
uzatvoľenávzmysle$66
predpisova$21 anásl.

Nájomná zmluYa č. 652l202t
na hrobové miesto

3 a násl. zál<oĺaé.4011964 Zb. obč:iaĺsky zakonník v znení neskoľších

zŕkonač. 131/2010 Z' z' o pohľebníctve v znení neskoľších pľedpisov

čl. L
ZMLUVNÉ sĺnq'ľy

1 Prenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nám. Sv' Tľojice 7,927 15 Šaľa

Zastupený: Mgľ' Jozef Belický, pľimátor mesta

Bankové spojenie: Slovenská spoľiteľňa, a's'

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
ĺČo: 00 306 185

(ďalej len,, prenaj ímateľ " )

2. Nájomca:
Naľodený/á:

Rodné číslo :

' Tľvale bytom :

Tel.

e-mail:

1

2

pohľebiska.

Božena KošÍková

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

Prenajímateľ je výlučným vlastníkom pozemku_ registra C KN paĺcela číslo 1586/1'

zastavané plochy anádvoria oqýmeľe ilz++ m2, paľcela ľegista c KN číslo 1586/8'

zastavaĺátplocha a nádvorie o rnŕmere t34 Íŕ a paľcela registľa 
-9 

Kj\r číslo 1586/6' ostatná

plocha o uýmeľe 7 m2 vedené katastľálnym odboľom okľesného úľadu Šď4 pľe obec

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

Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintoľín mesta Šaľa ktoý je pohľebiskom podľa zétkona

|3tl21t0 Z. z. opohĺebníctve v znení neskoľších pľedpisov. Pľenajímatel' je prevádzkovateľ

čl. il.
ÚvooľÉ UsTANoYENIA

čl. ilI.

1

PREDMET A UčEL NÁJMU

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

dohodnutých v tejto nájomnej zmluve (ďjej len,,zmluvď'): hľobové miesto na parce1e č':

NC 16 rad : 8 hĺobové miesto č : 18U (ďalej aj ako ,,hĺobové miesto")'

Nájomná zmluva na hĺobové miesto - umové miesto
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čl.Iv.

SLUŽBY sPoJENÉ s NÁJMoM HRoBovEIIo MIESTA

Spľenájomhĺobovéhomiestasúspojenéslužby,ktoľépočastrvanianájomnéhovzťahu
prenajímateľ poskýuj e náj omcovi:

1.1 odvoz odpadu z potľebiska okľem stavebného odpadu'

l.2 ídrŽbapozemkov astavieb na pohľebisku' na ktoľom sa hrobové miesto nachädza

(okĺem hĺobového miesta)'

1.3 úhrady investičných a neinvestičných nákladov spojených s prevádzkou pohľebiska'

L4 pľevádzkov*i. porr'.uiska, na ko'o* sa ĺachádza hľobové miesto špecifikované

vč1.III.tejtozmluvy,vsúladesozákonomč.131/2010Z.z.opohĺebníctvevzĺení
neskorších pľedpisov'

čl. v.
DoBA ľÁĺnĺu

Táto zmluva sa vzatvára ĺa dobu neuľčitu v súlade so zákonom č' l3ll20l0

Z. z. opohľebníctve v platnom znení'

Neoddeliteľnouprílohoutejtozmluvyjedokladoúhľadenájomného.
lJ Žív aniehrobového miesta zaóa\o ďŕra 24'9'202t'

čl. vL
ľÁĺoľĺľn

Nájomná zmluva na hľobové miesto _ uľnové miesto
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1.Výškanájomnéhočiní5,00EURGlov-o1:pät,eur)nadobu10ľokovajeuľčenápodľa
ust.$12Všeobecĺezávitzsléhon:aľiadeniamestaŠaľač.sl2)z)Prevádzkovýpoľiadok
pohľebísk mesta Šaľa (ďalej aj ako ,,vZN č'' 5l202O*) abolo uhradené ďna2492021'na

dobu do 24.9.2031'

2.Nájomnéjesplatnévopľednacelých10ľokovpripodpisetejtozmluvy.
3. Nájomca beľie na vedomie a výslovne súhlasí s tým' že výška nájomného na ďalšie obdobie

nájmubudeuľčenápodľaaktuálneplatnéhocenníkapľenajímateľa.
4. Nájomca je povinný pľed uplynutĺm predplateného ouaotia uhĺadiť nájomné na ďalšie

