
uzatvoľená v änysle
predPisova$21 a násl. zákona č.

Nájomná zmluva č'' 749l202t

na hľobové miesto

$ 663 anásl. zákonač' 4011964 Zb' obéiansky zákonník v zneĺíneskorších

znení neskorších predpisov
t3|l201} Z.z. o pohĺebnícwe v

Nájomca:
Narodený/á:

Rodné číslo :

Tľvale bytom :

Tel.
e-mail:

FrantišekHučko

1

,)

pohĺebiska.

čl. I.

ZMLUU\E STRANY

čl. II.

UVODNE USTANOVENIA

čl. III.

1. Pľenajímatelo: Mesto Šal'a

Sídlo: Nám' Sv' Trojice 7 
'927 

15 Šaľa

Zastupený: Róbeľt Tôlgyesi' zástupca pľimátoľa mesta

Bankové spojenie: Slovenská spoľiteľňa' a's'

IBAN: SK82 0900 0000 00st 2430 6282

BIC: GIBASKBX
tČo: 00 306 185

(ďatej len,, pr enaj íľnateľ " )

2

(d'alej len,, náj omca" )
(obidvajaúčastnícizmluvyvd,alšomtextespoločneajako,,zmluvnéstrany,,)

Pĺenajímateľ je výlučnym vlastníkom pozemku^ľegistľa C KN paľcela číslo 1586/1'

zastayaĺáplocha anádvorie ovýmere žlzqq m2,parcela ľegistľa c KN číslo 1586/8'

zastavanilplocha a nádvorie o qýmeĺe I34 rÍŕ u pu...'u ľegistľa C KN číslo 1586/6, ostatná

plocha o výmeľe 7 rĺ} vederré katastrálnym oäbo'o* okľesného úradu Šaľa' pľe obec

a katastľálne územie Šaľa, na 1iste vlastníctva č' 1 (ďďej aj ako "nehnuteľnostio')'

Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintoľín mesta Šaľa ktoý je pohĺebiskom podľa zá'koĺa

I3tlzOIO Z. z. opohrebníctve v znení neskorších pľedpisov. Pľenajímateľ je pľevádzkovateľ

1

PREDMET A UČEL NÁJMU

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

dohodnutých vtejto nájomnej zmluve ĺoĺ'j len,,unluvď'): hĺobové miesto na paľcele

13, ľad : 9 hĺobove miesto Ó'24'25 (ďalej aj ako "hĺobové 
miesto")'

A

ĺl
I
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čl. Iv.

SLUŽBYSPoJENÉsNÁJMoMHRoBovÉrĺoMIESTA

S prenájom hľobového miesta sú spojené služby, ktoré počas trvania nájomného vzťahu

pľenaj ímateľ poskýuj e náj omcovi :

1.1 odvoz odpadu z pohľebiska okľem stavebného odpadu'

1.2 íďržbapozemkov astavieb na pohĺebisku, na ktoľom sa hĺobové miesto nachádza

1.3

1.4

(okľem hĺobového miesta),

úhľady investičných a neinvestičných nákladov spojených s pľevádzkou pohrebiska'

pľevádzkovanie pohľebiska, na ktorom sa nach ádzahrobové miesto špeciťrkované v č1'

III.tejtozmluvy,vsúladesozákonomÓ.t3lĺ20l}Z.z.opohrebníctvevzĺení
neskorších predpisov.

čl. v.
DOBA NÁJMU

1.Tátozmluvasauzatváranadobuneuľčitúanesmiesavypovedaťskôľ,akopouplynutítlecej
doby (10 rokov odo dňa pochovania) , ak zákoĺč' 131/2010 Z' z' opohľebníctve v zĺení

neskorších predpisov neustanovuj e inak'

2.Neoddeliteľnouprílohoutejtozmluvyjedokladoúhĺadenájomného.
3. Užívanie hľobového miesta začalo: |3't0'202I'

čl. vL
NÁJoMNE

1. Výška nájomného činí 50 EUR (slovom: pät'desiat eur) na dobu 10 rokov aje uľčená

podľa ust. $ 12 Všeobe cĺe zŕlväzĺeho naľiadenia mesta Šaľa č' 5l2oz0 Pľevádzkoqý

poľiadok pohĺebísk mesta Šaľa vplatnom zĺení (ďalej aj ako "VZN č' 512020*) a bo1o

uhĺadené dňa 13.10'202Irnadobu do 28'8'2031'

