové mieslo na paľcele 7 ' rad: 7' hľobové miesto č:' t2a'

čl.Iv.
sLUŽBY SPoJENÉ s NÁJMoM HRoBovÉHo MIEsTA

S pľenájom hľobového miesta sú spojené služby, ktoľé počas tľvania nájomného vzťahu

prenajímateľ poskytuj e nájomcovi:

r.r odvoz odpadu z pohľebiska okľem stavebného odpadu'

1.2 i&žbapozemkov astavieb na pohľebisku, na ktorom sa hľobové miesto nachádza

(okĺem hľobového miesta),

1.3 úhľady investičných a neinvestičných nákladov spojených s prevádzkou pohĺebiska'

t.4 prevádzkovanie pohľebiska, naktorom sanachádzahĺobové miesto špecifikované v č1'

III.tejtozmluvyovsúladesozákonomč.t3tl20lOZ,z,opohĺebníctvevzneru
neskoľších pľedpisov'

čt. III.
PREDMET A UčEL NÁJMU

čl. v.
DoBA ľÁĺľĺu

čl. vI.
ľÁĺonĺľÉ

1

1 Tátozmluvasauzatváranadobuneuľčituanesmiesavypovedaťskôr,akopouplynutítlecej
doby (10 ľokov odo dňa pochovania) , ak zákonč' 131/2010 Z' z' o pobĺebníctve v znení

neskoľších pľedpisov neustanovuje inak'

Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je doklad o úhľade nájomného')

1 Nájomné vo výške 16,59 EUR (slovom: šest'nást'euľ,pät'desiatdevät'cent) bolo zo stľany

noueho nájomcu uhľadené na dobu do27'l2'2022'

Nájomca beľie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že ýška nájomného na ďalšie obdobie

'4j*' 
bude uľčená podľa aktuátne platného cenníka prenajímateľa'

Nájomca je povinný pred uplynutím pľedplateného obdobia uhľadiť nájomné na ďalšie

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

obdobie, má prenajímateľ pľávo ,rypo'o"duť túto nájomnú zmluvu postupom podl'a č1' VIII'

tejto Zmluvy' , -ĺ^^--1L^ *i^-+o *á nĺpÁnnstné nľávo ĺejnájomnej
Pľi úmľtí nájomcu hĺobového miesta má pľednostné pľávo navzaťĺoreme no\

zmluvynahĺobovémiestoosobablizkuakjeblízkychosôbviac,táb\izkaosoba,ktorá
doručí prenajímatel'ovi písomnú žiadostl aká prvá, pľeukaže svoj status btízkej osoby k

zomĺelému nájomcovi rodným listom alebo čestqým vyhlásením s úradne osvedčeným

podpisom vyhlasujúc tento vďah k zomľelému nájomcovi a ktoľej pľenajímateľ písomne

ako prvej potvrdí využitie pľednostného práva' Pľednostné pľávo na uzatvorenie nájomnej

zmluvy moŽno,rptatniľ najneskôr do jedneho ľoka od úmľtia nájomcu hľobového miesta'
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-l čl. vil.

1

PRÁvA A PovINoSTI ZMLUv|[Ýcrr sľnÁľ

Pľenajímateľ j e povinný:

1.1prevádzkovaťpohľebiskospľenajatýmhroboqýmmiestomvsúladesplatnými
právnymipľedpismiopohľebnícweapľevádzkoýmpoľiadkompohľebiska,

I.2 počas tľvania ieito zmt.rr.y zabezpeóiť pľístup nájomcovi k pľenajatému hĺobovému

miestu,

1.3 zďrŽaťsa akýchkol'vek zásahov do hľobového miesta' okľem prípadu' ak je potľebné

zabezpeóLťbezpečné pľevádzkovanie pohĺebiska' o pripľavovanom zásahuje povinný

vopľedpĺsomn"infoľmovaťnájomcu.oužuskutočnenomzásahudohĺobového
miesta,jepľeváďzkovateľpovinnýbezodkladnepísomneiďoľmovaťnájomcu,

t.4 vopľed písomne upozomiť nájorncu na vypovedanie nájomnej zmluvy' najmenej šesť

mesiacov predo dňom, keď sa má hrobové miesto zľušiť'

Nájomca je povinný:

2.i dodľžiavať ustanoveni a prevádzkového poriadku,

2.2 lŽívať hľobové miesto v súlade s ptat"ymi pľávnymi pľedpismi o pohĺebníctve

a pľevádzkovým poriadkom pohĺebiska ako aj touto zmluvouo

2.3navlastnénákladyzabezpeéovaťpoľiadok,údľžb1astaľostlivosťoprenajatéhĺobové
miesto a jeho bezpľostredné okolĹ azabezpeiiť' aby príslušenstvo k hľobu neohľozi1o

bezpečnosť návštevníkov pohľebiska'

