
Nájomná zmluva č'' 615l?02l

na hľobové miesto

uzatvoľená v zmysle $ 663 a násl. zákon aé. 4011964 Zb' obiíansky zákonník v zĺeĺí neskorších

pohľebníctve znení neskorších predpisov

1

ZMLIIU\E STRANY

. Pľenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nám' Sv' Tľojice 7 '927 
15 Šaľa

Zasťíperrý: Mgľ' Jozef Belický' primátoľ mesta

Bankové spojenie: Slovenská spoľiteľňa' a's'

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX

tČo: 00 306 185

(ďalej len,, prenaj ímateľ " )

2. Nájomca: Štefan Bíro

Naľodený/á:

Rodné číslo :

Tĺvale bytom :

Tel.

e-mail:

pľedpisov a $ 2I aĺásl.zákoĺa

1.

č. 131/2010 Z. z' o v

čl. I.

čl. II.

WODNE USTANOVENIA

čl. ilI.
PREDMET a. Účnl NÁĺttĺu

'ľrť:jr';:';:ľr:,#';;)luvy 
v ďalšom texte spoločne aj ako ,,zmluvné strany")

1 Pľenajímateľ je výlučným vlastníkom pozemkov ľegistľa C KN paĺcela číslo 362511' ostatná

plocha o qýmeľe grii'*', paľcela ĺĺgoiáíiĺ+, oJatná ľ19fu o qýmere tg'4 fiŕ, paľcela

ľegistra C KN iísio 3,62',7l6, ostatná plocha o výmere I% fiŕ vedené katastrálnym odboľom

okľesného úradu Saľa pre obec a tu,u*ar* *fu" Šaľa na LV č. 1 a pozemku ľegistra E

KN paľcela číslo 64, oľnápôda o rr.ýmeľe 684,,ŕ'vedený katastľálnym odborom okĺesného

uľadu Šaľa pľe ouá. ukatastĺálne územie Šaľa na LV č' 7266 (ďa|ej spoločne aj ako

,,nehnuteľnosti")' :^ ^^ ^^^h/'Ä, " aľa ktoľý je pohľebiskom podľa

Na ýchto nehnuteľnostiach sa ĺachäďza cintoľín mesta Sl

zékoĺal3tlzltlZ.z.opohĺebnícWevzĺeĺíneskoľšíchpredpisov.
2

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

dohodnutých v tejto nájomnej "-1*..c"'.: 
len,,lmluvď') hľobové miesto: na paĺcele č:

V 7 ľad : 5 hĺobové *i"to e'' s (ďalej aj ako 
"hľobové 

miesto")'

u6
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1 Sprenájombĺobovéhomiestasúspojenéslužby,ktorépočastľvanianájomnéhovzťahu
pľenajímateľ poskýuje nájomcovi: 

_

1.1 odvoz odpadu z pohľebiska okľem stavebného odpadu'

l.2 ídržbapozemkov astavieb na pohĺebisku, na ktorom sa hľobové miesto ĺacháďza

(okrem hrobového miesta),

úhĺady investičných a neinvestičných nákladov spojených s pľevádzkou pohrebiska'

prevádzkovanie pohľebiska, na ktoľom sa nachádza hĺobové miesto špecifikované v č1'

III.tejtozmluvy,vsúladesozákonomé,t3:.l20:lOZ.z.opohľebníctvevznení
neskoľších pľedpisov'

čl.Iv.

SLUŽBY sPoJENÉ s NÁJMoM HRoBovEHo MIESTA

čl. vI.
NÁJoMNE

1.3

t.4

čl. v.
DoBA ľÁĺvĺu

1.Tátozmluvasauzatváranadobuneuľčitúanesmiesavypovedaťskôr'akopouplynutítlecej
doby (10 ľokov odo dňa pochovania) , ak zákoĺč' 1}'2010 Z' z' opohĺebníctve v znení

neskoľších predpisov neustanovuje inak'

2.Neoddeliteľnoupľĺlohoutejtozmluvyjedokladoúhĺadenájomného.
3. Užívanie hĺobovoho miesta zača\o dŤp; 7 '|0'2021, '

1. Výška nájomného činí 20,00 EUR (slovom: dvadsať euľ) na dobu 10 rokov a je uľčená

podľaust.$12Všeobecĺezétv.áznéhonaľiadeniamestaŠaľač.5l202OPľevádzkový
poriadok potr"Ĺĺrr. *.rtu Šuľu iľĺ": aj ako,,vZN é' 5l2O20*) abolo uhľadené dňa

1.10.2021,na dobu do 7'10'2031'

