
uzatvorená v zmysle

pľedpisova$21a násl. zákona

Nájomná zmluYa č'' 982l202t

na hľobové miesto

$ 663 anásl. zákonačl' 4011964 Zb' obÓiansky zákonník v zĺení neskoľších

zĺeĺí neskoľších pľedpisov
č. 131/2010 Z.z. o pohľebníctve v

ĺ' Prenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nám' Sv' Trojice 7 '92'7 
15 Šaľa

Zast6peĺý: Mgľ' Jozef Belický' pľimátoľ mesta

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa' a's'

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
tČo: 00 306 185

(ďalej len,, prenaj íniateľ " )

čt. I.

ZMLUVNE STRANY

Mgr. Eduard Lacko

čl. il.
UVODNE USTANOVENIA

2. Nájomca:
Naĺodený/á:
Rodné číslo :

Trvale bYtom :

Tel.
e-maii:
(ďalej len,,nójomca")
(obidvajaúčastnícizmluvyvďalšomtextespoločneajako,,zmluvnéstrany,,)

1 Pľenajímateľ je výlučnym vlastníkom pozemku_ ľegistľa C KN paľcela číslo 1586/1'

zastavaĺátplocha a nádvorie o výmeĺe žlz+q m2, paľcela registľa C KN číslo 1586/8'

zastavanáplocha a nádvorie o výmeľe I34 fiŕ u p*..'u registľa C KN číslo 1586/6, ostatná

plocha o výmeľe 7 rď vedeĺré katastral.ry* oäbo'om okľesného úľadu Šaľa' pre obec

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

Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintoľín mesta Šaľa ktoý je pohĺebiskom podľa zŕkona

I3|'2OIO Z. z. opohĺebníctve v znení neskoľších predpisov. Pľenajímateľ je prevádzkovateľ

i#'"T['esto napaľceie 3, ľad: 9, hĺobové miesto č.3,4 (ďalej aj ako ,,hľobové miesto")

ďoteruz užívalpôvodný nájomca _ Tiboľ Lacko (ďalej aj ako "pôvodný 
nájomcď') na

zálgadeNájomnej zmtur.y Ĺ. so+ios zo2^11'2008 pľičom nájomné zaĺŽívaniehrobového

miestabolo uhĺadené na dobu do t8'L0'2027' , -L'^! --A-.^ ĺt
Zdôvodu,ŽepôvodnýnájomcazomľelanájomcavyuŽilprednostnéprávonauzatvoÍenre
novej nájomnej zmluvy na hĺobové miesto v súlade s $ 21 ods' 4 ztkoĺa č;' 1'3ll20t0 Z'z'

o pohľebníctve v zĺeĺi neskorších pľedpisov sa zmluvné strany výslôvne dohodii na

uzatvoľení tejto nájornnej zmluvy (ďalej len "zmluvď')'

)
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čl. ilI.
PREDMET A UČEL NÁJMU

Pľenajímateľ pľenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca prijíma do nájmu za podmienok

dohodnutýchvtejto zmluvehĺobové*i.rionaparce1e 3' rad:9' hľobovémiesto é'3'4'

čl.Iv.
SLUŽBY SPoJENE S NÁJMOM HRoBovEHo MIESTA

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

pľenajímateľ poskýuj e náj omcovi:

i.r odvoz odpadu z pohĺebiska okľem stavebného odpadu'

|.2 ídržbapozemkov a stavieb na pohľebisku, na ktorom sa hľobové miesto ĺachádza

(okľem hĺobového miesta),

úhĺady investičných a neinvestičných nákladov spojených s prevádzkou pohľebiska'

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

III.tejtozmluvy,vsúladesozákonomé,I3:.:2O1OZ,z.opohĺebníctvevzĺení
neskorších pľedpisov.

čl. V.
DOBA NÁĺnĺu

1

1.3

1.4

1

2

Táto zmluv asauzatvära na dobu neuľčitú a nesmie sa vypovedať skôľ, ako po uplynutí tlecej

doby (10 rokov odo dňa pochovania) , ak zákon č' 131/2010 Z' z' opohĺebníctve v znení

neskorších pľedpisov neustanovuj e inak'

Neoddeliteľnouprílohoutejtozmluvyjedokladoúhľadenájomného.

čl. vI.
NÁJoMNE

1 Nájomné vo výške 2gr87 EUR (slovom dvadsat'devät'eur osemdesiatsedem cent) bolo

"o 
,,'urry nového nájomcu uhľadené na dobu do 18'L0'2027'

Nájomca beľie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že výška nájomného na ďalšie obdobie

nájmubudeuĺčenápodľaaktuálneplatnéhocenníkapľenajímateľa.
Nájomca je povinný pred uplynutím pľedplateného obdobia uhľadiť nájomné na ďalšie

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

obdobie, má prenajímateľ právo uyporr"duť túto nájomnú zmluvu postupom podľa č1' Vm'

tejto ZmluvY.

