
uzatvorená v änys
pľedpisov a $ 21

Nájomná zmluva č'' 65tĺ202l
na hľobové miesto

le$663a násl. zákon aÓ. 4011964 Zb' obÓiansky zákonník v znení neskorších

č,.13Il20IO Z.z. o pohĺebníctve v znení neskorších pľedpisov
a násl. zákoĺa

čl. I.

ZMLI.IVNE STRANY

1. Prenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Ň'""' Sv' Trojice 7'92715 Šaľa

Zast6peĺý: Mgľ' Jozef Belickí pľimátor mesta

Bankove spojenie: Slovenská sporiteľňa' a's'

IBAN: SK82 0900 0000 00s12430 6282

BIC: GIBASKBX
lČo: 00 306 185

(ďalej len,, prenaj ímateľ " )

Nájomca:
Naľodený/á:

Rodné číslo :

Trvale QYtom :

Tel.
e-mail:

Peteľ Javoľčík

čl. il.
Úvooľn UsTANovENIA

pohĺebiska.

čl. ilI.
PREDMET ĺ ÚČnl NÁJMU

)

,tť:Ä:;:;;ľr?#:ľ;)Iuvy 
v ďalšom texte spoločne aj ako ,,zľnlĺNné strany")

1 Pľenajímateľ je výlučným vlastníkom pozemku^resistľ1 C KN paľcela číslo 1586/1'

zastavaĺäplocha anádvorie ovýmeľe lzz++ m2,paľcela ľegistra C KN číslo 1586/8'

zastavaĺäplocha a nádvoľie o qýmeľe I34 rrŕ u p*..lu ľegistľa C KN čís'o t586l6' ostatná

plocha o výmeľe 7 m2 vede're t uturt 
jm|. oäbo'o* okĺesného úľadu Šaľa' pľe obec

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

Na tejto nehnuteľnosti sa nachád"u .ir't;'m"*tu šaľa t<toľyie pohĺebiskom podľa ziĺkoĺa

131/2010 Z.z.opohĺebníctvevzneníneskoľšíchpredpisov.Pienajímateľjeprevádzkovateľ
2

1 Pľenajímateľprenechávanájomcovidonájmuanájomcapľijímadonájmuzapodmienok
dohodnurých v tejto nájomnej zmlrrve (a'ďä len ,,zĺnluvď'): hĺobové miesto na paľcele Nc

!7, ruil 4 hĺobové miesto e' zĺ (ľatej aj ako "hľobové 
miesto")'

Nájomná zmluva nabĺobové miesto
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SLUŽBY SPoJENE s NÁJMoM IIRoBovEHo MIESTA

Sprenájomhľobovéhomiestasúspojenéslužby,ktorépočastrvanianájomnéhovzťahu
pľenajímateľ poskýuj e nájomcovi:'

1.1 odvoz odpadu z pohľebiska okľem stavebného odpadu'

1.2 tÁtŽbapo""mkoro astavieb na pohľebisku' na ktoľom sa hĺobové miesto ĺachŕlďza

1.3 ľtr;; ľ:'"Jr'i':ľľ:k".tičných nákladov spojených s pľevádzkou pohľebiska,

|.4pľevádzkovaniepohľebiska,naktoromsanachádzahĺobovémiestošpeciťrkovanévč1.
III.tejtozmluvy,vsúladesozákonomč.13:.l20:tOZ,z.opohľebníctvevzĺeĺí
neskorších pľedpisov'

čl. v'
DoBA ľÁĺnĺu

Táto zmluv asauzaŤĺára na dobu neurčitu a nesmie sa vypovedať skôr' ako po uplynutí tlecej

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

n".koľšĺ"h pľedpisov neustanovuje inak'

Neoddeliteľnoupľílohoutejtozmluvyjedokladoúhľadenájomného.
|J živ aĺĺehĺobového mie sta zača|o : 23'9'202L'

čl.Iv.

