
Nájomná zmluva č'' 972ĺ202l
na hľobové miesto

uzatvoľená v zmysle $ 663 anásl' zákonaé' 4011964 Zb' obéiansky zá]<onník v znení neskoľších

2! aĺáĺsl. zákona č. 131/2010 Z.z. o pohĺebníctve v zĺeĺ:ú neskorších pľedpisov
predpisov a $

čl. I.

ZMLUVNE STRANY

1. Prenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nám' Sv' Tľojice 7 'g27 15 Šaľa

Zasttryeĺý: Mgr' Jozef Belický' primátoľ mesta

Bankové spojenie: Slovenská spoľiteľňa' a's'

IBAN: SK82 0900 0000 00s12430 6282

BIC: GIBASKBX
lČo: 00 306 185

(ďatej len,, prenaj ímateľ " )

2. Nájomca:
Naĺodený/á:

Rodné číslo :

Tľvale bytom :

Tel.
e-mail:

Eľika Belovičová

(ďalej len ,,nájomca")
(obidvajaúčastnícizmluvyvd,alšomtextespoločneajako,,zmluvnéstľany,,)

čl. IL
UVODNE USTANOVENIA

1 Pľenajímateľ je výlučným vlastníkom pozemku.ľegis''." " 
KN paľcela číslo 1586/1'

zastavanáplocha anádvoľie ovýmeľe äzzqq m2'parce1a ľegistľa C KN číslo 1586/8'

zastayanáp'ocha a nádvorie o výmeľe I34 Íŕ u p*..lu ľegistľa C KN číslo 1586/6, ostatná

plocha o qýmeľe 7 rŕ vederré katastľál.rym odboľom okľesného úradu Šaľa' pre obec

a katastrálne územie Šaľa, na liste vlastníctva č' 1 (ďalej aj ako "nehnuteľnosti")'

Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintoĺín mesta šaľa t<toľy je pohĺebiskom podľa zäkoĺa

t3LlzO|OZ.z. opohľebníctve v znení neskoľšíchpľedpisov. Pľenajímateľ je pľevádzkovateľ

ä[*:Tiesto naparcele l'3, ľad: 1, hĺobové miesto č. 30 (ďalej aj ako 
',hľobové 

miesto")

doteruz ĺžívatpôvodný nájomca _ Imľich Belovič (ďalej aj ako 
"pôvodný 

nájomcď') na

zžl<Iade Náj omnej zmluvy č. I 63 ĺ 2O2I zo 7'4'202t pričom náj omné za uŽív alĺe hľobového

miesta bolo uhĺadené na dobu do 17 'ĺ0'2022' , ĺ - ! ^^A-.^ aĺ
Z dôvodu, Že pôvodný nájomca zomľel a nájomca vyuŽil prednostné právo na uzatvorenre

novej nájomnej zmluvy na hĺobové miesto v súiade s $ 21 ods' 4 záľľ'loĺač^ t3tl2010 Z'z'

o pohĺebníctve v zĺení neskorších predpisov sa zmluvné strany výslovne dohodli na

uzaworení tejto nájomnej zmluvy (ďalej len "zmluvď')'

,)
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1 Pľenajímateľ pľenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca prijíma do nájmu za podmienok

dohodnutých v tejto zmluve hĺobové mi"sio na parcele 13' rad : 1' hĺobové miesto č' 30'

čl. ilI.
PREDMET A UčEL NÁJMU

čl.Iv.

neskorších predpisov'

čl. v.
DoBA NÁJMU

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

doby (10 ľokov odo dňa pochovania) , ak zákonč' 131/2010 Z' z' opohľebníctve v znení

neskoľších pľedpisov neustanovuj e inak'

Neoddeliteľnoupľílohoutejtozmluvyjedokladoúhĺadenájomného.

čl. vL
ľÁĺoľĺNÉ

1

SLUŽBY sPoJENÉ S NÁJMoM HRoBovEHo MIEsTA

S prenájom hĺobového miesta sú spojené sluŽby, ktoľé počas tľvania nájomného vzťďru

pľenajímateľ poskýuj e nájomcovi :

1.1 odvoz odpadu z pobĺebiska okľem stavebného odpadu'

t.2 idrŽbapozemkov a stavieb na pohĺebisku, na ktoľom sa hrobové miesto nachädza

(okľem hľobového miesta),

1.3 úhľady investičných aneinvestičných nákladov spojených s prevádzkoupohľebiska'

|.4pľevádzkovaniepohľebiska,naktoľomsanachádzahľobovémiestošpecifikovanévčl.
III.tejtozmluvy,vsúladesozákonomi.I3:,:2OĺOZ.z.opohľebnícwevzneĺi