2.4 oznamovať pľevádzkovateľovi pohĺebiska všetky zÍnerly údajov potrebné na vedenie

evidencie hľobových miest, v prípade fyzickej osoby najmä zÍnenu mena a adľesy

trvaléhopobytu,vpľípadeprávnickejosobynajmäanenuobchodnéhomenaasídla,
2.5 vykonávať utetoľu.t stavebné ĺpravy na hĺobovom mieste a úpľavy okolo hrobového

miestaibaspredchádzajtrcimsúhlasomspľávcucintoľína,
2.6 udržiavať poľiadok na pohľebisku'

Ak pľenajímateľ zistí nedostatky v starostlivosti o hĺobové miesto' wz;ve nájomcu' aby ich

vprimeľanejdobeodstranil.Aknájomcatietonedostatkyneodstľánivpísomneuľčenej
lehote, pľenajímateľ tak môŽe urobiť sám na naklady nájomcu'

Nájomcabeľienavedomie,ŽeĺedodtŽiavanímprevádzkovéhopoľiadkupohľebiskasamôže
dopustiť pľiestupku podľa ust. $ 32 zélkona I31'l20tO Z' z o pohľebníctve v nlatnom zneĺi'

Každá zmeÍapľevádzkového poľiadku bude oznamovaná nájomcovi hĺobového miesta

uveľejnením oznámenia o änene pľevádzkového poľiadku pohľebiska na úradnej tabuli

spolu so zveľejnením nového pľevádzkového poriadku pohĺebiska ' Zmeĺapľevádzkového

poľiadku pohľebiska podlieha_schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šali'

Podnájom hĺobového miesta je z*éaaĺý'

čl. VIII.

vŕľovnĎ ľÁĺoľĺľEJ ZMLW;ĺ uňľeENIE ľÁĺonĺľÉrro vZŤAIIU

Pľenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie' ak:

a) ziĺvaŽĺéokolnosti na pohĺebisku znemožňujú trvanie nájmu hĺobového miesta'

b) sa pohľebisko zruší,

c)nájomcaanipoupozoľneníĺezap?atilnájomnézalžívarĺíehĺobovéhomiesta.
Ak pľenajímatel' vypovie nájomnú zmluw z dôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'
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musí so súhlasom nájomcu zabezpeéíť iné hĺobové miesto a na vlastné náklady pľeložiť

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

je povinný v;1poved;nájomiej zmluw doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace predo dňom'

keď sa má hrobové miesto zrušiť; ak mu nie je znátmaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu'

uverejní tuto infoľmáciu na mieste ou|no- na pohĺebisku s uvedením mena a priezviska

,16o*." hľobového miesta a čísla hľobového miesta'

Ak prenajímateľ vypovie nájomnú 1mluvu 
z dôvodu uvedeného v ods' 1 písm' c)' je povinný

qýpoveď doručiť úo*"ouinajneskôľ do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty' naktorubolo

nájomné zapaateĺé; akmu nie je zĺžmaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu' uveľejní tuto

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

hľobového miesta a čísla hľobového miesta'

Akprenajímateľvypovedalnájomnúzmluvuzdôvoduuvedenéhovodseku1písm.
c) a nájom 

"u 
j" Át^v, vypovedná lehota uplynie do jedného ľoka odo dňa doručenia

ýpovede. Prenajímat"ŕ ,ry"ro. nájomcu, aby najneskôľ do tejto lehoty odstrani1 z hľobového

miesta príslušenstvo hľobu; ak ho v tejĺo t.t ot. neodstľáni, po uplynutí výpovednej lehoty

ho pľenajímateľ odstľáni; po uplynutí vypovednej lehoty sa príslušenstvo hľobu povafuje sa

ľJľ'ä#'ĺ...j doby (10 ľokov odo dňa pochovania) môže nájomca písomne požiadať

prenajímateľa o ukončenie nájomného vďahu písomnou dohodou zmluvných stľán'

spravidla ku pos1ednému dňu doby, na ktoru bllo nájomné uhľadené' Vzoľ žiadosti

o úončenie zmluvy tvoľí pľí'ohu č. 6 Všeobe cne zžtväznéhĹ naľiadenia mesta Šaľa č' 512020

Pľevádzkoqý poriadok pohľebísk mesta Šaľa (ďalej aj ako ,,vZN č" 512020*)'

4.

5

6.

čl.Ix.
osoBITNÉ usľLľovENIA

1. Pľenajímateľ nezodpov edálzapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloŽeného

na hrobovom mieste'

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

vlastné náklady. Pľenajímat.ľ n""oápo vedi|zapľípadnú stľatu, ľesp' zničenie majetku'

3.Nájomcaberienavedomie,žePrenajímateľajehosprostredkovateliaspracúvajúvzmysle
naľiadenia Euľópskeho p*tu*"nto ä 

'uay 
cÉÚl zoro 1679 z 27 ' api;'a 20t6 o ochľane

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

sa zľušuje .*"*i.u g5l46l1s (vseobecnj nariadenie o ochľane údajov) osobné údaje

NájomcuvľozsahustanovenomvtejtoZmhlvezaúčelomplneniazákonnýchpovinnostĺ
Pľenajímateľa,ktorévyplývajú,p,",ĺ,ď,kovaniapohĺebiskapodľazátkoĺač:.t31l20t0Z.z.
o pohľebnícruá u 

