
uzatvorená v zmysle

pľedpisova$21 a

Náj omná zmluva č'' 826ĺ202l

na hľobové miesto

$ 663 a násl. zžkoĺaé' 4olt964 Zb' občiansky zákonník v znení neskoľších

é.13ll20t0 Z' z' o pohĺebníctvev zneĺí ne skorších pľedpisov
násl. zákona

čl. I.

ZMLUVNE STRANY

1. Pľenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nám' Sv' Trojice '7 

'9z7 
15 Šaľa

Ástdpeĺyz Mgľ' Jozef BelickĹ pľimátoľ mesta

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa' a's'

IBAN: SK82 0900 0000 OOsl2430 6282

BIC: GIBASKBX
tČo: 00 306 185

(d'atej len,, prenaj ímateľ " )

Maľiana Timková2. Nájomca:
Naľodený/á:
Rodné číslo :

Tľvale býom:
Tel.
e-mail:

1

'ľ;':jr';:;:ťr:,#:ľ;)luvy v ďalšom texte spoločne aj ako ,,zmlllvné strany")

čl. il.
UVODNE USTANOVENIA

pohĺebiska.

čl. ilL
PREDMET A UčEL ľÁĺľĺu

Pĺenajímateľ je vý'učným vlastníkom pozemku ľegistľa C KN paľcela čís'o 1586/1'

zastavanéplochy anádvoľia ovýmeľe äzzoo m2, paľcela ľegistľa C KN číslo 1586/8'

zastavanáplocha a nádvoľie o výmeľe I3-4 fi} u p*..lu ľegistľa C KN čís'o 1586/6' ostatná

plocha o qýmeľe 7 m2 vedené katastľa1rry* oäuorom okĺesného úľadu Šaľa' pľe obec

a katastĺálne územie Šaľa, na liste vlastní"wu e' 1 (ďalej "aj 
ako nehnuteľnosti")'

Na tejto nehnuteľnosti sa nachád"u .ĺrr,Jn *.rtu šaľa ktoľ"ý je pohľebiskom podľa zákoĺa

1 3 1/201 0 Z. z. opohľebníc* e v zĺeĺíneskorších pľedpisov. Pľenajímateľ je pľevádzkovateľ,)

1 Prenajímateľ pľenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca pľijíma'do nájmu za podmienok

dohodnutých v tejto nájomnej "*trru.1a;ĺej 
len ,,zmi1va.'): hĺobové miesto na paľcele č':

NC16ľad:10trľouovemiestoč:3U(ďalejajako,,hĺobovémiesto.o).
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čl.Iv.
SLUŽBYSPOJENÉsNÁJMoMHRoBovÉrĺoMIESTA

S pľenájom hľobového miesta sú spojené sluŽby, ktoľé poÓas trvania nájomného vzťahu

prenajímatel' poskytuj e nájomcovi:

1.1 odvoz odpadu z pohĺebiska okľem stavebného odpadu'

L2 údržbapozemkov a stavieb na pohĺebisku, na ktoľom sa hľobové miesto ĺachádza

(okľem hrobového miesta),

1.3 úhľady investičných a neinvestičných nákladov spojených s pľevádzkou pohĺebiska'

I.4 pľevádzkovanie pohrebiska, na ktoľom sa nachádza hľobové miesto špecifikované

v č1. il. tejto zmluvy, v súlade so zákonom Ó. I3:rlz)rc Z' z' o pohľebníctve v znení

neskoľších predpisov'

1

čl. v.
DoBA ľÁĺľĺu

Táto zmluva Sa uzatvára na dobu neurčitú v súlade so zákonom č' I3Il2010

Z. z. o pohĺebníctve v platnom znení'

Neoddeliteľnoupľílohoutejtozmluvyjedokladoúhľadenájomného.
Užívanie hľobového miesta zača|o dňia 29'|0'202I'