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

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

5. ľil",#iäomcu hĺobového miesta má pľednostné pľávo na uzatvorenie novej nájomnej

zmluvynahĺobovémiestoosobabíízka,akjeblízkychosôbviac,tábIízkaosoba,ktoľá
doručí pľenajímateľovi písomnú žiadosť ako prvá' preukaže svoj status blízkej osoby k

zomľe'ému nájomcovi ľodným listom alebo čestn:ŕm vyhlásením s úľadne osvedčeným

podpisom vyhlasujĺc tento vzťah k zomľelému nájomcovi a ktoľej prenajímateľ písomne

ako prvej potvrdí využitie pľednostného pľáva' Pľednostné právo na uzatvoľenie nájomnej

zmluvymoŽnouplatniťnajneskôrdojedne}roľokaodúmľtianájomcuhľobovéhomiesta.
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čl. vIL

I

PRÁvA A PovINosTI ZMLUvNÝcn sľnÁľ

Prenajímatel' je povinný:

1.1pľevádzkovaťpohľebiskospľenaja|ýmhĺobovýmmiestomvsúladesplatnými
pľávnymipredpismiopohľebníctveapľevádzkoqýmporiadkompohrebiska,

t.2 počas trvania tejto zmluv y zabezpeéii pľístup nájomcovi k pľenajatému hĺobovému

miestu,

1.3 zdtŽaťsa akýchkolŤek zásahov do hrobového miesta' okľem pľípadu' ak je potrebné

zabezpečiťbezpečnépľevádzkovaniepohrebiska.opripľavovanomzásahujepovinný
vopred pĺ.orrrn" iďoľmovať nájomcu. o už uskutočnenom zásahu do hľobového

miesta,jeprevádzkovateľpovinnýbezodkladnepísomneinformovaťnájomcu,
l.4 vopred písomne upozomiť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy' najmenej šesť

mesiacov pľedo dňom, keď sa má hľobové miesto zľušiť'

Nájomcaje povinný:

2.i dodrŽiavať ustanovenia pľevádzkového poľiadku'

2.2 uŽívať hľobové miesto v súlade s ptatnymi pľávnymi pľedpismi o pohľebníctve

aprevädzkovým poľiadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou'

2.3 na vlastné naklady zabezpeÓovať poľiadok, údrŽbu a starostlivosť o pľenajaté hĺobové

miesto a jeho bezprostľedné okolie azabezpeilť' aby pľíslušenstvo k hĺobu neohĺozilo

bezpečnosť návštermíkov pohĺebiska'

2.4 ozĺamovaťpľevádzkovateľovi pohĺebiska všetky zmerLy údajov potľebné na vedenie

evidencie hĺobových miest, v prípade fyzickej osoby najmä zĺnenu mena a adľesy

trvaléhopobýu,vpľípadeprávnickejosobyĺajmäzmenuobchodnéhomenaasídla'
2.5 vykonávať akekoľvek stavebné úpravy nahľobovom mieste a úpľavy okolo hľobového

miesta iba s predchádzajícím súhlasom spľávcu cintoľína'

2.6 uďržíavať poľiadok na pohrebisku'

Ak pľenajím ateľ zistinedostatky v starostlivosti o hľobové miesto' vyzve nájomcu' aby ich

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

leĹote, prenajímateľ tak môže uĺobiť sám na náklady nájomcu'

Nájomca berie na vedomie' že ĺedodtŽiavaním pľevádzkového poriadku pobĺebiska sa môže

dopustiť pľiestupku podľa ust. $ 32 zÍlkoĺa l31l2}10 Z' z opohrebníctve v platnom zneĺí'

KaŽďáI zmeĺaprevádzkového poľiadku bude oznamovaná nájomcovi hĺobového miesta

uveľejnením ozĺátmeĺia ozmene pľevádzkového poľiadku pohĺebiska naúľadnej tabuli

spolusozverejnenímnovéhopľevádzkovéhopoľiadkupohrebiska.Zmeĺaprevádzkového
poriadku pohľebiska podliehaschváleniu Mestským zastupiteľstvom v Ša1i'

Podnájom hľobového miesta je zakázaĺý'

čl. VIII.

rrŕpovoĎ ľÁĺoľlľ B,J ZvrLUvY A uŕoľeBľIE NÁJoMľÉrĺo vZŤAHU

Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie' ak:

a) zéxaŽĺéokolnosti na pohľebisku znemožňujú trvanie nájmu hľobového miesta'

b) sa pohrebisko zruší,

c)nájomcaanipoupozoľneníĺezaplatiInájomnézauživaĺiehĺobovéhomiesta.
Ak pľenajímatel'vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'