2. Nájomné je splatné vopľed na celých 10 ľokov pri podpise tejto zm'uvy (na celú tleciu dobu)'

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

nájmubudeurčenápodľaaktuálneplatnéhocenníkaprenajímateľa.
4.Nájomcajepovinnýpľeduplynutĺmpredplatenéhootĺouiauhĺadiťnájomnénaďalšie

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

obdobie' má prenajímateľ právo 'ňä"a"ľ 
túto nájomnú zmluvu postupom podľa č1' Vm'

5. ľii"'ffiläomcu hrobového miesta má pľednostné pľávo na uzatvorenie novej nájomnej

zmluvynahĺobovémiestoosobab!ízka,akjeblízkychosôbviac,táb|izkaosoba,ktoľá
doručípľenajímateľovipísomnúžiadosťakopľvá'preukáŽesvojstatusblízkejosobyk
zomĺelému nájomcovi ľodným listom alebo čestn,ým vyhlásením s úradne osvedčeným

podpisomvyhlasujúctentovzťahkzomľelémunájomcoviaktorejpľenajímateľpísomne
ako pľvej potvľdí využitie pľednostného pľáva' Prednostné pľávo na uzatvoľenie nájomnej

zmluvymoŽnouplatniťnajneskôrdojednerroľokaodúmĺtianájomcuhĺobovéhomiesta.
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čl. vII.

1

pnÁvĺ A PovINoSTI ZMLUvNÝcrr sľnÁľ

iľ.;ľxľJj;ľ'"J'Tĺ*"o*oo s prenajatým hrobovým miestom v súlade s platn.Ými

právnymipľedpismiopohľebníctveapľevádzkovýmporiadkompohĺebiska,
l.2počastrvaniatejtozmluvyzabezpeiiťpľístupnájomcovikpľenajatémuhľobovému

1.3 ä.ä;'." akýchkoľvek zásahov do hľobového miesta, okrem prípadu, ak je potrebné

zabezpečiťbezpečnépľevádzkovaniepohrebiska.opripľavovanomzásahujepovinný
vopred pĺrorrr'" infoľmovať nájomcu. o uŽ uskutočnenom zásahu do hĺobového

miesta,jepľevádzkovateľpovinnýbezodkladnepísomneinformovaťnájomcu,
t.4 vopľed písomne upozoľniť najomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy' najmenej šesť

mesiacov predo dňo*, keď sa má hĺobové miesto zrušiť'

Nájomca je povinný:

2.i dodrŽíav ať ustanoveni a pľev ádzkového poľiadku'

2.2 vŽívať hľobové miesto v súlade s ptatnymi pľávnymi predpismi o pohĺebníctve

a prevádzkovým poľiadkom pohĺebiska ako aj touto zmluvou'

2,3navlastnénakladyzabezpečovaťpoľiadok,údľžbuastaľostlivosťopľenajatéhĺobové
miesto a jeho bezpľostľedné oko1Ĺ azabezpeÓlť, aby pľís1ušenstvo k hĺobu neohľozilo

bezpečnosť návštevníkov pohrebiska'

2.4 oznamovať prevádzkovateľovi pohľebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie

evidenciehĺobovýchmiest,vpľípadefyzickejosobynajmäzmeÍLtJmenaaadresy
trvaléhopobýu,vprípadeprávnickejosobynajmäzmenuobchodnéhomenaasídla,

2.5 vykonávať uĹekoľvek stavebné,ĺpľuuy nahĺobovom mieste a úpľavy okolo hľobového

miesta iba s pľedchádzajúcim súhlasom spľávcu cintoľína'

2.6 uďržiavať poľiadok na pohĺebisku'

Akpľenajímateľzistínedostatkyvstaľostlivostiohľobovémiesto,vyzvenájomcu,abyich
v primeranej dobe odstranil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstľáni v písomne určenej

lehote, pľenajímateľ tak môže urobiť sám na naklady nájomcu'

Nájomcabeľienavedomie,ženedodľžiavanímpľevádzkovéhopoľiadkupohrebiskasamôŽe
dopustiť pľiestupku podľa ust. $ 32 zákoĺa t31lz0t} Z' z opohĺebníctve v platnom zĺeni'

KaŽdÍĺ Zmeĺapľevádzkového poriadku bude oznamovaná nájomcovi hrobového miesta

uverejnením oznámenia o zmene prevádzkového poľiadku pohľebiska na uľadnej tabuli

spolu so zverejnením nového prevádzkového poriadku pohľebiska ' Zmeĺapľevádzkového

poľiadku pohĺebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šali'
_Podnájom 

hĺobového miesta je zakánaý'

čl. VIIL

vŕpovnĎ NÁJoMNEJ ZMLUvY; uňľčnľIE NÁJoMľÉrro vZŤAHU

Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie' ak :

a)závaŽĺéokolnostinapohĺebiskuznemoŽňujútrvanienájmubĺobovéhomiesta,
b) sa pohĺebisko zruší,

c) nájomca ani po u|*o*'n íĺezaplatí|najo1f z7uĺĺv11Lĺe hĺobového miesta'

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

2

J

4

5

6

1

2
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J

musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hĺobové miesto a na vlastné naklady preložiť

ľudské ostatky ,ratÄ"pľíslušenstva hĺobu na nové hĺobové miesto.

