
uzatvorená v zmysle

predpisova$21 a násl. zákona č.

Nájomná zmluva č'' 596l202t

na hľobové miesto

$ 663 anásl. zákonač:' 4011964 Zb' obóiansky zákonník v zĺeĺí neskoľších

zĺeni neskorších pĺedpisov
I3tlzOIO Z.z. o pohĺebníctve v

1. Prenajímatel': Mesto Šal'a

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

ZastÚpeý: Mgr' Jozef Belický' pľimátoľ mesta

Bankové spojenie: Slovenská spoľiteľňa' a's'

IBA}'ĺ: SK82 0900 0000 OO5t 2430 6282

BIC: GIBASKBX
tČo: 00 306 185

(ďatej len,, prenaj ímateľ " )

Nájomca:
Naľodený/á:
Rodné óíslo :

Trvale bYtom

Tel.
e-mail:

Lenka Medovčíková

pohľebiska'

čl. I.

zMLUvl\E STRÄNY

čl. il.
WODNE USTANOYEMA

čl. ilI.

2.

(ďatej len ,,nójomca")
(obidvajaúčastnícizĺnluvyvďalšomtextespoločneajako,,zmluvnéstľany,,)

1 Pľenajímateľ je výlučným vlastníkom pozemku_ ľegistľa C KN parcela číslo 1586/1'

zastavanáplocha anádvoľie orr.ýmere žlzqq m2,paľcela ľegistľa C KN číslo 1586/8'

zastayanáplocha a nádvoľie o rnýmeľe I34 ftŕ u p*..lu ľegistľa C KN číslo 1586/6' ostatná

plocha o v.ýmere 7 m2 vedené katastľálny,n oäbo'o* okľesného úľadu Šaľa' pľe obec

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

Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintoľín mesta Šaľa ktoý je pohĺebiskom podľa zákoĺa

131/2010 Z.z. opohĺebníctv ev zĺeĺĺneskoršíchpľedpisov. Pĺenajímateľ je pľevádzkovateľ2

1

PREDMET A UčEL ľÁnĺu

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

dohodnutých v tejto nájomnej zmluve (ďa'ej len,,Áuvď'): hľobové miesto napaľcele Nc

L1, rad: 5 hĺobove 
"'Ĺrto 

ĺ. rs (cut"j aj ako ,,hrobové miesto").

ĺl
lĺ
I
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čl.Iv.
sLUŽBY SPoJENÉ s NÁJMoM HRoBovÉHo MIEsTA

S prenájom hľobového miesta sú spojené služby, ktoľé počas trvania nájomného vzťahu

pľenaj ímateľ po skýuj e náj omcovi :

i.r odvoz odpadu z pohĺebiska okľem stavebného odpadu'

t.2 tÄržbapozemkov a stavieb na pohľebisku, na ktoľom sa hĺobové miesto nacháďza

(okľem hĺobového miesta)'

úhĺady investičných a neinvestičných nákladov spojených s prevádzkou pohľebiska'

prevádzkovanie pohÍebiska, na ktorom sa nachádza hľobové miesto špeciÍikované v č1'

III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom Ó. |31l2)t0 Z. z' o pohľebníctve v znení

1.3

r.4

neskoľších pľedpisov.

čl. v.
DoBA NÁJMU

1. Táto zmluv asauzatvéta na dobu neuľčitú a nesmie sa vypovedať skôľ, ako po uplynutí tlecej

doby (10 rokov odo dňa pochovania) , ak zákoĺč' 131/2010 Z' z' o pohľebníctve v znení

neskorších predpisov neustanovuje inak'

z. Neoddeliteľnou_prílohou tejto zmluvy je doklad o úhľade nájomného'

3. IJžívaĺiehľobového miesta zača\o" 9'9'202L'

čl. vL
ľÁ.ronĺľn

1. Výška nájomného činí 20 EUR (slovom: dvadsať eur) na dobu 10 ľokov a je uľčená podľa

ust. $ 12 Všeobe cne zétväzĺeho naľiadenia mesta Šaľa č' 5l2O2O Pľevádzkoqý poľiadok

pohľebísk mesta Šaľa v platnom zĺeĺi(ďalej aj ako ,,VZN č,. 5lzO2O") a bolo uhĺadené dňa

