
Nájomná zmluva č'' 676ĺ202l

na hľobové miesto

uzatvoľená v zmysle $ 663 anasl. zákona é' 40|1964 Zb' občiansky zákonník v znení neskoĺších

a$21 anásl. zékoĺač. 131/2010 Z' z' o pohĺebníctvev znenĺ neskoľších pľedpisov
predpisov

čl. I.

ZMLUV|ĺE STRANY

1 Prenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nám' Sv' Trojice 7 
'927 

15 Šaľa

Zastupený: Mgľ' Jozef Belický' pľimátor mesta

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa' a's'

IBAN: SK82 0900 0000 OOSL 2430 6282

BIC: GIBASKBX
tČo: 00 306 185

(ďalej len,, pr enaj ímateľ " )

2 Nájomca:
Naľodený/á:
Rodné číslo :

Trvale bYtom:

Tel.
e-mail:

Štefan Bíľo

1

(ďalej len,, uój oľnca" )
(obidvajaúčastnícizmluvyvďalšomtextespoločneajako,,zmluvné.strany,,)

čl. il.
WODNE USTANOVENIA

Pľenajímateľ je výlučným vlastníkom pozemkov ľegistľa C KN paľcela óis\o 362511' ostatná

plocha o qýmeľe 8351 m2, paľcela eĺslo1,á'zsĺ4, oJatná pl9cha o qýmeľe tg74 Íď'paľcela

registra c K]t{ čís1o 362716, ostatná plocha o výmeľe t'93 Í? vedené katastľálnym odborom

okľesného úľadu Saľa pre obec a t ut*t it.r. ,'zemieŠaľa na LV č. 1 a pozemku ľegistra E

KN paĺcela číslo 64, oľná pôda o qŕmeľe 684 Íŕ,vedený katastľálnym odboľom okĺesného

úľadu Šaľa pre obec a katastralne územie Šaľa na Lv č' 7266 (ďa\q spoločne aj ako

,,nehnuteľnostio')' 
;'^^^+2^^l ^^ nonhÄĺ7, - ťa ktoý je pohľebiskom podľa

Ňa ĺýchto nehnuteľnostiach sa nachádza cintoľín *:ľ? s'

zžkoĺaI31:2OIOZ.z.opohĺebníctvevzneníneskoĺšíchpredpisov.
Hľobové miesto napaĺcele V 4, ľad: 2, hľobové miesto č. 40 (ďalej aj ako ,,hľobové miesto")

doteľaz uŽíva]pôvodný nájomca _ u*gto Bírová (d'alej aj ako ,,pôvodný nájomcď') na

zilďade Nájomnej zmluvy č:. 4t5l]5 zo dňa 27 '8'2ol5' pričom nájomné za vŽívanie

hĺobového miesta uoto uhrua",,é na dobu do 5'12'2025' í 1-- l ^-A-.^ 'aĺ ' '^-^^^:^

Z dôvodu, že pôvodný nájomca zomĺel a nájomca vnlŽil pľednostné pľávo 'na uzatvorerue

novej nájomnej zmluvy na hĺobové miesto v súlade s $ 21 ods' 4 zŕkoĺaé' I3tl201'0 Z'z'

o pohĺebnícwe v zĺeĺĺ neskorších predpisov sa zmluvné strany výslovne dohodli na

uzatvorení tejto nájomnej zmluvy (ďalej len "zmluvď)'

)

J
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čl. ilL

1

I

PREDMEľ ĺ učnĺ, ľÁĺľtu

Pľenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca pĺrjíma do nájmu za podmienok

dohodnutých v tejto zmluve hĺobové -i"rio na paľcele V 4' ľad : 2' hľobové miesto č' 40'

čl.Iv.
SLUŽBYsPoJENÉSNÁJMoMIIRoBovEHoMIESTA

S prenájom hrobového miesta sú spojené sluŽby, ktoľé počas trvania nájomného vzťahu

pľenaj ímateľ poskýuj e náj omcovi :

r.r odvoz odpadu z pohľebiska okĺem stavebného odpadu'

|.2 ídrŽbapozemkov astavieb na pohĺebisku, na ktorom sa hĺobové miesto nacháďza

(okrem hĺobového miesta),

úhľady investičných a neinvestičných nákladov spojených s pľevádzkou pohĺebiska'

prevádzkovanie pohĺebiska, naktoľom sanachádzahľobové miesto špeciťrkované v čl'