čl. vL
NÁJoMNE

1

2
J

1. Výškanájomnéhočiní 20EUR(slovom: dvadsaťeyľ)nadobu 10ľokov-ajeurčenápodľa

ust. $ 12 Všeobe cĺe záv'dzĺého naĺiadenia mesta Šuŕa e' 5l2O2O Prevádzkový poriadok

pohľebísk mesta Šaľa v platnom )*'ĺ(ďalej aj ako "vZN 
č' 5lz120*)a bolo uhĺadené dňa

2. i,';i;xl''j11lĹ1ľ;iliL,d na celých 10 rokov pľi podpise tejto zmluvy (na celú tleciu dobu)'

3. Nájomca beľie na vedámie a výslovne súhlasí s tým, že ýšĹa nájomného na ďalšie obdobie

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

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

obdobie, má prenajímateľ pľávo uypou"aľ túto nájomnú zmluvu postupom podľa č1' Vn'

5. ľľ"'ffiľäomcu hľobového miesta má prednostné pľávo na uzatvorenie novej nájomnej

zmluvynahĺobovémiestoosobabĺizka,akjeblízkychosôbviac,táb|izkaosoba,ktoľá
doručí prenajímateľovi písomnú Žiadosť ako pľvá' pľeukáže svoj status blízkej osoby k

zomľelému nájomcovi rodným listom alebo čestn:ým vyhlásením s úľadne osvedčeným

podpisom ,.ytiurujĺr" tento vzťah k zomĺelému nájomcovi a ktorej pľenajímateľ písomne

ako pľvej potvrdí využitie pľednostného pľáva' Pľednostné pľávo ĺauzatvorenie nájomnej

zmluvy moŽno uplatniť najneskôľ do jedneho ľoka od úmľtia nájomcu hĺobového miesta'

ť
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čl. vII.
pnÁvĺ A PovINoSTI ZMLUvNÝcrĺ sľrulľ

iT".;:xľJj;ľ#'Tľ*"o*o" s prenajatým hľobovým miestom v súlade s platqými

právnymi predpismi o pohľební"* u prevádzkovým poriadkom pohĺebiska'

l.2 počas trvania tejto zmluvy zabezpešiť prístup nájomcovi k pľenajatému hľobovému

1.3 ä;#'." akýchko'Ťek zásahov do hĺobového miesta' okĺem prípadu' ak je potĺebné

zabezpeéiťbezpečnéprevádzkovaniepohľebiska.opĺipľavovanomzásahujepovinný
vopľedpĺ.o,,*"infoľmovaťnájomcu.ouŽuskutočnenomzásahudohĺobového
miesta,jepľevádzkovateľpovinnýbezodkladnepísomneinfoľmovaťnájomcu,

ĺ.4 vopľed písomne upozorniť najomcu i: "'ľ":.uĽnájomnej 
zm\wy,najmenej šesť

mesiacov pľedo dňoĺn, keď sa má hľobové miesto zrušiť'

Nájomca je povinný:

2.1dodľžĺavaťustanoveniapreváďzkovéhopoľiadku,
2.zlžívaťhrobovémiestovsúlade,ptutný,nĺpľávnymipľedpismiopohľebníctve

aptevéĺdzkovým poľiadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou'

2.3 na vlastné naklady zabezpečovať poriadok' údľ!b1 a staľostlivosť o prenajaté hĺobové

miesto a jeho bezpľostredné okolie azabezpeÓiť' aby príslušenstvo k hĺobu neohĺozilo

bezpečnosť návštevníkov pohrebiska'

2.4 oznamovať prevádzkovateľovi pohľebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie

evidencie hľobových miest, u prĺpua" fyzickej osoby najmä zmenu mena a adĺesy

tľvaléhopobýu,vpľípadeprávnickejosobynajmäzmenuobchodnéhomenaasídla,
2.5 vykonávať ut 

"t 
oľu"t stavebné úp'avy nu hľobovom mieste a úpravy okolo hľobového

miesta iba s pľedchádzajúcim súhlasom spľávcu cintoľína'

2.6 udtŽiavať poriadok na pohĺebisku'

Akpľenajímateľzistínedostatkyvstarostlivostiohľobovémiesto,vyzvenájomcu,abyich
v pľimeľanej dobe odstránil. Ak nájomca tieto nedostďky neodstľáni v písomne uľčenej

lehote, pľenajímateľ tak môže urobiť sám na náklady nájomcu'

Nájomcabeľienavedomie,žeĺeďodtžiavanímpľevádzkovéhoporiadkupohĺebiskasamôže
dopustiť pľiestupku podľa ust. $ 32'zák oĺa:I3I:ZOIO Z' zo pohĺebníctve v platnom zĺerĺl'

KaŽdá zmeÍlapľevádzkového poľiadku bude oznamovaná nájomcovi hrobového miesta

uveľejnením ozná,meĺia o zmene prevádzkového poľiadku pohľebiska na úľadnej tabuli

spolu so zverejnením nového prevádzkového poľiadku pohĺebiska ' Zmeĺaprevádzkového

poriadku pohľeuiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šali'
^Podnájom 

hrobového miesta je zaktnaĺý'

čl. VIII.

vŕľovnĎ NÁJ.MNEJ ZMLUň uŕoľenNIE NÁJ6MNEH' yZŤAHU

Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie' ak:

a)závaŽĺéokolnostinapohĺebiskuznemožňujútrvanienájmuhľobovéhomiesta,
b) sa pohľebisko zruší,

c)najomcaanipoupozoľneníĺezap?ati|nájomnézauŽívaĺiehľobovéhomiesta.
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'

)

J

4.