9.9.2021,na9.9.203I'
2.Nájomnéjesplatnévopľednacelých10ľokovpripodpisetejtozmluvy(nacelútleciudobu).
3. Nájomca beľie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že qýška nájomného na ďalšie obdobie

nájmubudeuľčenápodľaaktuálneplatnéhocenníkapľenajímateľa.
4. Nájomca je povinný pľed uplynutím pľedplateného obdobia uhĺadiť nájomné na ďalšie

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

obdobie, má pľenajímateľ právo vypovedať túto nájomnú zmluvu postupom podľa čl' VIII'

tejto ZmluvY.

5. Pľi úmľtí nájomcu hĺobového miesta má pľednostné právo nauzatvorenie novej nájomnej

zmluvynahľobovémiestoosobablízka,akjeblízkychosôbviac,táblízkaosoba,ktorá
doručí prenajímateľovi písomnú žiadosť ako prvá' pľeukáŽe svoj status blízkej osoby k

zomĺelémunájomcovirodnýmlistomalebočestn;imvyhlásenímsúradneosvedčeným
podpisomvyhlasujúctentovzťahkzomrelémunájomcoviaktoľejpľenajímateľpísomne
ako pľvej potvľdí využitie prednostného pľáva' Prednostné právo naĺzatvorenie nájomnej

zmluvy moŽno uplatniť najneskôľ do jedného roka od úmľtia nájomcu hĺobového miesta'
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čl. vII.
PRÁvA A PovINosTI ZMLUvNÝcIr sľn'(ľ

Pľenajímateľ j e povinný:

1.1 pľevádzkovať pohľebisko sprenajatým hľoboqým miestom vsúlade splatnými

pľávnymipredpismiopohĺebníctveapľevádzkoýmpoľiadkompohrebiska,
1.2 počas tľvania tejto zmluvy zabezpečiť prístup nájomcovi k pľenajatému hľobovému

2.

miestu,

1.3 zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hľobového miesta, okrem prípadu, ak je potľebné

zabezpeiiťbezpečné prevádzkovanie pohĺebiska. o pripľavovanom zásahuje povinný

vopľed pĺsomne informovať nájomcu. o už uskutočnenom zásahu do hrobového

miesta, je prevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne infoľmovať nájomcu'

|.4 vopľed písomne upozoľniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy' najmenej šesť

mesiacov predo dňom, keď sa má hľobové miesto zľušiť'

Nájomca je povinný:

2.l dodľŽiavať ustanoveni apreváďzkového poriadku'

2.2 uživať hrobové miesto v súlade s platnými právnymi pľedpismi o pohľebníctve

aptevádzkovým poriadkom pohrebiska ako aj touto zmluvou'

2.3 na vlastné náklady zabezpečovat'poriadok, údľžbu a staľostlivosť o pľenajaté hľobové

miesto a jeho bezpľostľeJné oko1ie azabezpeóiť, aby prís1ušenstvo k hľobu neohľozilo

bezpečnosť návštevníkov pohľebiska,

2.4 oznamovať prevádzkovatel'ovi pohľebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie

evidencie hľobových miest' v pľípade fyzickej osoby najmä zmenu mena a adľesy

trvalého pobytu, v prípade pľĺvnicke; osoby najmä zmenu obchodného mena a sídla'

2.5 vykonávať akékoľvek stavebné úpľavy nahľobovom mieste a úpravy okolo hĺobového

miestaibaspľedchádzajúcimsúhlasomspľávcucintoľína'
2.6 udrŽiavať poriadok na pohľebisku'

Ak pľenajímateľ zistí nedostatky v staľostlivosti o hĺobové miesto, vyzve nájomcu' aby ich

v pľimeľanej dobe odstľánil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstráni v písomne uľčenej

leĹote, pľenajímateľ tak môže urobiť sám na náklady nájomcu.