čl. vI.
NÁJoMNE

2

)̂

1. Výška nájomného činí 5,00 EUR (slovom: pät'euľ) na dobu 10 ľokov a je určená podľa

ust. $ 12 Všeobe cĺe zäväzného naľiadenia mesta Šaľa č' 5l2O2O Prevádzkový poriadok

pohĺebísk mesta Šaľa (ďalej aj ako ,,VZN č. 512020") a bolo uhĺadené dňa 29'10'202l' na

dobu do 29.10.203L

2.Nájomnéjesplatnévoprednacelých10rokovpripodpisetejtozmluvy.
3. Nájomca berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že výška nájomného na ďalšie obdobie

nájmubudeurčenápodľaaktuálneplatnéhocenníkapľenajímateľa.
4,Nájomcajepovinnýpľeduplynutímpredplatenéhoobdobiauhĺadiťnájomnénaďalšie

obdobie.Vpľípadeaknájomcaanipopísomnomupozoľneníneuhĺadínájomnénaďalšie
obdobie, má prenajímateľ pľávo uypou"ouľ túto nájomnú zmluvu postupom podľa čl' VIII'

tejto ZmluvY.

5. Pľi úmľtí nájomcu hĺobového miesta má prednostné pľávo na uzatvoľenie novej nájomnej

zmluvy na hĺobové miesto osoba b|izka, ak je blízkych osôb viac' ÍábLízka osoba' ktorá

doľučíprenajímateľovipísomnúžiadosťakoprvá,pľeukáŽesvojstatusblízkejosobyk
zomĺelému nájomcovi ľodným listom alebo čestqým vyhlásením s úradne osvedčeným

podpisom vyhlasujúc tento vzťah k zomľelému nájomcovi a ktorej prenajímateľ písomne

ako pľvej potvrdí vyuŽitie prednostného práva' Pľednostné pľávo na uzatvorenie nájomnej

zmluvy moŽno uplatniť najneskôľ do jedného ľoka od úmrtia nájomcu hĺobového miesta'
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čl. vil.
ľnÁvĺ A PovINosTI ZMLUvNÝcrĺ sľnÁľ

Pľenaj ímateľ je povinný:

1.1 pľevádzkovať pohĺebisko s prenajatým hľobovým miestom v súlade s platqými

pľávnymipredpismiopobĺebníctveapľevádzkoqýmporiadkompohĺebiska,
l'2 počas trvania tejto zmluvy zabezpečiť pľístup nájomcovi kpľenajatému hľobovému

miestu,

1.3 zdrŽaťsa akýchkoľvek zásahov do hľobového miesta, okľem pľípadu, akje potrebné

zabezpeéiťbezpečné prevádzkovanie pohľebiska' o pľipravovanom zásahuje povinný

vopľed písomne infoľmovať nájomcu. o uŽ uskutočnenom zásahu do hĺobového

miesta, je prevädzkovateľ povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu'

t.4 vopľed písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy' najmenej šesť

mesiacov pľedo dňom, keď sa má hĺobové miesto zrušiť'

Nájomca je povinný:

2.I dodľŽiavať ustanoveni a pĺevádzkového poriadku'

2.2 uŽívať hrobové miesto v súlade s platqými pľávnymi pľedpismi o pohľebníctve

apľevádzkovým poriadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou'

2.3 na vlastné naklady zabezpečovať poriadok, údľžbu a staľostlivosť o prenajaté hĺobové

miestoajehobezprostľednéokolieazabezpeéiť,abypríslušenstvokhĺobuneohľozilo
bezpečnosť návštevníkov pohľebiska'

2.4 oznamovať pľevádzkovateľovi pohľebiska všetky zmerLy údajov potrebné na vedenie

evidenciehľobovýchmiest,vprípadefyzickejosobynajmäzmenumenaaadresy
tľvalého pobýu, v pľípade právnickej osoby najmä zmenu obchodného mena a sídla'

2.5 vykonávať akékoľvek stavebné úpľavy na hĺobovom mieste a úpravy okolo hĺobového

miesta iba s pľedchádzajúcim súhlasom správcu cintorína'

2.6 udĺžiavať poriadok na pohľebisku'

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

leĹote, pľenajímateľ tak môže uľobiť sám na náklady nájomcu.