1

2

1 Nájomné vo qiške 27 EUR (slovom dvadsaťsedem euľ ) bolo zo strany nového nájomcu

uhľadené na dobu ďo L7 '10'2032'
Nájomca berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým' že výška nájomného na ďalšie obdobie

nájmubudeurčenápodľaaktúlneplatnéhocenníkapľenajímateľa.
Nájomca je povinný pľed uplynutím predplateného obdobia uhradiť nájomné na ďalšie

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

obdobie, má pľenajímateľ právo vypovďať túto nájomnú zmluvu postupom podľa č1' vm'

tejto Zmluvy' .1 '' '^^+^*Á 
_-aÁnncfrĺé nľávĺ vej nájomnej

Pri úmľtí nájomcu hĺobového miesta má prednostné pľávo na uzatvoľene no'

zmluvy na bĺobové miesto osoba blízka, ak je blízkych osôb viac' táb\ízka osoba' ktoľá

doručí pľenajímateľovi písomnú Žiadosť ako pľvá' preukáže svoj status blízkej osoby k

zomľelému nájomcovi ľodným listom alebo čestn:ým vyhlásením s uľadne osvedčeným

podpisom vyhlasujúc tento vzťah k zomľelému nájomcovi a ktorej prenajímateľ písomne

ako prvej potvľdí vyuŽitie pľednostného pľáva' Prednostné pľávo na uzatvoľenie nájomnej

zmluvy možno uptut ,ĺľ najneskôľ do jednoho roka od úmľtia nájomcu hĺobového miesta'

)

3
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čl. vII'
pnÁvĺ A PovlNosil ZMLUvNÝcn sľnÁľ

iT"TxľJj;ľ'}'Tj*"o*oo s pľenajatým hĺobovým miestom v súlade s platnými

pľávnymipľedpismiopohĺební"tu.upľevádzkovýmpoľiadkompohľebiska'
t.2 počas trvania tejto zmluv y zabezpečii pĺístup nájorncovi k pľenajatému hľobovému

1.3 ää;'r" akýchkoľvek zásahov do hľobového miesta' okĺem pľípadu' ak je potrebné

zabezpeéiťbezpečnépľevádzkovaniepohĺebiska.opĺipravovanomzásahujepovinný
vopredpĺ,o**informovaťnájomcu.oužuskutočnenomzásahudohĺobového
miesta,jeprevádzkovateľpovinnýbezodkladne'písomneinformovaťnájomcu'

t.4 vopred písomne upozoľniť nejomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy' najmenej šesť

mesiacov pľedo dňom' keď sa má hľobové miesto zľušiť'

Nájomca je povinný:

2.Ido&žiavaťustanoveniaprevádzkovéhopoľiadku,
2.2 užívať hĺobové miesto v súlade ' 

ptát"ymi pľávnymi pľedpismi o pohľebníctve

aprevádzkovým poľiadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou'

2,3navlastnénakladyzabezpeiovaťpoľiadok,údľžbuastarostlivosťopľenajatéhľobové
miestoajehobezprostľednéokolieazabezpeéiť,abypľíslušenstvokhľobuneohľozilo
bezpečnosť návštevníkov pohĺebiska'

2.4 oznamovať pľevádzkovateľovi pohĺebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie

evidencie hĺobových miest, u or'*a. fyzickej osoby najmä änenu mena a adresy

tľvaléhopobýu,vprípadepľávnickejosobynajmäzmenuobchodnéhomenaasídla,
2.5vykonávaťakékoľvekstavebnéĺp.uuynahľobovommiesteaúpravyokolohĺobového

miesta iba s predchádzajúcim súhlasom správcu cintorína'

2.6 udržiavať poľiadok na pohrebisku'

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

lehote, pľenajímateľ tak môŽe uľobiť sám na náklady nájomcu'

Nájomca berie na vedomie, že nedodrŽiavaním pľevádzkového poľiadku pohĺebiska sa môže

dopustiť pľiestupku podľa ust. $ 32 zákona I3L:IOIO Z' z o pohĺebníctve v platnom zneĺĺ'

KaŽdá zmeÍLap."uád"kouého poriadku bude oznamovaná nájomcovi hľobového miesta

uveľejnením oznárnenia o zmene pľevádzkového poriadku pohrebiska naúľadnej tabuli

spolu so zveľejnením nového pľevádzkového poľiadku pohĺebiska ' Zmeĺaprevádzkového

poľiadku pohĺebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šali'

Podnájom hľobového miesta je zakázaný'

čl. vilI.
vŕpovnĎ NÁJ'MNEJ ZMLU'Y ; uŕoľenNIE NÁJ'MNÉH. 