Nájomca beľie na vedomie, že ĺedodržiavaním pľevádzkového poriadku pohľebiska sa môŽe

dopustiť priestupku podľa ust. $ 32 zákona l31l20:ro Z' z opohrebníctve v platnom zĺení'

KaŽdá zmena pľevádzkového poriadku bude oznamovaná nájomcovi hľobového miesta

uverejnením ozĺámeĺia o zmene prevádzkového poriadku pohľebiska na úradnej tabuli

spolu so zveľejnením nového prevádzkového poľiadku pohĺebiska ' Zmeĺa prevádzkového

poľiadku pohĺebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šali'

Podnáj om hĺobového miesta j e zakázaĺý'

čl. VIIL
vŕľovnĎ NÁJoMNEJ ZMLUvY A UKoNčENIE NÁJoMNEHo VZŤAHU

Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak:

a) závaŽnéokolnosti na pohĺebisku znemožňujú trvanie nájmu hľobového miesta'

b) sa pohľebisko zruší,

c) nájomca ani po upozoľneníĺezaplati|nájomné zauživaníe hrobového miesta'

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

aJ

4.

5.

6.

1

')

ľ
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musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hĺobové miesto a na vlastné náklady pĺeložiť

ľudské ostatky vrátane pľíslušenstva hľobu na nové hĺobové miesto'

Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zm\-vvuzdôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'

je povinný výpoved'nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tľi mesiace pľedo dňom'

keď sa má hrobové miesto zrušiť; ak mu nie je známaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu,

uveľejní túto informáciu 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

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

nájomné zapiateĺe;ak mu nie je znárlaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní futo

infoľmáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a pĺiezviska nájomcu

hľobového miesta a čísla hĺobového miesta'

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

c) a nájom 
"a ie ,ri^y' výpovedná lehota uplynie do jedného ľoka odo dňa doručenia

ýpovede. Pľenajímat eľ vyzvenájomcu, aby najneskôľ do tejto lehoty odstránil z hĺobového

miesta príslušenstvo hľobu; ak ho v tejto lehote neodstľáni, po uplynutí výpovednej lehoty

ho prenajímateľ odstľáni; po uplynutí výpovednej lehoty sa pľíslušenstvo hrobu povaŽuje sa

opustenú vec.

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

prenajímateľa o ukončenie nájomného vzťahu písomnou dohodou zmluvných strán'

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

o ukončenie zmluvy tvoľí pľílohu č' 6 VZN č' 512020'

čl.Ix.
osoBITNÉ usľĺľovENIA

1. Prenajímateľ nezodpoveďázapoškodenie, 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 náklady. Prenajímateľ nezodpovedázapľípadnú stratu, ľesp' zničenie majetku'

3. Nájomca beľie na vedomie, že Pľenajím ateľ ajeho spľostredkovatelia spľacúvajú v zmysle

naľiadenia Euľópskeho paľlamentu a rudy (EU) 20161679 z 27 ' apľila 2016 o ochľane

fyzických osôb pľi spľacúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov' ktorým

sa zrušuje smeľnica 95l46lTs (všeobecné nariadenie o ochľane údajov) osobné údaje

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

Pľenajímateľa, ktoré vyplývajú zprevádzkovania pohĺebiska podľa zákoĺaé' I3ll2010 Z'z'

o pohĺebníctve v znení neskorších predpisov, po dobu nevyhnutne potrebnú ĺazabezpečeníe

práv apovinností vyplývajúcichzázmluvného vďahuzaIoŽeĺého ĺazŕlk''ade tejto Zmluvy

a následne na účely aľchivácie po dobu trvania aľchivačnej doby v súlade so zákonom č'

395l2OO2 Z.z. oarchívoch a registĺatúľach a o doplnení niektorých zákonov v platnom zĺení'