5

6.

1

2
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musí so súhlasom nájomcu zabezpeÓiť iné hľobové miesto a na vlastné naklady preložiť

ľudské ostatky vretane pľíslušenstva hľobu na nové hľobové miesto'

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

je povinný nyporr"o;rrájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace predo dňom'

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

uveľejní tuto infoľmáciu na mieste "b;'iil na pohľebisku s uvedením mena a pĺiezviska

nájoňcu hrobového miesta a čísla hĺobového miesta'

Akprenajímateľvypovienájomnúzmluvuzdôvoduuvedenéhovods.1písm.c),jepovinný
ýpoveď doručiť nájomcovi najneskôľ do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty' na ktoľú bolo

nájomné zapáaÍeĺé; akmu nie je zĺámaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu' uverejní tuto

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

hľobového miesta a čísla hrobového miesta'

AkprenajímateľvypovedalnájomnúzmIuvuzdôvoduuvedenéhovodseku1písm.
c) a nájom 

"u 
j" ,Äi^v, q;povĹdná lehota uplynie do jedného ľoka odo dňa doručenia

qýpovede. Pľenajímat "i 
,yrr"nájomcu, auy nájnest<or do tejto lehoty odstránil z hĺobového

miesta pľíslušenstvo hrobu; ak ho u t"jĺo r"rrot" neodstľáni, po uplynutí výpovednej lehoty

ho pľenajímateľ odstráni; po uplynutĺ vypovednej lehoty sa pľíslušenstvo hľobu považuje sa

;ľJiff"ĺ.""j doby (10 ľokov odo dňa pochovania) môŽe nájomca písomne poŽiadať

pľenajímateľa o ukončenie nájomného vzťahu písomnou dohodou zmluvných strán'

spravidla ku poslednému dňu doby, na ktoľú bolo nájomné uhĺadené' Vzor Žiadosti

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

5

6

čl. Ix.
OSOBITNE USTANOVENIA

1

2

J

Prenajímateľ nezodpo vedá zapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

nahľobovom mieste'

Nájomca beľie navedomie, že jeho vlastqý hnuteľný majetok si je povinný poistiť na

v'astné nak1ady. Prenajímateľ nezodpo vedázapľípadnú stľatu, resp' zničenie majetku'

Nájomcaberienavedomie,žePľenajímateľajehospľostľedkovateliaspľacúvajúvzmysle
naľiadenia Európskeho paľ1amentu a raý ĺÉu zóro ft79 z 27 ' apríIa 2016 o ochrane

fyzických osôb pľi ,p*.úuur'í osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov' ktoľým

sa zrušuje ,."*iá g5l46lľjs (všeobecnJ naľiadenie o ochrane údajov) osobné údaje

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

Pľenajímateľa, ktoľé vyplývajú zprevá,dzkovania pohĺebiska podľa zákoĺač:' L3120I0 Z'z'

o pohľebníctve v znení ,r"rt orsĺ"t pr.a|Ĺou, po aouu nevyhnutne potľebnú ĺazabezpeÓeĺie

práv apovinností vyplývajúcich zo 
"*tuu"eľ'o 

vďahuzaložeĺého ĺazák|ade tejto Zmluvy

a následne na účely archivácie po dobu tľvania archivačnej doby v súlade so zákonom č'

3g5l2OO2Z.z. oaľchívoch a ľegistratuľach a o doplnení niektoých zákonov v platnom zĺení'

Spľacúvanie osobných údajov Nájomcu ie v súlade s č1' 6' ods' 1 písm' c) všeobecného

nariadenia o ochĺane údajov potľebné na plnenie zákonných povinností Pľenajímateľa podľa

zákoĺač,.|3tl2[t0Z.z.opohľebníctvevzneníneskoršíchpredpisov.Nájomcazálĺoveil
vyhlasuje,žezaúčelomuzavľetiatejtoZm|uvypriposkýnutíosobnýchúdajov
PľenajímateľoviboldostatočneinfoľmovanýosvojichpľávachvyplývajúcichZo
spľacúvania jeho osobných údajov, o pouinno'ti osobné údaje poskytnúť v súvislosti so

