
Nájomná zmluva č'' 7 651202l

na hľobové miesto

uzatvoľenáv zmysle $ 663 a násl. zákoĺač.4011964 Zb' občiansky zákonník v znení neskoľších

neskorších predpisovv znenl

1

a$ 21 aĺásl. zákona č. 131/2010 Z.z' o pohĺebníctve
pľedpisov

čl. L
ZMLUVNE STRANY

Prenajímatel': Mesto šaloa

Sídlo: Nám' Sv' Tľojice '7 

'92"ĺ 
15 Šaľa

íastípeny: Mgľ' Jozef Bďický' primátoĺ mesta

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa' a's'

IBAN: SK82 0900 0000 OO51' 2430 6282

BIC: GIBASKBX
ĺČo: 00 306 185

(ďatej len,, prenaj ímateľ " )

,, Nájomca:
Naľodený/á:

Rodné číslo :

Tľvale bytom

Tel.
e-mail:

Ladislav Szabo

čl. il.

)

čl. ilI.

'ľrť:ir';:;;ťr?ľ;ľ;)luvy v ďalšom texte spoločne aj ako ,,zmluvné strany")

1

UVODNE USTANOVENIA

Pľenajímateľjevýlučnýmvlastníkompozemku^registľaCKNpaľcelačíslo1586/1'
zastavaĺáplocha anádvoľie ovýmere ž"oo m2'paľce1a registľa C KN číslo 1586/8'

zastavanäplocha a nádvorie o výmeĺe B1Í'Ý u p*'"lu ľegistra C KN číslo 158616' ostatná

plocha o výmere 7 m2 vedené katastľárrr* oäuo'om. okľesného úľadu Šaľa' pre obec

a katastľálne územie Šaľa, na liste v1astní'iuu e' 1 (ďďej aj ako "nehnuteľnosti'o)'

Na tejto nehnuteľnosti sa nacháa"u "irrt*ĺr, 
*.rtu šaľa t<toľy je pohĺebiskom podľa zákoĺa

13Il2OtO Z. z. opohĺebníctve v znéní neskoľších pĺedpisov' Prenajímateľ je prevádzkovateľ

pohľebiska.

1

PREDMET A UČEL NÁJMI]

Pľenajímateľpľenechávanájomcovidonájmuanájomca|njímadonájmuzapodmienok
dohodnutých v tejto nájomnej zmluv3 (;;"j len "zmluvď1ihĺobové 

miesto ĺaparce|e2'

ľad : 3 hľobovémiesto č. l,ĺ (cate3 aj ako ,,hĺÔbové miesto").

ľ Nájomná zmluva na hĺobové miesto
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čl. Iv.

SLUŽBY sPoJENÉ S NÁJMoM HRoBovEHo MIESTA

S pľenájom hĺobového miesta sú spojené služby, ktoľé počas trvania nájomného vzťahu

prenajímateľ poskýuj e nájomcovi:

1.1 odvoz odpadu ž pohĺebiska okĺem stavebného odpadu'

l.2 tňrŽbapozemkw astavieb na pohĺebisku, na ktorom sa hľobové miesto ĺachádza

(okľem hrobového miesta)'

1.3 úhĺady investičných a neinvestičných nákladov spojených s prevádzkou pohľebiska'

l.4pľevádzkovaniepohľebiska,naktoľomsanachádzahrobovémiestošpeciťrkovanévč1.
III.tejtozmluvy,vsúladesozákonomé,|3|l2O:lOZ.z.opohľebníctvevznení
neskoľších predpisov'

1

čl. v.
DOBA NÁJMU

Táto zmluv asauzatvára na dobu neuľčitú a nesmie sa vypovedať skôr' ako po uplynutí tlecej

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

neskoľších predpisov neustanovuj e inak'

Neoddeliteľnoupľílohoutejtozmluvyjedokladoúhĺadenájomného.
ĺJ žív aĺíehrobového mie sta zaéaIo : 1' 9'1 0'202I'

čl. vI.
ľÁĺorvĺľÉ

2
J

1.Výškanájomnéhočiní40EUR(slovom:štyridsat'e-ur)nadobu10ľokovajeuľčenápodľa
ust. $ 12 Všeobe cĺe závazĺóho naľiadenia mesta Šalja č' 5l2O20 Pľevádzkoqý poľiadok

pohĺebísk mesta Šaľa v platnom znení(ďalej aj ako "VZN 
č'' yz1z1*)a bo1o uhĺadené dňa