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

naľiadenia o ochĺane údajov potľeúné na plnenie zakonných povinností Prenajímateľa podľa

zákona č. I3I:20:I0 Z.z. o pohĺebníctve v zĺeĺi neskoľších predpisov. Nájomca zároveĺl

vyhlasuje, že za účelom lzavretia tejto ZmLuvy pri poskýnutí osobných údajov

Prenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich právach vyplývajúcich zo

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

4

5

6
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zakonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších ľelevantqých skutočnostiach

obsiahnutých v dokumente,,Podmienky ochľany súkromiď', s ktorého obsahom sa Náj omca

pľed podpísaním tejto Zmluvy oboznámil. Nájomca berie na vedomie Že informácie o

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

V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potľebné doručovať druhej zmluvnej stľane

akúkolŤek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej stľany uvedenú v č1'

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmenaadľesy písomne ozniĺmená druhej zmluvnej strane' ktorá

písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pľi dodľžaní tychto podmienok wáti

nedoručená, zmluvné ,Ĺurry sa dohodii, že účinky doručenia nastávajú dňom vrátenia

zásielky zmluvnej strane, ktorát zásielku doľučuj e. Zm|"lvĺé stľany sa výslovne dohodli na

oprávnení doľučovať písomnosti týkajúce sa záv'äzl<tl medzi zmluvnými stľanami' ktoľé

vyplývajú ztejÍozmluvy aj prostľedníctvom e _ mailu ďalebo kľátkej textovej správy'

Prenajímateľ aNájomca sa zaväzĺj'ípísomne si oznámiť každí Zmenu týkajúcu sa ich

identifikačných údajov (ĺázov, sídlo, čísla účtov a pod') najneskôr do 10 pracovných dní

odo dňa, kedy táto zÍneÍtanastala. Takéto zmeny sa nebudú považovať zazmeny vyžadujúce

si uzavľetie dodatku k tejto zmluve'

5

1

čl. x.
zÁvnnnčľÉ usľĺNovENIA

K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len na zäkladevzájomnej dohody zmluvných stľán foľmou

očíslovaných písomných dodatkov, s výnimkou zmieĺ vyplývajúcich zo zmeny

prevádzkového poľiadku pohľebiska, ktoľé s:ľ záväzĺépre nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zmien všeobecne platných pľávnych predpisov najmä zákonaÓ' l3ĺl201.0

Z.z. opohĺebníctve v znení neskoľších pľedpisov'

Pržtva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupľavené sa riadia príslušnými

ustanoveniami VZN Ó. 5l202}v platnom znení,zákonom č).I3ll2}1r0 Z' z' o pohľebníctve

v zneníneskoľších pľedpisov a zákonom č,. 4011964 Z' z' občiansky zákonník v platnom

znení.
Touto zmluvou sa riadi tieŽ doba užívaĺiapľedmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

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

dňom nasledujúcim po áni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Šaľa. Zmluvné strany

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

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

5a zŕú<ona č,. 2|1l20OO Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám ao zmene a doplnení

niektorých zákonov (zékoĺo slobode infoľmácií) v platnom zĺeĺí.
Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôľ stľatia

účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatn;ých ustanovení. Namiesto neúčinných us-

tanovení sa použije úpľava' ktorá, pokiaľ je to pľávne možné,sa čo najviac pľibližuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pĺi uzawáianí tejto Zm1wy zmluvné strany túto otázku bľali

do úvahy.

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

nájomca obdľží jedno (t; ,.yľ'otouenie a pľenajímateľ obdrží 2 vyhotovenia'

2.

J

4
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7 Zmluvné stľany vyhlasujú, Že zmluvu si prečítali, súhlasia s jej obsďlom' poľozrrmeli muo

vyhlasujú, Že obsďruje slobodný, učitY, jasny azĺozlrĺlitel'ný prejav ich vôle ana zr16.k

súhlasu ju podpisujú.

V Šali, dňa. 9. 2oz /

Za nójomcu: Za prenajítnateľa:

*'

-Ŕ

ĺ

I

.+-

J Belický
r

/
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