/
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zakonnými alebo zmluvnými poŽiadavkami, ako aj o ďa'ších ľelevantqých skutočnostiach

obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky ochľany súkľomiď" s ktorého obsahom saNájomca

predpodpísanímtejtoZmluvyouo"na*ĺt.Na;omcabeĺienavedomiežeinfoľmácieo
spľacovávaní osobných údajov sĺ dostupne rru *.bouom sídle Pľenajímateľa: www'sala'sk'

V pľípade, ur. t"aá |ooľä te;to zmlwy potľebné doručovať druhej zmluvnej stľane

akúkoľvek písomnosť' doručuje sa táto |ĺ*rn'rorľ na adľesu zmluvnej stľany uvedenú v čl'

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

písomnosť doručuje. V pľípade, ak sa pi'o'"o'ľ aj pľi dodrŽaní týchto podmienok vľáti

nedoručená, zmluvné stľany sa dohodli' Že účinky doručenia nastávajú dňom vľátenia

zásielky zmluvnej Stľane, I<torá zásielku doručuje' Zmluvné Stľany sa výslovne dohodli na

opľávnení doľučovať písomnosti týkajúce 
"u 

iž"a'k' m-edz\ zmluvnými stľanami' ktoľé

vyplývajúztejtozmlwyajprostrední"t,oo*e_mailuďalebokľátkejtextovejspľávy.
Pľenajímateľ aNájomca sa zaväzl$i|*o*"" si oznámiť kaŽdtl zmenu týkajúcu sa ich

identiťrkačných údajov (názov,sídlo, čisla účtov a pod') najneskôr do 10 pracovných dní

odo dňa, kedy táto ÍÍnerlanastala. Takéto zmer\y'u n'brldú považovať Zazmerly vyžadujúce

5

si uzavretie dodatku k tejto zmluve'

čl. x.
zÁvnnnČNÉ USTANoVENIA

1

)

K zmene tejto zmluvy môžedôjsť len na zäk?adevzájomnej dohody zmluvných stľán foľmou

očíslovaných písomných dodatkov, s qýnimkou zmien vyplývajúcich zo zmeny

pľevádzkového poľiadň pohĺebiska, ktoľé silzŕxdzĺepľe nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti aiebo zozmien rrš"ob""rr" plŇch právnych predpisov najmä zŕkoĺač" I31l20t0

Z.z' opohĺebníctve v znení neskorších pľedpisov'

Pľáva a povinnosti zmluvných stľán touto zmluvou neupľavené sa riadia pľíslušnými

ustanoveniami VZN č. 5lz[20v platnom zĺeĺi'zákonom č' 131/2010 Z' z' o pohľebníctve

v zĺeníneskoľších pľedpisov a zákonom č" 4011964 Z' z' obÓiaĺsky zákonník v platnom

ffi zmluvou sa riadi tieŽ doba uživaĺíapľedmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

TĹľ""äTľ; nadobúda p'atnosť dňom jej podpisu oboma zm'uvnými stľanami aúčinnou

dňom nasledujúcim po dni jej 
"u"r";rr"r,iu 

nu *"bouo' síd1e mesta Šaľa' Zmluvné stľany

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

údajov v ľozsahu msna a pľiezviska. Povinnosť zmluvu zverejniť vyplýva z ustanovenia $

5a zäkoĺa č,. 2tIl200O Z. z. o slobodnom pľístupe k informáciám ao zmene a doplnení

niekto4ichzákonov(zákonoslobodeinformácií)vplatnomzĺeĺí.
Ak niektoľé ustanovenia tejto Zm'uvynie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôľ stľatia

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

tanovení sa použije úpľava, ktoľá, pokiaľ je to pľavne moŽné' sa čo najviac približuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ priuzatvéiaĺíte3to Zmluvy zmluvné strany túto otázku brali

Hľ*i"'" je vypľacovaná v troch (3) vyhotoveniach povahy oľiginálu, z ktor'ých

nájomca obdrŽij"arro irl vyhotovenie a prenajímateľ obdľŽí 2 vyhotovenia'

J

4.

5

6.

Nájomná zmluva na hĺobové miesto
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7 Zmluvné strany vyhlasujú, Že zmluvu si prečítali, súhlasia s jej obsahom' poroanmeli ľnu'

vyhlasujú, že obsďruj" ,touodrry, uľčitý, jasný a ztozumiteľný pľejav ich vôle a na znak

súhlasu ju podpisujú.

Za nójomcu:

,/) .n

V Šaľ, din...??. :?...Z.P.+l......

Za prenajímateľa:

/t

Jozef

ll
,
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