2,Nájomnéjesplatnévopľednacelých10ľokovpľipodpisetejtozmluvy(nacelútleciudobu).
3. Nájomca beľie na vedámie a výslovne súhlasí s tým, že výška nájomného na ďalšie obdobie

nájmubudeurčenápodľaaktuálneplatnéhocenníkapľenajímateľa.
4.Nájomcajepovinnýpreduplynutĺmpredplatenéhoobdobiauhĺadiťnájomnénaďalšie

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

obdobie, má prenajímateľ právo uypou"auľ túto nájomnú zmluvu postupom podľa čl' vn'

5. i]l"'ffiläomcu hľobového miesta má pľednostné pľávo na uzatvoľenie novej nájomnej

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

zomľelému nájomcovi ľodným listom alebo čestqým vyhlásením s úľadne osvedčeným

podpisom vyhiasujúc tento vďah k zomľelému nájomcovi a ktoľej pľenajímateľ písomne

ako pľvej potvrdí využitie prednostného pľáva' Pľednostné právo na vzatvotenie nájomnej

zmluvymoŽnouplatniťnajneskôľdojednéhoľokaodúmrtianájomcuhľobovéhomiesta.

Nájomná zmluva na hľobové miesto
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čl. vII.
PRÁvA A PovINoSTI ZMLUv|[Ýcrĺ sľnÁľ

Pľenajímateľ j e povinný:

1.1 pľevádzkovať pohľebisko spľenajatým hĺobovým miestom vsúlade splatnými

pľávnymipredpismiopohľebníctveapľevádzkoqýmporiadkompohľebiska,
l.z počas trvania tejto zmluvy zabezpečiť pľístup nájomcovi k prenajatému hľobovému

miestu,

1.3 zdržatsa akýchkoľvek zásahov do hľobového miesta, okľem pľípadu, ak je potľebné

zabezpeiiťbezpečné pľevádzkovanie pohľebiska' o pripravovanom zásahuje povinný

vopred písomne informovať nájomcu. o uŽ uskutočnenom zásahu do hrobového

miesta, je prevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu'

l.4 vopred písomne upozoľniť nájorncu na vypovedanie nájomnej zmluvy' najmenej šesť

mesiacov pľedo dňom, keď sa má hľobové miesto zrušiť'

Nájomca je povinný:

2.I dodľŽiavať ustanoveni a prevádzkového poľiadku'

2.2 lŽívať hľobové miesto v súlade s ptátnymi právnymi predpismi o pohĺebníctve

a prevádzkovým poľiadkom pohĺebiska ako aj touto zmluvou'

2.3 na vlastné naklady zabezpeéovať poľiadok, údľŽbu a staľostlivosť o pľenajaté hĺobové

miestoajehobezprostrednéokolieazabezpeéiť,abypríslušenstvokhľobuneohľozilo
bezpečnosť návštevníkov pohĺebiska'

2.4 oznamovať prevádzkovateľovi pohĺebiska všet$ zmeTy údajov potľebné na vedenie

evidencie hľobových miest, v pľípade fyzickej osoby najmä zmenu mena a adresy

tľvalého pobýu, v prípade pľávnickej osoby najmä zmenu obchodného mena a sídla'

2.5 vykonávať akékoľvek stavebné úpľavy nahĺobovom mieste a úpľavy okolo hľobového

miesta iba s pľedchádzajúcim súhlasom správcu cintoľína'

2.6 vdržiavať poľiadok na pohĺebisku'

Akprenajímateľzistínedostatkyvstarostlivostiohľobovémiesto,vyzvenájomcu,abyich
v primeľanej dobe odstránil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstľáni v písomne uľčenej

leĹote, prenajímateľ tak môže uľobiť sárn na naklady nájomcu.