Nájomca beľie na vedomie, Že neďodrŽiavaním pľevádzkového poriadku pohľebiska sa môŽe

dopustiť priestupku podľa ust. $ 32 zákoĺa 13Il2oIO Z. z o pohľebníctve v platnom zĺeĺí'

KaŽdéL zmeraaprevádzkového poriadku bude oznamovaná nájomcovi hrobového miesta

uveľejnením oznámenia o zmene pľevádzkového poľiadku pohĺebiska na úradnej tabuli

spolu so zveľejnením nového pľevádzkového poľiadku pohľebiska' Zmen a prevádzkového

poľiadku pohrebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľswom v Šali'

Podnájom hrobového miesta je zakénaĺy'

čl. vnl.
vÝpovnĎ NÁJoMNEJ ZMLUvYI uroNčnNIE NÁJoMNÉHo vZŤAHU

Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie' ak :

a) závaŽĺéokolnosti na pohľebisku znemožňujú trvanie nájmu hĺobového miesta'

b) sa pohĺebisko zruší,

c) náj omca ani po upozoľnen í ĺezaplatilnáj omné za uŽiv aĺie hľobového miesta'

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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J

musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hĺobové miesto a na vlastné náklady pľeloŽiť

ľudské ostatky vľátane pľíslušenstva hľobu na nové hľobové miesto'

Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zm|uvu 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 známaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu'

uveľejní túto infoľmáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a pľiezviska

nájomcu hľobového miesta a čísla hľobového miesta'

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

výpoveď doľučiť nájomcovi najneskôľ do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty' na ktorú bolo

nájomné zaplateĺe;ak mu nie je známaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu' uveľejní túto

informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku s uvedením mena a pľiezviska nájomcu

hľobového miesta a čísla hľobového miesta'

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

c) a nájom 
"u 

i" ,rtrrry' výpovedná lehota uplynie do jedného ľoka odo dňa doručenia

výpovede. Pľenajímat "i 
,yrr"nájomcu, aby najneskôľ do tejto lehoty odstľánil z hĺobového

miesta príslušenstvo hĺobu; ak ho v tejto teľrot. neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty

ho pľenajímateľ odstráni; po uplynutí výpovednej lehoty sa pľíslušenstvo hľobu považuje sa

opustenú vec.

Nájomca môŽepísomne pož\adať pľenajímateľa o ukončenie nájomného vzťahu písomnou

dohodou zmluvných strán, spľavidla ŕu poslednému dňu doby' na ktoru bolo nájomné

uhĺadené. Yzor Žiadosti o ukončenie zmluvy tvoľí prílohu č' 6 VZN č" 512020'

4

5

6.

čl. Ix.
OSOBITNE USTANOVENIA

1

)

J

Pľenajímateľ nezodpo veďá zapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

na hľobovom mieste.

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

vlastné náklady. Pľenajímateľ nezodpo vedázaprípadnú stľatu' ľesp' zničenie majetku'

Nájomca berie na vedomie, že Prenajímateľ a jeho sprostredkovatelia spľacúvajú v zmysle

naľiadenia Európskeho paľlamentu a rady (EU) 20161679 z 27 ' apri[a 2016 o ochrane

fyzickýchosôb pri spracúuaní osobných údajov a o volhom pohybe takýchto údajov' ktoqfm

sazrušuje,*emi"ug5l46l1s(všeobecnénaľiadenieoochľaneúdajov)osobnéúdaje
Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto Zmbye za účelom plnenia zákonných povinností

Prenajímateľa, ktoľé vyplývajú zprevädzkovania pohĺebiska podľa zákonaÓ' I3Il2010 Z'z'

o pohĺebníctve v znení neskorších predpisov, po dobu nevyhnutne potľebnú nazabezpečenie

práv apovinností vyplývajúcich zo zmluvného vďahu založeného nazáklade tejto Zmluvy

a následne na účely aľchivácie po dobu tľvania aľchivačnej doby v súlade so zákonom č'

395l2002Z.z. oaľchívoch a ľegistratúľach a o doplnení niektoľých zákonov v platnom zĺení'