19,10.2021, na 19'1 0'2031'

2. Nájomné je splatné vopľed na celých 10 rokov pľi podpise tejto zmluvy (na celú tleciu dobu)'

3. Nájomca berie na vedámie a výslovne súhlasí s tým' Že rnýška nájomného na ďa1šie obdobie

nájmubudeuľčenápodľaaktuálneplatnéhocenníkapľenajímateľa.
4. Nájomca je povinný pľed uplynutím pľedplateného obdobia uhľadiť nájomné na ďalšie

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

obdobie, má pľenajímateľ pľávo vypovedať túto nájomnú zmluvu postupom podľa č1' VIII'

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

zmluvynahľobovémiestoosobab|izka,akjeblízkychosôbviac,táb\irkaosoba,ktoľá
doľučí prenajímateľovi písomnú Žiadosť ako pľvá' preukáže svoj status blízkej osoby k

zomľelému nájomcovi ľodným listom alebo čestn:im vyhlásením s úľadne osvedčeným

podpisom vyhlasujúc tento vzťah k zomrelému nájomcovi a ktoľej pľenajímateľ písomne

ako prvej potvrdí vyuŽitie pľednostného pľáva' Pľednostné pľávo ĺa lzatvorenie nájomnej

zmluvy moŽno uplatniť najneskôr do jedného ľoka od úmľtia nájomcu hľobového miesta'

ĺ
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čl. vII.

1

pnÁvĺ A PovINoSTI ZMLUvNÝcrĺ sľnÁľ

Prenajímateľ j e povinný:

1.1prevádzkovaťpohľebiskosprenajatýmhľobovýmmiestomvsúladesplatqými
pľávnymi pľedpismi o pohĺebníctve a pľevádzkoým poriadkom pohrebiska'

|.2 počas trvania tejto zmluvy zabezpeéii pľístup nájomcovi k prenajatému hľobovému

1.3 ä'rä;'r" akýchkol,vek zásahov do hľobového miesta, okľem pľípadu, ak je potľebné

zabezpeé\ťbezpečnéprevádzkovaniepohľebiska.opľipľavovanomzásahujepovinný
vopred pĺsolTlrr" informovať nájomcu. o uŽ uskutočnenom zásahu do hĺobového

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

mesiacov predo dňom, keď sa má hĺobové miesto zrušiť'

Nájomca je povinný:

2.í dodržiavať ustanoveni a preváďzkového poľiadku'

2.2 uŽivať hrobové miesto v súlade s ptátnymĺ pľávnymi predpismi o pohĺebníctve

aprevádzkovým poriadkom pohĺebiska ako aj touto zmluvou'

2,3navlastnénakladyzabezpeéovaťporiadok,údrŽbuastarostlivosťopľenajatéhĺobové
miesto a jeho bezpľostredné okolĹ azabezpeÓiť, aby pľís1ušenstvo k hĺobu neohľozilo

bezpečnosť návštevníkov pohľebiska'

2.4 oznamovať pľevádzkovateľovi pohĺebiska všetky zmeny údajov potľebné na vedenie

evidenciehľobovýchmiest,vprípadefyzickejosobynajmäzmenumenaaadresy
tľvaléhopobýu,vpľípadepravnicke;osobynajmäzmenuobchodnéhomenaasídla,

2.5 vykonávať uĹékol'u"k stavebné ĺpľavy nahľobovom mieste a úpravy okolo hľobového

miesta iba s predchádzajúcim súhlasom spľávcu cintoľína'

2.6 udľžiavať poľiadok na pohrebisku'

Akprenajímateľzistínedostatkyvstaľostlivostiohĺobovémiesto,vyzvenájomcu,abyich
v pľimeľanej dobe odstranil. Ak nájomca tieto nedostat$ neodstráni v písomne uľčenej

lehote, prenajímateľ tak môže urobiť sám na náklady nájomcu'

Nájomcabeľienavedomie,žeĺedodržiavanímprevádzkovéhoporiadkupohĺebiskasamôŽe
dopustiť pľiestupku podľa ust. $ 32 zákonaI3ll2O1O Z' zopohĺebníctve v platnom znení'

KaŽdá zmeÍaprevádzkového poľiadku bude oznamovaná nájomcovi hľobového miesta

uverejnením ozĺámeniaozmene pľevádzkového poriadku pohĺebiska naúľadnej tabuli

spolu so zveľej nením nového prevádzkového poľiadku pohĺebiska' Zmen a prev ädzkového

poriadku pohľebiska podlieha_schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šali'