J

4

5

6

1
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4

musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hľobové miesto a na vlastné naklady pľeložiť

ľudské ostatky vľĺtaäpľĺslušenstva hrobu na nové hľobové miesto'

Akpľenajímateľvypovienájomnú"-t,'*zdôvodovuvedenýchvodseku1písm.a)ab),
je povinný uypou.alr'áj"*""j zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tľi mesiace predo dňom'

keď sa má hrobové miesto zrušiť; ak mu nie je ,namaadĺ9sa nájomcu alebo sídlo nájomcu'

uveĺejní túto infoľmáciu na mieste "ilkil na pohĺebisku s uvedením mena a pľiezviska

nĺĺo.* hľobového miesta a čísla hĺobového miesta'

Akpľenajímateľvypovienájoĺnnúz1luvuzdôvoduuvedenéhovods.1písm.c),jepovinný
výpoveď doručiť nä3o,,,"oui najneskôr do dvoch mesiacov po up'ynutí lehoty' na ktoru bolo

nájomné zap|ateĺé; akmu nie je zĺĺmaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu' uveľejní tuto

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

hľobového miesta a čísla hĺobového miesta'

Akpľenajímateľvypovedalnájomnúzmluwzdôvoduuvedenéhovodseku1písm.
c) a nájom 

"u 
1" 'Ái^y, 

výpovedná lehota uplynie do jedného ľoka odo dňa doručenia

qýpovede. Pľenajímate ľ ,yrr"nájomcu, aby nájneskôr do tejto lehoty odstranil z hrobového

miesta pľíslušenstvo hĺobu; ak ho u ,.jio t"ľrot. neodstľáni' po uplynutí výpovednej lehoty

ho pľenajímateľ odstľáni; po uplynutí vypovednej lehoty sa pľíslušenstvo hĺobu považuje sa

ľä]trll;ä;e písomne poŽiadaťprenajímateľa o ukončenie nájomného vzťahu písomnou

dohodou zm1uvných strán, spľauiďa ŕ" poslednému dňu doby' na ktoru bolo nájomné

uhľadené. vzor zíaďosti o ukončenie zmluvy tvoľí prílohu č' 6 VZN ó' 512020'

5.

6

čl.Ix.
osoBITNÉ usľĺľovENIA

1.Pľenajímateľnezodpovedélzapoškodenie,aleboodcudzeniehmotnéhomajetkuuloženého

2. ffi]:ľffiäT'il'i"u"*,e, Že jeho vlastn.ý hnuteľný majetok si je povinný poistiť na

vlastné náklady. Pľenajímat.ľ n."oápo vedá'zapľípadnú stratu, resp' zničenie majetku'

3. Nájomca berie na vedomie, že Pľenajím ateľ ajeho sprostredkovate'ia spľacúvajú v zmysle

naľiadenia Euľópskeho p*turn.nto*ä '"'' ĺŕul zóro K79 z 27 ' aprí|a 2016 o ochľane

fyzických osôb pri spľacúvani orou"Ý"t' ĺjujou a o voľnom pohybe takýchto údajov' ktoqým

sa zrušuje smeľnica g5l46l*s (vseobecnJ naľiadenie o ochľane údajov) osobné údaje

Nájomcu v ľozsahu stanovenom v tejto Zmluve za_účelom plnenia zákonných povinností

Pľenajímateľa, ktoré vyplývajú ,pr"radrkovaniapohĺebiskapodľa zákoĺaÓ. t31l20,0Z'z'

o pohľebníctvá ro 
"rr"rrirreskoršíclipľedpisov' 

po dobu nevyhnutne potrebnú ĺazabezpeéenie

pľáv a povinností vyplývajúcich zä zmluvného vďahu zaloŽeného ĺazá|<uade tejto Zmluvy

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

3g5l2o02Z.z. oarchívoch u r.girtiuJ;h a o doplnení niektoľých zákonov v platnom zĺeĺi'

Spĺacúvanie osobných údajov ľajo*'u 3e u sĺlade s č1' 6' ods' 1 písm' c) všeobecného

nariadenia o ochľane údajov potľebné na ilnenie zakonných povinností Pľenajímateľa podľa

zŕlkoĺa č,. |3tl2OI0 Z.z.o pohľebníctve v zĺeníneskoľších pľedpisov. Nájomca zŕlroveÍĺ

vyhlasuje, Že za účelom uzavretia tejto Zmlwy pri poskytnutí osobných údajov

Pľenajímateľovi bo1 dostatočne infoľmovaný o 
-svojich 

právach vyplývajúcich zo

spracúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobnó údaje poskýnúť v súvis1osti so

416

Nájomná zmluva na hĺobové miesto _ uľnové miesto



-

4.