III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom ó. I31:2OI0 Z' z' o pohľebníctve v zneĺí
1.3

t.4

1

neskoľších pľedpisov

čl. v.
DoBA NÁJMU

Táto zmluv asauzatváta na dobu neurčitú a nesmie sa vypovedať skôr' ako po uplynutí tlecej

doby (10 ľokov odo dňa pochovania) , ak ziĺkoĺ Ó' 13:Il2OtO Z' z' o pohĺebníctve v znení

neskoľších predpisov neustanovuje inak'

Neoddelitel,nou pľílohou tejto zmluvy je doklad o úhľade nájomného'

čl. vL
NÁJoMNE

)

1

2

a
J

Nájomné vo výške 16,59 EUR (slovom: šest'nást'euľ pätodesiatdevät'cent ) bolo zo stľany

nového nájomcu uhľadené na dobu do 5'!2'2025'

Nájomca beľie na vedomie a výslovne súh|así s tým, že výška nájomného na ďalšie obdobie

nĺ;-."budeurčenápodľaaktuálneplatnéhocenníkaprenajímateľa.
Nájomca je povinný pľed uplynutím predplateného obdobia uhľadiť nájomné na ďalšie

obdobie. V pľípade' ak nájomca ani po písomnom upozomení neuhľadí nájomné na ďalšie

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

tejto Zmluvy' 
ĺ_'_^Ĺ^-.{Ĺ^ *ioo1o -á nľeĺĺnnstné nľávo ĺeJnájomnejpii ĺmľtĺ nájomcu hrobového miesta má prednostné právo nauzatvoreme no\

zmluvy na hĺobové miesto osoba b|izka, akje btízkych osôb viac' táb|izka osoba' ktorá

doľučí prenajímateľovi písomnú žiadosť ako pľvá, pľeukáŽe svoj status blízkej osoby k

zomľelému nájomcovi ľodným listom alebo čestľým vyhlásením s úľadne osvedčeným

podpisom vyhlasujúc tento vďah k zomľelému nájomcovi a ktorej prenajímateľ písomne

ako pľvej potvľdí využitie pľednostného pľáva. Pľednostné právo na uzatvorenie nájomnej

zmluvy možno uplatniť najneskôľ do jedného roka od úmľtia nájomcu hrobového miesta'

4.
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cl. vII.
ľnÁvĺ A PovINoSTI ZMLUvNÝcH sľnÁN

Prenaj ímateľ je povinný:

1.1prevádzkovaťpohĺebiskospľenajatýmhĺobovýmmiestomvsúladesplatqými
právnymipľedpismiopohĺebníctveaprevádzkoqýmpoľiadkompohĺebiska,

t.2 počas trvania tejto zm1uvy zabezpečíi pľístup nájomcovi kprenajatému hľobovému

miestu,

1.3 zdtŽať sa akýchkol,vek zásahov do hĺobového miesta, okľem prípadu, ak je potľebné

zabezpečiťbezpečné pľevádzkovanie pohľebiska' o pripľavovanom zásahuje povinný

vopred pĺ.omr'e iďormovať nájomcu. o už uskutočnenom zásahu do hľobového

miesta, je pľevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne infoľmovať nájomcu'

1.4 vopred písomne upozorniť najomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť

mesiacov predo dňom, keď sa má hľobové miesto zrušiť'

Nájomca je povinný:

2.| dodrŽiavať ustanoveni a prevádzkového poľiadku'

2.2 uŽivať hľobové miesto v súlade s platnými právnymi predpismi o pohľebníctve

apľevádzkovýmporiadkompohľebiskaakoajtoutozmluvouo
2.3 na vlastné naklady zabezpečovať poľiadok, údržbu a staľostlivosť o prenajaté hĺobové

miesto a jeho bezprostľedné okolie azabezpeiiť, aby pľíslušenstvo k hĺobu neohľozilo

bezpečnosť návštevníkov pohrebiska'

2.4 oznamovať prevádzkovateľovi pohľebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie

evidencie hĺobových miest, v prípade fyzickej osoby najmä zmenu mena a adresy

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

2.5 vykonávať akékoľvek stavebné ĺpľavy nahĺobovom mieste a úpravy okolo hľobového

miesta iba s pľedcháďzajírcim súhlasom spľávcu cintorína'

2.6 udrŽiavať poriadok na pohrebisku'

Ak pľenajím ateľ zistínedostatky v starostlivosti o hĺobové miesto, vyzve nájomcu' aby ich

v pľimeľanej dobe odstľánil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstľáni v písomne určenej

leĹote, pľenajímateľ tak môŽeuľobiť sám na náklady nájomcu'