'ZŤAHU

Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie' ak:

a) zéĺvažĺéokolnosti na pohĺebisku znemožňujú trvanie nájmu hĺobového miesta'

b) sa pohľebisko zruší,

c)nájomca*ĺpo.,po'ornenínezaplatilnájomnézauŽivaĺiehľobovéhomiesta.
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'

2
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4

musí so sútrlasom nájomcu zabezpeÓiť iné hľobové miesto a na vlastné naklady preložiť

ľudské ostatky 
"atu*pľíslušenstva 

hľobu na nové hľobové miesto'

Akpľenajímateľ vypovie nájomnú.'-rr'u",i'^Jo*1":"':ľ:ýchv 
odseku 1 písm' a) a b)'

je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tľi mesiace predo dňom'

keď sa má hĺobove miesto zrušiť; .L *' ni. je známaudr.ru nájomcu alebo sídlo nájomcu'

uverejní túto infoľmáciu na mieste "b";ki;; "; 
pohľebisku s uvedením mena a priezviska

nľ*'ľjxľ;'ľ;ľT'l""'ľ"iä[xl1".ääľ*edenéhovods.1písm.c), 
jepovinný

výpoveď doručiť rräio*"ouinajneskôľ do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty' nakÍorubolo

nájomnézap|ateĺé;,akmuniejeznáma-aďresanájomcuul":osídlonajomcrr]'ou.."j''í*o
infoľmáciu na mieste obvyklom na pot'ľebĺrk, , uvedením mena a priezviska nájomcu

hĺobového miesta a čísla hĺobového miesta'

Ak pľenajímateľ vypovedal "áj"*"; 
;.nt.rro,, z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm'

c) a nájom 
"u 

i" ,ni^y, výpovedna i.r'o,u uplynie do jedného roka odo dňa doručenia

qýpovede. Pľenajímat 
"'l 

,yrr"najo-*'uuy "a3ne't'oľ 
do tejto lehoty odstľánil z hĺobového

miesta príslušenstvo hľobu; ak ho 
" 

,"íi" 
'.r'"te 

neo.dstľáni, po uplynutí výpovednej lehoty

hopĺenajímateľodstrani;pouplynutívýpovednejlehoty,up'í,loš.nstvohĺobupovažujesa
opustenú vec.

Po uplynutí tlecej doby (10 rokov odo dňa pochovania) môže nájomca písomne požiadať

pľenajímďeľaoukonÓenienájomnéhovzťahupísomnoudohodouzmluvnýchstrán,
spľavidlakuposlednémudňudoby'naktorubolonájomnéuhĺadené.Vzoľžiadosti
o ukončenie zmluvy tvoľí pľílohu č. 

'Všeobecne 
zŕlväzĺéhonaĺiadenia mesta Šaľa č' 512020

PľevádzkornýpoľiadokpohĺebískmestaŠaľa(ďalejajako,,vZNč,.512020*).

5

6.

čl.Ix.
OSOBITNE USTANOVENIA

1. Prenajímateľ nezodpov eďázapoškodenie' alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

2. lä]ä'.:läľ'iľl.u" mie' Žejeho vlastný *:'"Y' T"j:.:^:: 
j;_1;vinnÝ poistiť na

vlastné naklady. Pľenajímateľ nezodpo veďázaprípadnú stľatu, ľesp. zničenie majetku'

3,Nájomcabeľienavedomie,z"ľ,.,'4ĺ,n*ľ1:.1ospľostľedkovateliaspracúvajúvzmysle
naľiadenia Euľópskeho purlu*"ntu ä ,uav du zoro 1679 z 27 ' aptí|a 20t6 o ochľane

fyzických osôb pri spľacúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov' kto4ým

sa zľušuje smeľnica g5l46lTs ĺus.ou..nj naľiadenie o o"ĺ'*" údajov) osobné údaje

Nájomcu v ľozsahu stanovenom v tejto Zmluve ,u Jč"lo* plnenia zákonných povinností

Pľenajímateľa, ktoré vyplývajú ,rr"rudrkovania pohľebiska podľazékoĺaó' t3ll2010 Z'z'

o pohľebníctve v znení rr".t oĺsĺ"tipľedpisov' no ao!1neuyh'"'tn" Potľebnú ĺazabezpeéeĺie

pľŕx apovinností vyplývajúci.h;;;J""'éh.:ľ zalozeĺéhoĺazék|aďetejto Zmluvy

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

3g5ĺ2oo2Z.z. oarchívoch a ľegistľatúľach a o doplnení niektorých zákonov v platnom zĺeĺí'

Spľacúvanie osobných údajov Ň;';'';e u súlade s č1' 6' ods' 1 písm' c) všeobecného

naľiadenia o ochĺane údajov potrebne .ra ilrr"ni" zakonných povinností Prenajímateľa podľa

zŕkoĺa é. I3I'20I0 Z.z.o pohľebníctve v zĺenín.rr.orsĺ.ľ' pľedpisov. Nájomca zélĺoveÍl

vyhlasuje, Že za účelom uz_avĺľet\a tejto zmluvy pľi poskytnutí osobných údajov

Pĺenajímateľovi bol dostatočne informovaný o 
''uo3ĺ"ľ' pľávach vyplývajúcich zo
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4.

spľacúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobne udaje poskýnúť v súvislosti so

zakonnými alebo 
"*r,r"nĺ,ni 

poziuouuľami, ako aj o ďalších relevantn;ých skutočnostiach

obsiahnutých v dokumente ,,Pádmienky ochĺany síkĺomiĺ" s ktorého obsahom saNájomca

pľed podpísaním tejto Zmiuuy obo'náiril_ Náio*"u berie na vedomie že informácie o

spľacovávanĺ osourry"ľ, údajov rĺ dostupné na webovom sídle Pľenajímate''a: www'sala'sk'

V prípade, .k b"j"-;ojľá ,"j,o '**, potľebné doručovať druhej zmluvnej stľane

akúkoľvek písomnosť, doľučuje sa tato |ĺsoärrorť na adľesu zmluvnej stľany uvedenú v č1'

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

písomnosť doruĺuje V pľípade, ut 
',u 

pĺ'"'n*'ľ aj pľi dodľžaní týchto podmienok vráti

nedoručená,zmluvnéstranysadohodli,žeúčinkydoručenianastávajúdňomvrátenia
zásielky zmluvnej *ur'", kioľá zásielku doľučuje. Zm'uvné stľany sa výslovne dohodli na

opľávnení aoruoovať písomnosti týkajúce sa zävázku medzi zmlu1nÝmi stľanami' ktoré

vyplývajú ztejtozmlwy aj prostrednĺ"iuo. e - mailu ďalebo kľátkej textovej spľávy'

Pľenajímateľ aNájomca sa zaväzw'(lpísomne si oznámiť kaŽďÍl zmenu týkajúcu sa ich

identifikačnýchúdajov(ĺŕnov,sídlo,číslaúčtovapod.)najneskôľdo10pracovnýchdní
odo dňa, kedy táto ,^"nunasta1a. ľateio 

'meny 
sa 

""u"aĺ 
pávažovať za7'meĺy vyžadujúce

si uzavretie dodatku k tejto zmluve'

5

čl. x.
zÁvnnnčľÉ usľĺNovENIA

1

2.

K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len nazák|aďeYuj"T1:ohody zmluvných stľán foľmou

očíslovaných písomných dodatkov, s výnimkou zmien vyplývajúcich zo zmeny

pľevádzkoveno poľádŕu pohľebiska, ktoľé suzáväzĺépľe nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zmienvšeobecne pru*yJprávnychpredpisov najmä zákoĺač^t31l2010

Z.z. opohľebníctve v znení neskorších pľedpisov'

Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupľavené sa ľiadia príslušnými

ustanoveniami VZN Ó. 5l2O2Ov platnom zĺeĺí,zákonom o. trtpoto Z' z' o pohľebnícfue

v zneĺíneskoľších pľedpisov a zákonom Ó' 4)lt964 Z' z' obč:iansky zákonník v platnom

zneĺí.
Touto zmluvou sa riadi tieŽ doba uŽívaniapredmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

tejto zmluvY

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stľana

dňom nasledujúcim po dni jej 
"u"."i.r"niä 

nu *"bouo'n_:'o'" mesta Šaľa' Zmluvné stľany

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

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

5a zžkoĺa Ó. zIIl2Oo0 Z. z. o slobodnom pľístupe k infoľmáciäm ao zĺnene a doplnení

niektoýchzákonov(zákonoslobodeinfoľmácií)vplatnomzĺení.
Ak niektoľé ustanovenia tejto Zmluvy nie sú ce'kom a'ebo sčasti účinné alebo neskôr stratia

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

tanovení sa pouŽije úpľava' ktoľá, pokiaľ je to pľavne moŽné'sa čo najviac pľibtiŽuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pľi vzatvfuanĺ ,.3,o Zm'uvy zmluvné stľany tuto otázku brali

äľ1x"'" je vypľacovaná v tľoch (3) vyhotoveniach povahy originálu' z ktoých

nájomca obdľží jedno it) vyľrotovenie a pľenajímateľ obdrŽí 2 vyhotovenia'

J
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7 Zmluvné strany vyhlasujú, Že zmluvu si pľečítali, súhlasia s jej obsahom' poľozumeli mu,
vyhlasujú, že obsahuje slobodný, určitý, jasný aztozvmitel'ný prejav ich vôle ana znak
súhlasu ju podpisujú.

V Šaľ, dňa. ry

Za nájomcu: Za prenajímateľa:

*

-- -,-:.- '*-"'

Beliclĺý

\
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