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Nájomná zmluva č' 62012021

na hľobové miesto

uzatvorená v zmysle $ 663 anasl. zákon a é. 4al1964 Zb' obéiansky zákonník v znení neskorších

násl. zákonač. 131/2010 Z'z'o pohľebníctvev zĺeĺí neskoľších predpisov
pľedpisov a$21 a

čl. I.

ZMLUVNÉ sľnlľy

1. Pľenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nám' Sv' Trojice 7'92715 Šaľa

Zastupený: Mgr' Jozef Belický' primátoľmesta

Bankové spojenie: Slovenská spoľiteľňa' a's'

IBAN: SK82 0900 0000 0O5t 2430 6282

BIC: GIBASKBX
IČo: 00 306 185

(ďatej len,, prenaj ímateľ " )

,, Nájomca:
Naľodený/á:

Rodné číslo :

Trvale bYtom :

Tel.
e-mail:

Juliana Palacková

(ďalej len,, nój oĺnca" )
(obidvajaúčastnícizrnluvyvďalšomtextespoločneajalĺo,,zmluvnéstraľry,,)

čl. u.
UVODNE USTANOVENIA

1

2.

pohľebiska.

čl. III.

Prenajímateľ je výlučným vlastníkom pozemku ľegistľa c KN paľcela číslo 1586/1'

zastavané plochy anádvoľia ouy*.r. ä1.y,++ m2' paľcela ľegistľa C K]'I číslo 1586/8'

zastavanáplocha a nádvoľie o v.imeĺe t3+ ď u p*"lu ľegistľa C KN číslo 1586/6' ostatná

plocha o qýmeľe 7 m2 vedené katasány- oäborom okľesného uľadu Šďa' pľe obec

a katastľá1ne územie Šaľa, na liste vlastníctva č' 1 (ďalej "aj 
ako nehnuteľnosti")'

Na tejto nehnuteľnosti sa nachád ,u"'nioĺnmesta šaľa ktoľý je pohĺebiskom podľa zŕkoĺa

I31l20l0Z. z. opohĺebníctve v znení neskoľšíchpľedpisov. Pĺenajímateľ je pľevádzkovateľ

1

PREDMET A UčEL ľÁľľĺu

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

dohodnuých v tejto nájomnej zmluve ĺľj": len ,,zm1uva*): bľobové miesto na parcele č':

Nc 16 rad : 11hĺobové miesto č: :2IJ (ďalej aj ako ,,hĺobové miesto")'

1 N ájomĺá'zmluva na hĺobové miesto _ uľnové miesto
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čl.Iv.

sLUŽBY sPoJENÉ s NÁJMoM HRoBovEHo MIESTA

Spľenájomhĺobovéhomiestasúspojenéslužby,ktoľépočastrvanianájomnéhovzťahu
prenajímďeľ poskytuje nájomcovi: 

-

1.1 odvoz odpaau z pohľebiska okľem stavebného odpadu'

t.2iňrŽbapo""mkovastaviebnapohľebisku,naktoľomsahĺobovémiestonachádza

1.3 ĺff;; ľ:JJr"'l':ľ;';:1}""rtičných nákladov 1ojenÝch 
s pľevádzkou pohĺebiska'

t.4 pľevádzkovanie pohÍebiska, na ňoro- sa ĺacháďza hľobové miesto špeciťrkované

vč1.il.tejtozmluvy,vsúlade,o"ut.ono,nč.131/2010Z.z.opohĺebníctvevzĺeĺí
neskoľších pľedpisov'

1

čl. v.
DoBA NÁJMU

Tátozmluvasa,lzatviranadobuneuľčitúvsúladesozákonomč.|3ll20l0

,)

J.

Z. z. opohĺebníctve v platnom zĺeĺi' 
.

Neoddeliteľnou prílohäu tejto zmluvy je doklad o úhľade nájomného

UŽívanie hrobového miesta zača\o dÍn 209202t'

čl. vI.
NÁJoMNE

'1 Nájomná zmluva na hľobové miesto _ uľnové miesto

1.Výškanájomnéhočiní5,00EUR(slovom:ľäťeu1)nadobu10ľokovajeuľčenápodľa
ust. $ 12 Všeobe cĺe záyäzĺéhonaľiadenia mesta Šaľa č' 5l2o21 Pľevádzkoqý poľiadok

pohĺebísk *.uu Šuľu (ďalej uj uko ,,VZN Ó' 5l20z0*) a bolo uhľadené dňa 20'9'202l' na

dobu do 20'9'2031'