Podnájom hľobového miesta je zakázaný'

čl. VIIL

vŕpovpĎ ľÁĺoľĺľEJ ZMLUvY; uňNčľľIE NÁJoMNEHo VZŤAI{U

Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie' ak:

a) závúĺéokolnosti na pohľebisku znemožňujú trvanie nájmu hĺobového miesta'

b) sa pohĺebisko zruší,

c) nájomca ani po rr|o"o*"., íĺezaplatĺ|nájomné zauŽívanie hĺobového miesta'

Ak prenajímateľ vypovie nájomnú ,miuru,dôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'

2

J

4

5

6

1
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musí so súhlasom nájomcu zabezpeÓiť iné hľobové miesto a na vlastné náklady pľeložiť

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

je povinný vypoved;najomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tľi mesiace predo dňom'

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

uveĺejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a pľiezviska

nájomcu hĺobového miesta a čísla hrobového miesta'

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

výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty' na ktoru bolo

nájomné zap|ateĺé; akmu nie je zĺämaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu' uveľejní túto

informáciu na mieste obvyk|om na pohĺebisku s uvedením mena a pľiezviska nájomcu

hĺobového miesta a čísla hĺobového miesta'

Akprenajímateľvypovedalnájomnúzmluvuzdôvoduuvedenéhovodseku1písm.
c) a nájom 

"u 
i" ,ni^y, vypovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doľučenia

qýpovede. Prenajímat "i 
,yrr"nájomcu, aby najneskôľ do tejto lehoty odstľáni1 z hľobového

miesta pĺíslušenstvo hľobu; ak ho v tejio t.ľrot" neodstráni, po uplynutí výpovednej 
'ehoty

ho prenajímateľ odstľáni; po uplynutĺ vypovednej lehoty sa pľíslušenstvo hĺobu považuje sa

;:Tfi:#"ĺ"".j doby (10 rokov odo dňa pochovania) môŽenájomca písomne požiadať

prenajímateľa o ukončenie nájomného vzťahll písomnou dohodou zmluvných strán'

spĺavidla ku poslednému dňu doby, na ktorú bolo nájomné uhľadené' Vzor žiadosti

o ukončenie zmluvy tvorí prílohu č' 6 VZN č" 512020'

5

6

čl.Ix.
osoBITNÉ usľĺľovENIA

1.Pľenajímateľnezodpoveďázapoškodenie,aleboodcudzeniehmotnéhomajetkuuloženého
na hľobovom mieste'

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

vlastné nák1ady. Pľenajímateľ nezodpov edäzaprípadnú stľatu, ľesp' zničenie majetku'

3.Nájomcabeľienavedomie,žePľenajímateľajehosprostľedkovateliaspľacúvajúvzmysle
naľiadenia Euľópskeho pu.lu*"nt r 

'u 
'udy 

1Éq zoro 1679 z 27 ' apríla 20t6 o ochľane

ffzických osôb pľi spľacúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov' ktoľým

sa zľušuje smeľnica g5l46l*s (všeobeonJ nariadenie o ochľane údajov) osobné údaje

Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto Zm|uve za účelom plnenia zákonných povinností

Prenajímateľa,ktorévyplývajú,p,",ad,kovaniapohľebiskapodľazákonač:.t3ll201l0Z.z.
o pohĺebníctv ev zĺeĺineskoršíjpredpisov, po dobu nevyhnutne potrebnú ĺazabezpeÓeĺíe

pr áv ap ovinno stí vyplývaj úc ich zZ zmluvného v ď ahu zaloŽeĺého ĺa zák\ade tej to Zmluv y

a nás'edne na úče1y archivácie po dobu tľvania aľchivačnej doby v súlade so zákonom č'

3g5lz*O2 Z.z. oaľchívoch a registľatúľach a o doplnení niektoľých zákonov v platnom zĺení'

Spracúvanie osobných údajov Nájomcu je v súlade s čl' 6' ods' 1 písm' c) všeobecného

naĺiadeniaoochľaneúdajovpotrebnénapln".,i"zakonnýchpovinnostíPrenajímateľapodľa
zákona č,. 131l2O|0 Z.z.o pohľebníctve v zĺení neskoľších predpisov. Nájomca zärovei

vyhlasuje,ŽezaúčelomuzavretiatejtoZmluvypriposkytnÚíosobnýchúdajov
PľenajímateľoviboldostatočneinformovanýosvojichpľávachvyplývajúcichZo
spľacúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskýnúť v súvislosti so