Ak prenajímateľ vypovie nájomnú '-ú; z dôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'

je povinný vypovedinájomnej zmluvy doľučiť nájomcovi najmenej tľi mesiace pľedo dňom'

keď sa má hľobové miesto zrušiť; ut *'nie je známaadr9sa nájomcu alebo sídlo nájomcu'

uveľejní túto infoľmáciu na mieste "dkiil 
na pohľebisku s uvedením mena a pľiezviska

,'a3o..,l hrobového miesta a čísla hľobového miesta'

Akpľenajímateľvypovienájomnú-zmluvuzdôvoduuvedenéhovods.1písm.c),jepovinný
výpoveď doručiť nä3orr'"oui najneskôľ do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty' na ktoru bolo

nájomné zapáateĺé; akmu nie je znamaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu' uveľejní tuto

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

hrobového miesta a čísla hrobového miesta'

Akpľenajímateľvypovedalnájomnúzmluvuzdôvoduuvedenéhovodseku1písm.c)a
nájomca je zĺámy ,výpovedná lehota uplynie do jedĺeho roka odo dňa doručenia výpovede'

Prenajímat eľ vyzvenájomcu, uuy nu;n"'t'or do tejto lehoty odstľánil z hrobového miesta

príslušenstvo hĺobu; ul no v tejto lehote neodstľáni' po uplynutí výpovednej lehoty ho

pľenajímateľodstrani;pouplynutívýpovednejlehotysapľíslušenstvohĺobupovažujesa

ľľiil:'ff",i""".i doby (10 ľokov odo dňa pochovania) môže nájomca písomne požiadať

pľenajímateľa o ukončenie nájomného vzťahu písomnou dohodou zmluvných strán'

spľavidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné uhľadené' Vzoľ Žiadosti

o ukončenie zmluvy tvorí pľílohu č' 6 VZN é' 512020'

4.

5

6.

čl.Ix.
osoBITNÉ usľ.q.ľovENIA

1

')

J

Prenajímateľ nezodpo vedá zapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

läffi'"ľ"#rľ'',]i'*uomie, že jeho vlastn;i hnuteľný majetok si je povinný poistiť na

vlastné naklady. Pľenajímateľ nezodpo veďázapľípadnú stratu' ľesp' zničenie majetku'

Nájomca beľie na vedämie, že Pľenajím ateľ ajeho sprostľedkovatelia spľacúvajú v zmysle

naľiadenia Euľópskeho paľlamentu " 
,"u, ĺe'ul zóro ft79 z 27 ' aprí|a 2016 o ochrane

szických osôb pľi ,pr""""*' osobnÝc]r újajov a o voľnom pohybe takýchto údajov' ktoým

sa zrušuje ,rrr"mi.ä g5l46lTs (všeobecnJ naľiadenie o och,an" údajov) osobné údaje

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

Prenajímateľa, ktoré vyplývajú zprevádzkovania pohľebiska podľa zĺtkoĺač; |3ll20l.0 Z'z'

o pohľebníctv" u 
"rr"nirr"rt 

orsĺ"ľ, pr.a|Ĺou, po oou,, nevyhnutne potľebnú ĺazabezpečenie

práv apovinností vyplývajúcich zo z1luvného vďahuzaloŽeĺého ĺazákuaďe tejto Zmluvy

a následne na úče1y archivácie po dobu tľvania archivačnej doby v sulade so zákonom č'

395l2oo2Z.z. oaľchívoch aľegistratúľach a o doplnení niektoých zákonov v platnom zĺeĺí'

Spľacúvanie osobných údajov Nájomcu je v sulade s č1' 6' ods' 1 písm' c) všeobecného

naľiadenia o ochĺane údajov potľebné nu il"'ni' zakonných povinností Pľenajímateľa podľa

zžtkoĺa č,. I3ll2Oĺ0 Z.z.o pohrebníctve v zneĺíneskorších pľedpisov. Nájomca z'toveil

vyhlasuje,ŽezaúčelomuzavľetiatejtoZmhlvyp:iposkytnutíosobnýchúdajov
Prenajímateľovi bol dostatočne infoľáovaný o svojich pľávach vyplývajúcich zo

spľacúvania jeho osobných údajov, o po'oinno'ti osobné údaje poskýnúť v súvislosti so
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4.