2. Nájomné je 
'pru*e 

vopľed na celých 10 rokov pľi podpise tejto zmluvy'

3. Nájomca beľie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, zä w*u nájomného na ďalšie obdobie

nájmubudeurčenápodľaaktuálneplatnéhocenníkapľenajímateľa.
4. Nájomca je povinný pľed uplynutĺm predplateného objobia uhľadiť nájomné na ďalšie

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

obdobie, má pľenajímateľ pĺávo uvpou"auľ túto nájomnú zmluw postupom podľa čl' vn'

tejto ZmluvY'

5. Pľi úmľtí nájomcu hĺobového miesta má pľednostné pľávo na uzatvoľenie novej nájomnej

zmluvy na hľobové miesto oroul Ĺtĺxa, ak je blízkych osôb viac, táb|ízka osoba, ktoľá

doručí pľenajímateľovi písomnú žiadosť ako prvá' iľeukaze svoj status blízkej osoby k

zomľelému nájomcovi ľodným listom alebo čestn:ýL vyhlásením s úľadne osvedčeným

podpisom vyhlasujúc tento vzťJ k zomĺelému nájomcovi a ktorej pľenajímateľ písomne

akoprvejpotvľdívyuŽitiepľednostnéhoptáva.Prednostnépľávonauzatvoľenienájomnej
zmluvy moŽno uplatniť najneskôľ ao jedneľro ľoka od úmľtia nájomcu hĺobového miesta'
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- čl. vII.

1

ľnr(vĺ A PovINosTI ZMLUu\Ýcrĺ sľn'(ľ

i:ľ";ľxľJj;ľ#'Tĺ*"o,.uo s prenajatým hľoboqým miestom v súlade s platnými

právnymipredpismiopohĺebníctveaprevádzkovýmporiadkompohľebiska,
l.2 počas tľvania tejto zmluv y zabezpeiŕ prístup nájomcovi k pľenajatému hľobovému

1.3 älä;'r" akýchkol,vek zásahov do hĺobového miesta, okĺem prípadu, ak je potrebné

zabezpeiiťbezpečnépľevádzkovaniepohľebiska.opľipľavovanomzásahujepovinný
vopľedpĺ,o,,-.infoľmovaťnájomcu.oužuskutočnenomzásahudohĺobového
miesta,jepľevádzkovateľpovinnýbezodkladnepísomneiďoľmovaťnájomcu,

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

mesiacov pľedo dňom, keď sa má hĺobové miesto zrušiť'

Nájomca je povinný:

z.í dodľŽiavať ustanovenia prevádzkového poriadku,

2.2 užívať hĺobové miesto v súlade s ptatnymi pľávnymi predpismi o pohľebníctve

a pľevádzkovým poľiadkom pohĺebiska ako aj touto zmluvou'

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

miesto a jeho bezprostľedné okolie azabezpeélť' aby príslušenstvo k hľobu neohľozilo

bezpečnosť návštermíkov pohľebiska'

2.4 oznamovať prevádzkovateľovi pohĺebiska všetky zmeny údajov potľebné na vedenie

evidencie hľobových miest, u p.|ud" fyzickej osoby najmä zmenu mena a adľesy

trvaléhopobýu,vprípadepľávnickejosobynajmäzmenuobchodnéhomenaasídla,
2.5 vykonávať akékoľvekstavebné ,ĺpľuuy na hľobovom mieste a úpľavy okolo hľobového

miesta iba s pľedchádzajúcim súhlasom správcu cintorína'

2.6 udľŽiavať poľiadok na pohĺebisku'

Akpľenajímateľzistínedostatkyvstaľostlivostiohĺobovémiesto,vyzvenájomcu,abyich
v pľimeranej dobe odstránil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstľáni v písomne určenej

lehote' pľenajímateľ tak môŽeuľobiť sám na naklady nájomcu'

Nájomcabeľienavedomie,ŽeĺeďodrŽiavanímprevádzkovéhoporiadkupohĺebiskasamôže
dopustiť priestupku podľa ust. $ 32 zákona 13Iĺ20lO Z' z opohĺebníctve v platnom zneĺi'

KaŽdá zrfier.ap..uád"koroého poľiadku bude oznamovaná nájomcovi hľobového miesta

uverejnením oznámenia o zmene prevádzkového poľiadku pohrebiska na úľadnej tabuli

spolusozverejnenímnovéhoprevádzkovéhopoľiadkupohĺebiska,Zmenaprevádzkového
poľiadku pohľebiska podlieha_schváleniu Mestským zasfupiteľstvom v Šat'
_Podnájom 

hľobového miesta je zakŕnaný'

čl. VIII.

vŕľovnĎ NÁJoMNEJ ZMLUň JŕoľenľIE NÁJoMNÉĺro vZŤAIIU

Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie' ak :

a) zixažnéokolnosti na pohĺebisku znemoŽňujú trvanie nájmu hĺobového miesta'

b) sa pohľebisko zruší,

c)nájomcaunipoup*oľnenínezaplatilnájomnézavŽívaniehĺobovéhomiesta.
Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'

)

J

4

5

6

I

2.

l ) Nájomná zmluva na hľobové miesto _ umové miesto

I
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4.