Pľi úmľtí nájomcu hľobového miesta má prednostné pľávo ĺauzatvorenie novej nájomnej

zmluvy na hľobové miesto osoba b|ízka, akje blízkych osôb viac' tŕĺb]rizka osoba' ktorá

doručí pľenajímateľovi písomnú žiadostl ako pľvá, pĺevkáže svoj status blízkej osoby k

zomĺelému nájomcovi ľodným listom alebo čestn;ým vyhlásením s úľadne osvedčeným

podpisom vyhlasujúc tento vzťah k zomrelému nájomcovi a ktoľej prenajímateľ písomne

ako pľvej potvrdí vyuŽitie prednostného práva. Pľednostné pľávo ĺauzatvotenie nájomnej

zmluvy moŽno .rptut riľ najneskôr do jedného roka od úmľtia nájomcu hĺobového miesta'
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čl. vII.

1

PRÁVA A PovINosTI ZMLUvNÝcrĺ sľnÁľ

Pľenaj ímateľ je povinný:

1.1pľevádzkovaťpohĺebiskosprenajatýmhľoboqýmmiestomvsúladesplatnými
pľávnymipľedpismiopohľebníctveapľevádzkor1ýmporiadkompohľebiska,

t.2 počas trvania tejto zmluvy zabezpei1i pľístup nájomcovi kprenajatému hĺobovému

miestu,

1.3zďtŽaťsaakýchkolŤekzásahovdohľobovéhomiesta,okľemprípadu,akjepotľebné
zabezpeóiťbezpečné prevádzkovanie pohľebiska' o pľipľavovanom zásahuje povinný

vopred pĺro*." infoľmovať nájomcu. o už uskutočnenom zásahu do hĺobového

miesta,jeprevádzkovatel,povinnýbezodkladnepísomneinformovaťnájomcu,
I.4 vopred písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy' najmenej šesť

mesiacov pľedo dňom, keď sa má hľobové miesto zľušiť'

Nájomca je povinný:

2.i do držíav ať ustanoveni a prev áĺdzkového poriadku'

2.2 vživať hľobové miesto v súlade , ptutny-i pľávnymi pľedpismi o pohĺebníctve

aprevádzkovým poľiadkom pohĺebiska ako aj touto zmluvou'

2.3 na vlastné naklady zabezpečovať poriadok' údľžbu a staľostlivosť o pľenajaté hľobové

miesto a jeho bezprostľedné okolie azabezpeÓiť, aby pľíslušenstvo k hľobu neohrozilo

bezpečnosť návštevníkov pohĺebiska'

2.4 oznamovať prevádzkovateľovi pohľebiska všetky zmeny údajov potľebné na vedenie

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

tľvaléhopobýu,vprípadepľávnickejosobynajmäzmenuobchodnéhomenaasídla,
2.5 vykonávď akékoľvek stavebné ĺpravy nahľobovom mieste a úpravy okolo hrobového

miesta iba s predchádzajtrcim súhlasom správcu cintorína'

2.6 udržíavať poriadok na pohĺebisku'

Ak prenajímateľ zistí nedostatky v staľostlivosti o hľobové miesto, vyzve nájomcu' aby ich

vprimeľanejdobeodstránil.Aknájomcatietonedostatkyneodstľánivpísomneuľčenej
leĹote, pľenajímateľ tak môže urobiť sám na náklady nájomcu'

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

dopustiť pľiestupku podľa ust. $ 32 zákona I3I]2OI0 Z' z o pohľebníctve v platnom zĺeĺí'

KaŽdá zmenaprevádzkového poľiadku bude oznamovaná nájomcovi hľobového miesta

uveľejnením oznámenia ozmene prevádzkového poriadku pohľebiska naúľadnej tabuli

spolu so zverejnením nového pľevádzkového poľiadku pohĺebiska ' Zmeĺaprevádzkového

poľiadku pohrebiska podlieha_schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Ša1i'

Podnájom hĺobového miesta je zaktuaĺý'

čl. VIII.

vŕpovnĎ NÁJoMNEJ ZMLUvY A uŕôľeBNIE NÁJoMNÉHo VZŤAHU

Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie' ak:

a) závaŽĺéokolnosti na pohrebisku znemoŽňujú trvanie nájmu hrobového miesta'

b) sa pohľebisko zruší,

c) náj omca ani po upo zomen i ĺezap|atil náj omné za lŽiv anie hľobového miesta'

Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú ,m|urr rdôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'

2
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musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hĺobové miesto a na vlastné náktady preloŽiť

ľudské ostatky vrátaŕ príslušenstva hľobu na nové hrobové miesto'

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

je povinný uypou.a;nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace predo dňom'

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

uveľejní túto infoľmáciu na mieste ou"yt'toln na pohľebisku s uvedením mena a priezviska