Spľacúvanie osobných údajov Nájomcu ;e u sílade s čl' 6' ods' 1 písm' c) všeobecného

naľiadenia o ochrane údajov potrebné ,ra pln"nie zakonných povinností Pľenajímateľa podľa

zákoĺa č. I3I:2OL0 Z.z. o pohľební.tu" u znení neskoľších predpisov' Nájomca záľoveĺl

vyhlasuje, Že za účelom uzavretta tejto Zmblvy pľi poskytnutí osobných údajov

Pľenajímateľovi bot dostatočne infoľmovaný o svojich pľávach vyplývajúcich zo

spľacúvania jeho osobných údajov, o pouinnosti osobné údaje poskýnúť v súvislosti so
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zákonnými alebo zmluvnými poŽiadavkami, ako aj o ďalších ľelevantqých skutočnostiach

obsiahnutých v dokumente,,Podmienky ochĺany súkĺomiď', s ktorého obsahom saNájomca

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

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

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

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

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmeĺa adresy písomne oznámená druhej zmluvnej strane' ktoľá

písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodľžaní týchto podmienok vráti

nedoľučená, zmluvné strany sa dohodii, že účinky doľučenia nastávajú dňom vľátenia

zásielky zmluvnej stľane, ktorá zásielku doručuje. Zmluvné stľany sa výslovne dohodli na

oprávnení doručovat' písomnosti týkajúce sa záväzku medzi zmluvnými stranami' ktoré

vyplývajú zÍejtozmluvy aj prostľedníctvom e - mailu ďalebo kľátkej textovej správy

Prenajímateľ aNájomca sa zaväzuji písomne si omámiť kaŽdil zmenu týkajúcu sa ich

identifikačných údajov (ĺénov, sídlo, čisla účtov a pod.) najneskôr do 10 pľacovných dní

ododňa,kedytáto zmenanasta|a.Takéto zmenysanebudúpovažovať zazmefiy vyŽadujúce

5

si uzavretie dodatku k tejto zmluve'

čl. x.
zÁvnnnČľÉ usľĺNovENIA

1

2

K zmene tejto zmluv y môžedôjsť len nazäkladevzájomnej dohody zmluvných stľán foľmou

očíslovaných písomných dodatkov, s výnimkou zmien vyplývajúcich zo zmeny

prevádzkového poriadku pohĺebiska, ktoľé sízáväznépre nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnostialebo zozmieĺvšeobecneplatnýchpľávnychpľedpisovnajmäzákonač' 
131/2010

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

Pľáva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými

ustanoveniami VZN Ó. 5l2O20 v platnom zneĺi,zákonom č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve

v znenineskorších predpisov a zákonom č. 4)lt964 Z. z. obéiaĺsky zákonník v platnom

zneĺi.
Touto zmluvou sa ľiadi tieŽ doba užívaniapredmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

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

dňom nasledujúcim po áni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Šaľa' Zm1uvné stľany

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

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

5a zákoĺa č. 2II:2OOO Z. z. o slobodnom prístupe k infoľmáciám ao Zmene a doplnení

niektorých zákonov (zákono slobode infoľmácií) v platnom zĺeĺi'
Ak niektoré ustanovenia tejto Zm|uvynie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia

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

tanovení sa pouŽije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne moŽĺé,sa čo najviac pľibliŽuje zmyslu

a úče1u tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváiaĺí tejto Zm|uvy zmluvné stľany túto otázku bľali

do úvahy.

Táto zmluva je vypľacovaná v troch (3) vyhotoveniach, z ktoľých nájomca obdrží jedno

(1) vyhotovenie a pľenajímateľ obdľží 2 vyhotovenia'

a
J

4

5

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

vyhlasujú, že obsahuje slobodný, určitý, jasný azrozumiteľný prejav ich vôle ana znak

súhlasu ju podpisujú.

V Šali, dňa. .ífril

Za nójomcu: Za prenajíĺnatel'a:

*

*

*

mBsta

*

a,

*

* I
t:
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