5

zékonrlýmialebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších ľelevantqých skutočnostiach

obsiahnutých v dokumente ,,Podmĺ.nr'y o't"*y súkľomiď" s ktorého obsahom saNájomca

pred podpísaním t"3to z*t.ruy obo"r,a-iL Nä3o-.u beľie na vedomie že infoľmácie o

spľacovávaní osobných údajov sĺ aostu|ne nu *"bouom sídle Pľenajímateľa: www'sala'sk'

V pľípade, ut u,'oĹ |odľá te.ito zmlwy potľebné doručovať druhej zmluvnej stľane

akúkol,vek písomnosť, doručuje sa táto pĺro*.rorľ na adresu zmluvnej strany uvedenú v č1'

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmeÍaaadľesy písomne oznámená druhej zmluvnej stľane' ktorá

písomnosť doručuje. V prípade, ak sa ni."ň"ľ uj p1i dodržaní týchto podmienok vráti

nedoručená'zmluvnéstľanysadohodli,žeúčinkydoručenianastávajúdňomvľátenia
zásie1ky zmluvnej stľane, kioľá zásielku doručuje' Zmluvné stľany sa výslovne dohodli na

opľávnení dorueovať písomnosti tý'kajúce 'u 
iá"a'k' medzi zmluvnými stranami' ktoľé

vyplývajú ztejto"*touy aj pľostľednĺ"t"o"' e - mailu ďalebo kĺátkej textovej správy'

Pľenajímateľ aNájomca sa zav'dzqtlpísomne si oznámiť každú zmenu týkajúcu sa ich

identiťrkačných údajov (ĺinov,sídlo, čisla účtov a pod.) najneskôľ do 10 pracovných dní

odo dňa, kedy táto zmeräanastala. Takéto zmeny sa nebudú považovať zazmeĺy vyŽadujúce

1. Kzmene tejto zmluvy môže dôjsť len na zák?ade vzájomnej dohody zmluvných stľán

foľmou očíslovaných písomných dodatkov, s výnimkou zmien vyplývajúcich zo zmer.y

prevádzkového poriadku pohĺebiska, ktoľé sÍlzáväzĺépľe nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zmien us.ou""rr. platqých pĺávnych p.edpiso'o najmä zŕlkoĺač' 131/2010

Z.z. opohĺebníctv e v zĺeĺineskoľších pľedpisov'

2. Práva a povinnosti zmluvných stľán iouto zmluvou neupravené sa ľiadia príslušnými

ustanoveniami VZN č.5l2020u ptur** zĺení,zákonom Ó.I3tl,OIo Z. z. o pohĺebníctve

v zĺeĺineskorších predpisov a zákonom č'' 4}ltg64 Z' z' obč:iansky zákonník v platnom

3. "äT: zmluvou sa ľiadi tiež doba uŽívaĺíapľedmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

4. ľ11l1T]ňľ; nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stľanami aúčinnou

dňom nasledujúcim po dni jej 
"u""3"'niu 

nu *"bouom sídle mesta Šaľa' Zmluvné strany

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

údajov v ľozsahu mena a priezviska. Povinnosť zmluvu zvercjĺiť vyplýva z ustanoventa

$5azákonač:.2II;2OO0Z,z.oslobodnompľístupekinfoľmáciátmaozmeneadoplnení
niektoýchzákonov(zákoĺoslobodeinfoľmácií)vplatnomzĺeĺí.

5. Ak niektoľé ustanovenia tejto Zmhxynie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôľ stľatia

účinnosť,niejetýmdotknutaprut*,ľostatn:ŕchustanovení.Namiestoneúčinnýchus-
tanovení sa pouŽije úpľava, ktoľá, pokiaľ je to ľrá1e moŽĺé'sa čo najviac pribliŽuje zmyďu

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri' uzatváiaĺitejto Zmluvy zmluvné stľany túto otazku bľali

si uzavľetie dodatku k tejto zmluve'

čl. x.
zÁvnnnčľÉ usľĺľovENIA

i"',l'ĺľ'l;'a je vypracovaná v tľoch (3) vyhotoveniach, z ktoých nájomca obdľží jedno

(1) vyhotovenie a prenajímateľ obdľŽí 2 vyhotovenia'
6
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)l

7 Zm]ruvné sÍany vylrlasujú, že zmluvu si pľečítali, súhlasia s jej obsahomo poľozumeli mu,

vyhlasujú, že obsďluje slobodný, rrrčitľ, jasný azĺoanrrlitethý prejav ich vôle aĺa z-nak

súhlasu ju podpisujú.

V Šali, aĺu....l..(Q. ;./,a.il.....

Za nójomcu: Za pľenajímateľa:

* *

* *

*
1

*

. JozeÍ
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