J

musí so súhlasom nájomcu zabezpečíť iné hĺobové miesto a na vlastné naklady pľeložiť

ľudské ostatky vrátane príslušenstva hľobu na nové hĺobové miesto'

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

je povinný uypou.oirrajomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace predo dňom'

keď sa má hĺobové miesto zrušiť; ak mu nie je zĺžlmaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu'

uveľejní túto informáciu na mieste ou"yt'toln na pohĺebisku s uvedením mena a pľiezviska

nájomcu hľobového miesta a čísla hĺobového miesta'

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

qýpoveďdoručiťnájomcovinajneskôľdodvochmesiacovpouplynutílehoty,naktorubolo
nájomné zap|ateĺé; akmu nie je zĺámaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu' uveľejní tuto

informáciu na mieste obvyklom na pohĺebisku s uvedením mena a pľiezviska nájomcu

hĺobového miesta a čís1a hĺobového miesta'

Akpľenajímateľvypovedalnájomn1zmluwzdôvoduuvedenéhovodseku1písm.
c) a nájom ,u j" ,ni^v, ,.yporoldná lehota uplynie do jedného ľoka odo dňa doručenia

qýpovede. Prenajímat 
"Í 

,yrr"nájomcu, aby najneskôľ do tejto 1ehoty odstľanil z hľobového

miesta príslušenstvo hĺobu; ak ho v tejĺo r"not. neodstľáni, po uplynutí výpovednej lehoty

ho pľenajímateľ odstľáni; po uplynutĺ vypovednej lehoty sa príslušenstvo hľobu považuje sa

ffi::::lii;" písomne požiadaťpľenajímateľa o ukončenie nájomného vzťahu písomnou

dohodou zmluvných strán, spľavidla ŕu poslednému dňu doby' na ktoľú bolo nájomné

uhĺadené. Yzot Žíĺadosti o ukončenie zmluvy tvorí prílohu č' 6 VZN Ó' 512020'

5

6

čl.Ix.
oSoBITNÉ usľĺľovENIA

1

2

J

Prenajímateľ nezodpov edél zapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloŽeného

na hĺobovom mieste.

Nájomca beľie na vedomie, Že jeho vlastqý hnuteľný majetok si je povinný poistiť na

vlastné náklady. Pľenajímateľ nezodpo vedétzapľípadnú stľatu' ľesp' zničenie majetku'

Nájomca beľie na vedomie, Že Pľenajím ateľ ajeho spľostredkovatelia spľacúvajú v zmysle

naľiadenia Euľopskeho paĺlamentu u .uĺ, ĺÉul zóro K79 z 27 ' aprí|a 2016 o ochľane

ffzických osôb pľi spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov' ktoľým

sa zrušuje ,,,,.*i"u g5l46l*s (všeobecnJ nariadenie o ochľane údajov) osobné údaje

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

Pľenajímateľa, ktoľé vyplývajú zprevádzkovania pohľebiska podľa zákoĺač:' t3ll2010 Z'z'

o pohľebníctve v znení neskoršĺch p."a|Ĺo.,o, po aouu nevyhnutne potrebnú ĺazabezpeéeĺie

práv apovinností vyplývajúcich zo 
"-r*""ľ'o 

vďahĺzaloŽeĺeho ĺazél<|ade tejto Zmluvy

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

3g5l2002Z.z,oaľchívochaľegistratúľachaodoplneníniektoqýchzákonovvplatnomzĺeĺí.
Spľacúvanie osobných údajov Nájomcu je v sulade s č1' 6' ods' 1 písm' c) všeobecného

naľiadeniaoochľaneúdajovpotrebnénupl,,.,,i.zakonnýchpovinnostíPľenajímateľapodľa
zikoĺač. 131/2010 Z.z. opohrebníctv. u 

"n 
ní neskoľších pľedpisov. Nájomca zätoveŤl

vyhlasuje,ŽezaúčelomuzavretiatejtoZmIuvypriposkýnutíosobnýchúdajov
Prenajímateľovi bol dostatočne informovaný o svojich právach vyplývajúcich zo

spracúvania jeho osobných údajov, o po"in"osti osobné údaje poskýnúť v súvislosti so

I) Nájomná zmluva na hĺobové miesto _ uľnové miesto

I
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4.