5

6

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

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

pľed podpísaním t"1to z^írry oboznámil. Nejomca beľie na vedomie že infoľmácie o

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

V pľípade' ak budĹ podľá tejto zm1uvy potrebné doručovať druhej zm1uvnej strane

akúkoľvek písomnosť, doľučuje sa táto |ĺ.o.rrorľ na adľesu zmluvnej strany uvedenú v č1'

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmeÍaaadľesy písomne oznámená dľúej zmluvnej strane' ktoľá

písomnosť doručuje. V pľípade, ak sa p'íro*orť aj pľi dodtžaĺi týchto podmienok vráti

nedoručená, zmluvné strany sa dohodji, že účinky doručenia nastávajú dňom vrátenia

zásielky zmluvnej strane, kioľá zásielku doľučuje' Zmluvné stľany sa výslovne dohodli na

oprávnení doručovať písomnosti týkajúce 
"u 

iŕ"'*ku medzi zmluvnými stranami' ktoľé

vyplývajúztejtozmlwyajpľostredníctvome_mailuďalebokľátkejtextovejspľávy
Pľenajímateľ aNájomca sa zaväzuj,6|ĺro.rr" si oznámiť každú zmenu týkajúcu sa ich

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

ododňa,kedytáto Zmenanastala.Takéto zÍÍenysanebudúpovaŽovať zazmerLy vyžadujúce

1. K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len nazákiadevzájomnej dohody zmluvných strán foľmou

očíslovaných písomných dodatkov, s výnimkou zmieĺ vyplývajúcich zo zmeĺy

pľevádzkovéhopoĺiadkupohĺebiska,ktorés,6záv.ázĺépľenájomcudňomnadobudnutiaich
účinnostialebozozmíeĺvšeobecneplatnýchprávnychpľedpisovnajmäzÍkoĺač.131/2010
Z.z. opohľebníctv e v zneĺí neskoľších pľedpisov'

2. Pľáva a povinnosti zmluvných stľán touto zmluvou neupľavené sa riadia pľíslušnými

ustanoveniamiVZNč,.5l2020vplatnomzsteĺí,zákonomč.131/2010Z.z,opohĺebníctve
y zĺeĺíneskorších pľedpisov az:ákoĺom é' 4oltg64 Z' z' obč:iansky zákonník v platnom

3. ä'#; zmluvou sa riadi tiež doba uŽívaĺlapľedmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

4. Tlll1ällľ; nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stľanami aúčinnou

dňom nasledujúcim po dni jej 
"u....;""'iu 

na webovom sídle mesta Šaľa' Zmluvné stľany

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

údajov u ro"ruhu mena a pľiezvisku. Poui*osť zmluvu zveľejniť vyplýva z ustanovenia $

5a zékona é. 2'|l2oo0 Z. z. o slobodnom prístupe k infoľmáciám ao zmene a doplnení

niektorýchzákonov(zákonoslobodeinformácií)vplatnomzĺeri.
5. Ak niekÍoľé ustanovenia tejto Zm'vvynie sú ce'kom alebo sčasti účinné a'ebo neskôľ stľatia

účinnosť, nie je tým dotknutĺ pútno'ľ ostatqých ustanovení. Namiesto neúčinných us-

tanovenísapoužijeúpľava,ktoĺa,pokiaľjetoprávnemožné'sačonajviacpľibližujezmyslu
aúčelutejtoZmluvy,pokiaľpriuzatvŕĺranítejtoZm\uvyzmluvnéstľanytutootázkubľali

si uzavľetie dodatku k tejto zmluve

čl. x.
zÁvnnnčNÉ USTANovENIA

i?rl"H;'a je vypracovaná v tľoch (3) vyhotoveniach, z ktoľých nájomca obdľží jedno

(1) vyhotovenie a pľenajímateľ obdľží 2 vyhotovenia'
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Zm|uvĺé strany vyhlasujú, že zmluw si pľečítali, súhlasia sjej obsahom' poľozumeli mu,
vyhlasujú, že obsahuje slobodný, WčitY, jasný azrozlxrlitel'ný pľejav ich vôle ana znak
súhlasu ju podpisujú.

V Šaľ, dĺa...Z! I Lo"',l

Za nájomcu: Za prenajímateľa:

)t *

J:

í7..

J
desta

I

i

aaa aaa aaa aaaaa aa aa
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