Nájomca berie na vedomie, že ĺedoďtŽiavaním pľevádzkového poľiadku pohľebiska sa môŽe

dopustiť priestupku podľa ust. $ 32 zákoĺa l31l20IO Z' z opohľebníctve v platnom zneĺí'

KaŽdá zmenaprevádzkového poľiadku bude oznamovaná nájomcovi hľobového miesta

uveľejnením ozĺámeria o Zmene prevádzkového poľiadku pohĺebiska na uľadrrej tabuli

spolusozverejnenímnovéhoprevádzkovéhopoľiadkupohĺebiska.Zmeĺaprevádzkového
poriadku pohľebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šali'

Podnájom hĺobového miesta je zakázarý'

čl. VIII.

vŕľovnĎ NÁJoMNEJ ZMLUvYA ÚroľčľľIE NÁJoMNÉHo vZŤAHU

Pľenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak:

a) závaŽĺéokolnosti na pohľebisku znemožňujú trvanie nájmu hľobového miesta'

b) sa pohľebisko zruší,

c) nájomca ani po upozoľnení ĺezaplati:nájomné zauŽívaniehĺobového miesta'

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

)

a
3

4

5

6.

1

)
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musí so súh1asom nájomcu zabezpečiť iné hĺobové miesto a na vlastné náklady preložiť

ľudské ostatky vľátane príslušenstva hĺobu na nové hrobové miesto'

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

je povinný výpoved;nájomnej zmluvy doľučiť nájomcovi najmenej tľi mesiace predo dňom'

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

uveľejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a priezviska

nájomcu hľobového miesta a čísla hĺobového miesta' 
), je povinný

Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods' 1 písm' c

qýpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty' naktorubolo

nájomné zap|atene;ak mu nie je znžtmaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu' uveľejní tuto

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

hľobového miesta a čísla hĺobového miesta'

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

c) a nájom 
"u 

i" ,ni^y' výpovedná 1ehota up1ynie do jedného roka odo dňa doľučenia

ýpovede. Prenajímat eľ vyzvenájomcu, aby nájneskôľ do tejto lehoty odstľanil z hĺobového

miesta príslušenstvo hĺobu; ak ho v tejto t.ľrote neodstľáni, po uplynutí výpovednej lehoty

ho prenajímateľ odstráni; po uplynutí výpovednej lehoty sa pľíslušenstvo hĺobu považuje sa

opustenú vec.

Po uplynutí tlecej doby (10 ľokov odo dňa pochovania) môŽe nájomca písomne požiadať

pľenajímateľa o ukončenie nájomného vzťahu písomnou dohodou zmluvných stľán'

spľavidla ku poslednému dňu doby, na ktorú bolo nájomné uhĺadené' Vzoľ žiadosti

o ukončenie zmluvy tvorí prílohu č' 6 vZN č' 512020'

čl. Ix.
OSoBITNÉ usľĺľovENIA

Pľenajímateľ nezodpo vedá zapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloŽeného

na hrobovom mieste.

Nájomca berie navedomie, že jeho vlastný hnuteľný majetok si je povinný poistiť na

vlastné náklady. Prenajímateľ nezodpoveďázapľípadnú stratu, resp' zničenie majetku'

Nájomca beľie na vedomie, že Pľenajím ateľ ajeho spľostredkovatelia spracúvajú v zmysle

nariadenia Európskeho paľlamentu a rady (EU) 20161679 z 27 ' aptíIa 20ĺ6 o ochrane

fyzických osôb pri spra"ú''raní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov' ktoľým

sa zrušuje smemi"ä g5l46l1s (všeobecné naľiadenie o ochĺane údajov) osobné údaje

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

Pľenajímateľa, ktoré vyplývajú zprevádzkovania pohľebiska podľa zékonač| I3ll20I0 Z'z'

o pohľebníctve v znení neskoľších predpisov, po aou'' nevyhnutne potľebnú ĺazabezpečeĺie

ptáv apovinností vyplývajúcich zo zmluvného vďahllzaložeĺého ĺazák|adetejto Zmluvy

a následne na úče1ý'aľchivácie po dobu trvania aľchivačnej doby v súlade so zákonom č'

395l2OO2Z.z. oarchívoch a registĺatúľach a o doplnení niektoľých zákonov v platnom zĺeĺí'

Spracúvanie osobných údajov Nájomcu;e u súlad" s č1' 6' ods' 1 písm' c) všeobecného

naľiadenia o ochľane údajov potrebné ,ru pln"r'i. zakonných povinností Pľenajímateľa podľa

zékoĺa č. |3|l20tO Z.z. o pohĺebníctve v zĺení neskoľších predpisov. Nájomca zéroveÍl

vyhlasuje, Že za účelom lzavretia tejto Zm|wy pľi poskýnutí osobných údajov

Pľenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich pľávach vyplývajúcich zo

spracúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskýnúť v súvislosti so

5

6

I

2

J
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4.