5

zakonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších relevantn:ŕch skutočnostiach

obsiahnuých v dokumente ,'Podmienky ochľany súkĺomiď" s ktoľého obsahom saNájomca

pred podpísaním tejto Zmiuvy oboznámi1. Nájomca beľie na vedomie Že informácie o

spľacovávaní osouných údajovsú dostupné na webovom sídle Prenajímateľa: www'sala'sk'

V prípade, ak budĹ podľá tejto zmluvy potľebné doručovať druhej zmluvnej stľane

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

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

písomnosť doručuje. V pľípade, ak sa piro*o'ť aj pľi dodrŽaní týchto podmienok vľáti

nedoručená, zmluvné Stľany sa dohodji, že účinky doručenia nastávajú dňom vľátenia

zásie1ky zm1uvnej strane, kiorá zásielku doručuje' Zmluvné stľany sa výslovne dohodli na

opľávnení doručovať písomnosti týkajúce ,u ia'uk* medzi zmluvnými stľanami' ktoľé

vyplývajú ztejtozmluroy aj pľostredníctvom e - mailu alalebo kÍátkej textovej správy

Pľenajímateľ aNájomca sa zavdzujupĺro'"" si oznámiť kažďil zmenu týkajúcu sa ich

identiťrkačných údajov (ĺáaov,sídlo, čis1a účtov a pod') najneskôr do l0 pľacovných dní

odo dňa, kedy tato zmena nastala. Takéto zÍÍerLy sa nebudú považovať zazmeĺy vyŽadujúce

si uzavľetie dodatku k tejto zmluve'

čl. x.
zÁvnnnčNÉ UsTANovENIA

1

2

K zmene tejto zmluvy môŽe dôjsť len nazák?adevzájomnej dohody zmluvných strán formou

očíslovaných pĺsomných dodatkov, s výnimkou zmien vyplývajúcich Zo zmeny

prevádzkového poriadku pohľebiska, ktoré silzilväzĺepľe nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zmieĺvšeobecne platných právnych pľedpisov najmä zákoĺač' l3llz010

Z.z. opohľebníctve v znení neskorších pĺedpisov'

Pľáva a povinnosti zmluvných stľán touto zmluvou neupravené sa riadia pľíslušnými

ustanoveniami VZN č,. 5l2o20v platnom zne'í,zákonom č. |3tl20l0 Z. z. o pohrebníctve

v znení neskoľších pľedpisov a zákonom Ó' 4011964 Z' z' občiansky zákonník v platnom

"{''T zmluvou sa ľiadi tiež doba llžívaĺiapľedmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

tejto zmluvY.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stľanami a účinnou

dňom nasledujúcim po dni jej 
"rr"..jn"niu 

nu webo'oom sídle mesta Šaľa' Zmluvné stľany

súhlasia so zveľejnením ce1ej zmluvy' vrátane so zveľejnením a spľístupnením ich osobných

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

5a zákoĺa č). 2lIl2O0O Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám ao zmene a doplnení

niektoýchzákonov(zákonoslobodeinfoľmácií)vplatnomzneĺi.
Ak niektoľé ustanovenia tejto Zmilvynie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia

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

tanovení sapouŽije úpľava, ktorá, pokiaľ je to pľávne moŽĺé'sa čo najviac približuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ priuzatváĺanĺ te.ito Zmluvy zmluvné strany túto otázku bľali

do úvahy.

Táto zmluva je vypracovaná v tľoch (3) vyhotoveniach' z ktoľých nájomca obdtží jedno

(1) vyhotovenie a pľenajímateľ obdrží 2 vyhotovenia'

J

4

5

6

Nájomná zmluva na hľobové miesto - uľnové miesto
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7 Zmluvné stľany vyhlasujú, že zmluvu si pľečítali, súhlasia s jej obsahom' poroanmeli mu'

vyhlasujú, že obsahuj" ,tomarry, určiý, jasný a zrozltĺíteľný pľejav ich vôle aĺa znak

súhlasu ju podpisujú.

V Šali, aĺu...L?.
g. Tozl

Za nójomcu: Za prenajímateľa:

;

-,,..,..,.k.,.'
<:-

J

ĺ)
ľl
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