^.'ri 
neskoľších pľedpisov, po dobu nevyhnutne potrebnú nazabezpeóenie

ptéx apovinností vyplývajúcich zo 
"mlrluneho 

vďahvzaloŽeĺého ĺazákJadetejto Zmluvy

anáslednenaúčelyaĺchiváciepodobutľvaniaaľchivačnejdobyvsúladesozákonomč.
3g5l20o2Z.z. oaľchívoch a registľatúľach a o doplnení niektoých zákonov v platnom zĺení'

Spracúvanie osobných údajov Nájomcu 3e 
.'o súlad" s č1' 6' ods' 1 písm' c) všeobecného

naľiadenia o ochľane údajov potľebné na pl"enie zakonných povinností Pľenajímateľa podľa

zékonač,.t3/l20tOZ,z.opohĺebníctvevzĺeĺíneskoľšíchpredpisov.Nájomcazéxoveŕl
vyhlasuje,ŽezaúčelomuzawetiatejtoZmluvypriposkytnutíosobnýchúdajov
Pľenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich pľávach vyplývajúcich zo

I

'1 
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4.

5

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

zakonnými a1ebo 
"-tuunymĺ 

poziadavtami, ako aj o ďalších relevantn'ých skutočnostiach

obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky ochĺany súkľomiď'o s lĺ:toľého obsúom saNájomca

pred podpísaním tejto Zmiuvy oboznámil. N6omca beľie na vedomie že infoľmácie o

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

V prípade, ak bude podľa tejto zrrrluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej stľane

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

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmeĽaadľesy písomne oznámená druhej zmluvnej stľane' ktoľá

písomnosť doručuje. Ý prípade, ak sa piro*o'ť aj pri dodržaní ýchto podmienok vľáti

nedoručená, zmluvné stľany sa dohodii, Že účinky doručenia nastávajú dňom vĺátenia

zasielky zmluvnej stľane, ktoľá zásielku doručuje' Zmluvné stľany sa výslovne dohodli na

opľávnení doručovať písomnosti týkajúce sa zélväzku medzi zmluvn;ými stľanami' ktoré

vyplývajú ztejtozmluroy aj prostredníctvom e _ mailu ďalebo kľátkej textovej spľávy'

Pľenajímateľ aNájomca sa zaväzujipísomne si oznámiť každn änenu fýkajúcu sa ich

identiťrkačných údajov (názovo sídlo, čis1a účtov a pod') najneskôľ do 10 pľacovných dní

odo dňa, kedy táto zÍneĺanastala. Takéto zÍneny sa nebudú povaŽovať zazmeĺy vyžadujúce

si uzavľetie dodatku k tejto zmluve'

čl. x.
zÁvnnnčNE UsTANovENIA

1

2

K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len na zil<Iadevzájomnej dohody zmluvných stľán formou

očíslovaných písomných dodatkov, s ýnimkou zmien vyplývajúcich zo zmerly

prevádzkového poľiadŕu pohľebiska, ktoré si záväzĺépľe nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnostialebozozmienušeobe",,eplatnýchprávnychpredpisovnajmäztkoĺač.t3ll2010
Z.z. opohĺebníctve v znení neskoľších pľedpisov'

Ptávaapovinnosti zmluvných stľán touto zmluvou noupravené sa riadia pľíslušnými

ustanoveniami VZN é. 5l2O2Ov platnom zĺeĺi,zákonom č. 131/2010 Z. z. o pohľebníctve

v zneĺineskoľších predpisov azžkoĺom é' 40lt964 Z' z' obéiansky zakonník v platnom

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

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webo.ĺoom sídle mesta Šaľa' Zmluvné stľany

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

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

5a zákoĺa č,. Illl2oxo ž. z. o slobodnom prístupe k informácíám ao ztnene a doplnení

niektoľýchzákonov(zakonoslobodeinfoľmácií)vplatnomzneĺí,
Ak niektoľé ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôľ stľatia

účinnosť, nie je ým dotknutá platnosť ostatqých ustanovení' Namiesto neúčinných us_

tanovení sa použije úpľava, ktorá, pokiaľ je to pľavne moŽĺé'sa čo najviac pľibližuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri lzatváĺanitejto Zmluvy zmluvné stľany tuto otázku brali

do úvahy.

Táto zmluva je vypracovaná v tľoch (3) vyhotoveniach povahy originálu' z ktoých

nájomca obdľží 3eono it; vyhotovenie a prenajímateľ obdľží 2 vyhotovenia'

J
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5

6.
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Zmluvné strany vyhlazujú, že zmluvu si prečítali, súhlasia s jej obsďrom' poľoznrmeli mu'

vyhlasujú, že obsďruj" ,tomarry, uľči!ý, jasĺý azĺontĺĺitelhý pľejav ich vôle aĺla znak

súhlasu ju podpisujú.

V Šaľ, ďŕra..lh&,..p.!|

Za nájomcu: Za prenajímateľa:

7

'k

Šal'a

ĺ
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