5

zákonrýmialebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších ľelevantn;ých skutočnostiach

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

pľed podpísaním tejto Zmluvy oboznámil. Nájomca beľie na vedomie že infoľmácie o

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

V pľípade, ak bude podľá tejto zmluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej stľane

akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej stľany uvedenú v č1'

I. zmluvy' dokiaľ nie je zmeÍLaadľesy písomne oznámená druhej zmluvnej stľaneo ktorá

písomnosť doručuje. V pľípade, ak sa piso*.rorť aj pľi dodľŽaní týchto podmienok vráti

nedoručená' zmluvné stľany sa dohodíi, že účinky doručenia nastávajú dňom vľátenia

zásielky zmluvnej strane, ktorá zásĺelku doľučuje. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na

opľávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzku medzi zmluvnými stranami' ktoré

vyplývajú ztejto'*lrr',oy aj pľostľedníctvom e _ mailu ďalebo kľátkej textovej spĺávy'

Prenajímateľ aNájomca sa zaväzujÍl písomne si oznámiť kďŽdíJ Zmenu týkajúcu sa ich

identifikačných údajov (nálzov,sídlo, čisla účtov a pod') najneskôľ do 10 pľacovných dní

odo dňa, kedy táto ZÍfieĺanastala. Takéto Zmer|y sa nebudú povaŽovať zazmeny vyŽadujúce

si uzavretie dodatku k tejto zmluve'

čl. x.
zÁvnnnčNÉ UsTANovENIA

1 K zmenetejto zmluvymôže dôjsť len ĺazák|adevzájomnej dohody zmluvných stránfoľmou

očíslovaných písomných dodatkov, s výnimkou zmieĺ vyplývajúcich Zo zmeny

prevádzkového poľiadku pohĺebiska, ktoľé sízžxaznépľe nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zmienvšeobecne platných pľávnych pľedpisov najmä zžtkoĺač' 131/2010

Z.z. o pohĺebníctv e v zneĺi neskorších predpisov'

Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa ľiadia príslušnými

ustanoveniami VZN č. 5l2O2Ov platnom zÍeĺí,zákonom č. t3ll20l0 Z. z. o pohrebníctve

v zĺenineskorších predpisov a zákonom č,. 4011964 Z. z. obč:íansky zákonník v platnom

zneni.

Touto zmluvou sa ľiadi tiež doba lŽívaniapľedmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

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

dňom nasledujúcim po dni jej zveľe.jnenia na webovom sídle mesta Šaľa' Zmluvné strany

súhlasia so zverejnením celej zmluvy' vrátane so zverejnením a sprístupnením ich osobných

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

5a zákoĺa č,. 2tIl2O0O Z. z. o slobodnom pľístupe k infoľmáciám ao zmene a doplnení

niektorých zákonov (zákono slobode informácií) v platnom zĺení'

Ak niektoré ustanovenia tejto Zm|uvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôľ stratia

účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatn]ŕch ustanovení' Namiesto neúčinných us_

tanovení sa pouŽije úpľava, ktorá, pokiaľ je to pľávne možĺé,sa čo najviac pribtižuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváiaĺítejto Zmluvy zmluvné stľany túto otazku brali

do úvahy.

Táto zmluva je vypľacovaná v tľoch (3) vyhotoveniach povahy originálu' z ktoqých

nájomca obdrží jedno it; ,.yľrotovenie a prenajímateľ obdľží 2 vyhotovenia'

2.

J

4.

5

6.
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7 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si pľečítali, súhlasia s jej obsahom' poÍoanmeli mu'

vyhlasujú, že obsďruj. ,tomally, určiý,_jasný azlonlmitethý pľejav ich vôle ana znak

súhlasu jupodpisujú.

V Šali, dňa. |b. ľ0,

Za prenajímateľa:
Za nójomcu:

Ró Tôlryesi
zástupca mesta Šaľa
na základe Poverenia zo dňa 4|' /0'(o r/

*

o

L
**

*

*

aaaaaaaaaa aaoaaaaaa

*
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