Nájomca beľie na vedomie, že ĺedoďržiavaním prevádzkového poriadku pohľebiska sa môže

dopustiť priestupku podľa ust. $ 32 zákoĺa t3:ll2}1} Z. z o pohľebníctve v platnom zĺeĺí'

Každá zÍnellapľevádzkového poľiadku bude oznamovaná nájomcovi hrobového miesta

uveľejnením ozĺämeĺia ozmene pľevádzkového poriadku pohĺebiska naúradnej tabuli

spolu so zveľejnením nového prevádzkového poľiadku pohľebiska ' Zmena prevádzkového

poriadku pohľebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šali'

Podnájom hĺobového miesta je zakénaý'

čl. vilI.
výľovnĎ NÁJoMNEJ ZMLUv\'l UKoNčENIE NÁJoMNEHo vZŤAHU

Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak :

a) závúnéokolnosti na pohrebisku znemoŽňujú trvanie nájmu hľobového miesta'

b) sa pohľebisko zruší,

c) nájomca ani po upozoľnení ĺezapĺati:nájomné zavžívaníehľobového miesta'

Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú ,mlrrurdôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'

)

J

4.
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1
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musí so súhlasom nájomcu zabezpeéíť iné hľobové miesto a na vlastné náklady preložiť

l'udské ostatky vľátane pľíslušenstva hrobu na nové hľobové miesto'

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

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

keď sa má hľobové miesto zrušiť; ak mu nie je známaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu'

uverejní túto infoľmáciu na mieste obvyklom na pohrebisku s uvedením mena a priezviska

nájomcu hľobového miesta a čísla hľobového miesta'

Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods. 1 písm. c)' je povinný

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

nájomné zap'ateĺe;ak mu nie je zĺámaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu' uverejní túto

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

hľobového miesta a čísla hľobového miesta'

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

nájomca je známy,výpovedná lehota uplynie do jedného ľoka odo dňa doručenia výpovede'

Pľenajímate ľ vyzve rraioÍn..r, aby najneskôľ do tejto lehoty odstľánil z hĺobového miesta

pľíslušenstvo hĺobu; ut ľro v tejto lehote neodstľáni, po uplynutí výpovednej lehoty ho

prenajímateľ odstľáni; po uplynutí výpovednej lehoty sa pľíslušenstvo hľobu 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 ktoľú bolo nájomné.uhradené' Yzor žiadosti

o ukončenie zmluvy tvoľí pľílohu č. 6 Všeobe cne záväzneho naľiadenia mesta Saľa č. 512020

Pľevádzkový poriadok pohĺebísk mesta Šaľa (ďalej aj ako ,,vZN č'' 512020*)'

čl.Ix.
oSoBITNÉ usľĺľovENIA

Prenajímateľ nezodpo vedá zapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

na hľobovom mieste.

Nájomca beľie na vedomie, Že jeho vlastný hnutel'qý majetok si je povinný poistiť na

vlastné naklady. Pľenajímateľ nezodpo vedá zaprípadnú stľatu, resp' zničenie majetku'

Nájomca berie na vedomie, Že Pľenajím ateľ ajeho sprostľedkovatelia spľacúvajú v zmysle

naľiadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 20161679 z27' apľi\a2016 o ochĺane

fyzických osôb pri spľucúrouní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov' ktoým

sa zľušuje ,*e*i"a g5l46lTs (všeobecné naľiadenie o ochĺane údajov) osobné údaje

Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto ZmIuve za účelom plnenia zákoĺtrlých povinností

Prenajímateľa, ktoré vyplývajú zprevádzkovania pohĺebiska podľa zákonač:' l31ll20l0 Z'z'

o pohľebníctve v znení neskoĺších pľedpisov, po dobu nevyhnutne potľebnú nazabezpečeĺie

prŕx apovinno stí vyplývaj úc ich zo zmluvného vďahu založeĺého ĺa zéklade tej to Zmluvy

a následne nu ĺo"tý archivácie po dobu tľvania archivačnej doby v súlade so zákonom č'

3g5l2002Z.z. oarchívoch a ľegistľatúľach a o doplnení niektoých zákonov v platnom zneĺi'

Spľacúvanie osobných údajov Nájomcu;e v súlade s čl. 6' ods' 1 písm' c) všeobecného

naľiadenia o ochĺane údajov potľebné nu ilrrerrie zakonných povinností Prenajímateľa podľa

zžkona č. l3tlzll| Z.z. o pohľebníctve v znení neskorších predpisov. Nájomca zátoveťl

vyhlasuje, že za účelom uzawetia tejto Zm\uvy pľi poskýnutí osobných údajov

Prenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich právach vyplývajúcich zo

5

6

1

2.