) Nájomná zmluva na hľobové miesto
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zakonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších ľelevantn:ŕch skutočnostiach

obsiahnutýchv dokumente,,Podmienky ochĺany súkĺomiď" s ktoľého obsahom saNájomca

pred podpísaním tejto Zmluvy oboznámil. Nĺ3om"u beľie na vedomie Že infoľmácie o

spľacovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom síd1e Prenajímateľa: www'sala'sk'

V pľípade, ak bude podľá tejto zmluvy potľebné doručovať druhej zmluvnej strane

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

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

písomnosť doručuje. V pľípade, ak sa píro.rro.ť aj pľi dodrŽaní týchto podmienok vráti

nedoručená, zmluvné stľany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú dňom vľátenia

zásielky zmluvnej stľane, ktorá zásielku doľučuje' Zmluvné stľany sa výslovne dohodli na

oprávnení doručovať písomnosti t:ýkajúce sa záväzku medzi zmluvnými stľanami' ktoré

vyplývajú ztejto"ml.rroy aj pľostredníctvom e _ mailu ďalebo lffátkej textovej správy'

Pľenajímateľ aNájomca sa zavazuj'ípísomne si oznámiť každú zmenu týkajúcu sa ich

identifikačných údajov (názov,sídlo, čisla účtov a pod') najneskôr do 10 pľacovných dní

ododňa,kedytáto zÍflenanastala.Takéto zmer\ysanebudú povaŽovaťzazmeny vyžadujúce

5

si uzavretie dodatku k tejto zmluve'

čl. x.
zÁvnnnčNE USTANovENIA

1 Kzmenetejtozmluvymôžedôjsťlennazáklaďevzájomnejdohodyzmluvnýchstľánfoľmou
očíslovaných písomných dodatkov, s výnimkou zmien vyplývajúcich zo zmeny

prevádzkového poriadŕu pohrebiska, ktoré 3ozávaznepľe nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zmienvšeobecne platn;ých právnych pľedpisov najmä zžkonač' 131/2010

Z.z. opohĺebníctve v znení neskoľších predpisov'

Práva a povinnosti zmluvných stľán touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými

ustanoveniami VZN Ó. 5l2O2Ov platnom zÍení,zákonom č. 131/2010 Z. z. o pohĺebníctve

v zneníneskorších pľedpisov a zákonom č'' 4011964 Z' z' občíaĺsky zákonník v platnom

znení.

Touto zmluvou sa riadi tiež doba užívaniapredmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

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

dňom nasledujúcim po dni jej ,u.r"3n"rriu na -ebo"om sídle mesta Šaľa' Zmluvné strany

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

údajov v rozsahu mena a pľiezviska. Povinnosť zmluvu zveľejniť vyplýva z ustanovenia $

5a zákoĺa č,. 2lIl2OOO Z. z. o slobodnom pľístupe k informáciám a o zmene a doplnení

niektorýchzákonov(zákonoslobodeinformácií)vplatnomzĺeĺí.
Ak niektoľé ustanovenia tejto Zm|wynie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia

účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatn;ých ustanovení' Namiesto neúčinných us-

tanovení sa použije úpľava, ktoľá, pokiaľ je to právne možné' sa čo najviac pľibliŽuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatvfuanr tejto Zmlwy zmluvné stľany túto otázku bľali

do úvahy.

Táto zmluva je vypľacovaná v tľoch (3) vyhotoveniach povahy oľiginálu' z|<torých

nájomca obdĺŽí jedno (t) vyhotovenie a prenajímateľ obdrží 2 vyhotovenia'

')

aJ

4

5

6.

ľ
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i.' Zmluvné strany vyh1asujú, že zmluvu si pľečítali, súhlasia s jej obsahomo poľozumeli mu'

vyhlasujú, ze ousarru3e slobodný, WčitY, jasný aztozurrĺiteľný pľejav ich vôle ana znak

súhlasu ju podpisujú.

Zanójomcu:

v Šďi, aĺr'QP.-*/

Za prenajímateľa:

{'

')ť

*

ĺ ''-'' _l
lŕ'1 !

tu.j
J.

šal'a

/l
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