J
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4.

5

spľacúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskytnúť v súvislosti so

zákonrlýmialebo zmluvn;ými poŽiadavkami, ako aj o ďalších relevantďch skutočnostiach

obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky ochĺany súkĺomiď" s ktoľého obsahom saNájomca

pred podpísaním tejto Zmluvy oboznámil. Nájomca berie na vedomie Že iďoľmácie o

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

V pľípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej strane

akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adľesu zmluvnej stľany uvedenú v čl'

I. zmluvy' dokiaľ nie je zmeÍžaadresy písomne ozniĺmená druhej zmluvnej stľane' ktorá

písomnosť doručuje. V pľípade, ak sa píso-norť aj pri dodržaní tychto podmienok vráti

nedoručená' zmluvné strany sa dohod]i, Že účinky doručenia nastávajú dňom vľátenia

zásielky zmluvnej stľane, ktoľá zásielku doručuj e. ZmhjľVĺé strany sa výslovne dohodli na

oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzkll medzi zmluvnými stľanami' ktoré

vyplývajú zÍejtozmluvy aj pľostľedníctvom e - mailu ďalebo kľátkej textovej spľávy'

Prenajímateľ aNájomca sa zaväzuji písomne si oznámiť každi zmenu qikajúcu sa ich

identifikačných údajov (néuov, sídlo, čisla účtov a pod.) najneskôr do 10 pracovných dní

odo dňa, kedy táto zmenanastala. Takéto zmer]y sa nebudú povaŽovať zazmerly vyžadujúce

1

2.

si uzavretie dodatku k tejto zmluve

čl. x.
zÁvnnnčľÉ usľĺNovENIA

K zmene tejto zmluvy môŽe dôjsť len na základe vzájomnej dohody zmluvných stľán

foľmou očíslovaných písomných dodatkov, s výnimkou zmien vyplývajúcích zo zÍrĺeÍLy

prevádzkového poriadku pohľebiska' ktoré s:uzáväznépre nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zmien všeobecne platných pľávnych pľedpisov najmä zákonaé' l3ll2010

Z.z. o pohľebníctv e v zĺeni neskorších pľedpisov'

Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupľavené sa riadia príslušnými

ustanoveniami VZN č. 5l2O2Ov platnom znení'zákonom č.I3ll20l0 Z. z. o pohĺebníctve

v zneníneskorších pľedpisov a zákonom č. 40ltg64 Z. z. občiansky zákonník v platnom

zĺeĺi.
Touto zmluvou sa riadi tieŽ doba lŽivaĺĺapredmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

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

dňom nasledujúcim po áni jej zveľejnenia na webovom sídle mesta Šaľa' Zmluvné stľany

súhlasia so zveľejnením celej zmluvy, vrátane so zverejnením a sprístupnením ich osobných

údajov v rozsahu mena a priezviska. Povinnosť zmluvu zveľejniť vyp|ýva z ustanovenia

$ 5a zĺĺkon a č,.2|tl20OO Z. z. oslobodnom pľístupe k infoľmáciám ao Zmene a doplnení

niekto4ých zákonov (zákoĺo slobode informácií) v platnom znení'

Ak niektoľé ustanovenia tejto Zmluvynie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôľ stratia

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

tanovení sapoužije úpľava, ktoľá, pokiaľ je to pľávne moŽĺé,sa čo najviac pľibližuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváianí tejto Zm1wy zmluvné strany túto otázku bľali

do úvahy.

Táto zmluva je vypľacovaná v tľoch (3) vyhotoveniach, z ktoých nájomca obdrží jedno

(1) vyhotovenie a prenajímateľ obdrží 2 vyhotovenia'

J
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7 Zmluvné stľany vyh|asujú, že zmluvu si pľečítali, súhlasia s jej obsahomo poľozumeli mu,

vyhlasujú, že obsahuje slobodný, učitľ, jasný azlonĺrlitelhý pľejav ich vôle ana zľrak

súhlasu ju podpizujú.

V Šali, aĺu....ĺ/0.2ď'ĺ

Za nójomcu: Za prenajímateľa:

* *

* *

*
1

*

t?
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