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

Akprenajímateľvypovienájomnúzmluvuzdôvoduuvedenéhovods.1písm.c
výpoveď doručiť nájomcovi najneskôľ do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty' naktorubolo

nájomné zaplatené; akmu nie je známaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu' uveľejní tuto

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

hĺobového miesta a čísla hĺobového miesta'

Akpľenajímateľvypovedalnájomnúzmluvuzdôvoduuvedenéhovodseku1písm.
c) a nájom 

"u 
i" ,ni^y, v1;porrĹdná 

'ehota 
uplynie do jedného roka odo dňa doručenia

výpovede. Pľenajímat.ŕ uy"u. nájomcu, aby nájneskôľ do tejto lehoty odstrani1 z hrobového

miesta príslušenstvo hľobu; ak ho v tejio t"ľrot. neodstľáni, po uplynutí výpovednej lehoty

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

;:Tlil:ä"ĺ"..j doby (10 rokov odo dňa pochovania) môže nájomca písomne poŽ|adať

pľenajímateľa o ukončenie nájomného vzťahu písomnou dohodou zmluvných stľán'

spľavidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné uhľadené' Vzor Žiadosti

o ukončenie zmluvy tvorí pľílohu č. 6 Všeobe cne záv'ázĺého naľiadenia mesta Šaľa č' 512020

Pľevádzkový poriadok pohĺebísk mesta Šaľa (ďalej aj ako ,,VZN č" 5lz020")'

5

6

čl.Ix.
OSOBITNÉ usľĺľoVENIA

1

')

ôJ

Pľenajímateľ nezodpo vedá zapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

na hĺobovom mieste.

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

vlastné naklady. Prenajímateľ nezodpo vedázapľípadnú stľatu, ľesp' zničenie majetku'

Nájomca beľie na vedomie, Že Preĺajímateľ ajeho spľostľedkovatelia spľacúvajú v zmysle

naľiadenia Euľópskeho paľlamentu u .uay ĺÉui zóro K79 z 27 ' aprí|a 2016 o ochĺane

$,zických osôb pľi ,pru.úuurrí osobnýclr úďajov a o voľnom pohybe takýchto údajov' ktoľým

sa zrušuje ,m"rni"ä 95l46l1s (všeobecné naľiadenie o ochĺane údajov) osobné údaje

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

Pľenajímateľa, ktoré vyplývajú zprevádzkovania pohľebiska podľa zžkoĺač:' t3tl20l0 Z'z'

o pohľebníctve v 
"n"nirr"rt 

oisĺ.ľ, pľedpisov, po dobu nevyhnutne potrebnú ĺazabezpeÓeĺie

práv apovinností vyplývajúc íchzo"Ínlu,rneho vďahuzaložeĺého ĺazákIade tejto Zmluvy

a následne na účely archivácie po dobu tľvania archivačnej doby v súlade so zákonom č'

395l2OO2Z.z. oaľchívoch aľegistľatúrach a o doplnení niektoľých zákonov v platnom zĺení'

Spľacúvanie osobných údajov Nájomcu ie v sĺlade s č1' 6' ods' 1 písm' c) všeobecného

nariadenia o ochĺane údajov potrebné ,ru iln""i' zakonných povinností Pľenajímateľa podľa

zékonač,.|3IlzOtOZ.z,opohĺebníctvevzĺeĺineskoľšíchpľedpisov.NájomcazŕroveŤl
vyhlasuje,ŽezaúčelomuzavretiatejtoZmruvypľiposkýnutíosobnýchúdajov
Pľenajímateľovi bo| dostatočne informovaný o svojich pľávach vyplývajúcich zo

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

zakonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších ľelevantných skutočnostiach

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

pľed podpísaním tejto Zmluvy oboznámil. Nájomca beľie na vedomie Že informácie o

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

V prípade, ak bude podľá tejto zmluvy potľebné doručovať dľuhej zmluvnej stľane

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

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

písomnosť doľučuje. V pľípade, ak sa piro*''o'ť aj pľi dodľŽaní týchto podmienok vľáti

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

zásielky zmluvnej stľane, ktorä zásielku doručuj e' Zm\uvĺé stľany sa výslovne dohodli na

oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzku medzi zmluvnými stľanami' ktoľé

vyplývajú ztejtozmluvy aj prostľedníctvom e _ mailu ďalebo kľďkej textovej správy'

Prenajímateľ aNájomca sa zavdzujipísomne si oznámiť kažďil zmenu týkajúcu sa ich

identiťrkačných údajo v (ĺžuov,sídlo, čjsla účtov a pod') najneskôľ do 10 pľacovných dní

odo dňa, kedy táto ZÍrEeÍanastala. Takéto zmer]y sa nebudú povaŽovať zazmer:y vyžadujúce

si uzavretie dodatku k tejto zmluve'

5

čl. x.
zÁvnnnČNÉ UsTANovENIA

1 K zmene tejto zmluv y môžedôjsť len nazákladevzájomnej dohody zmluvných stľán foľmou

očíslovaných písomných dodatkov' s výnimkou zmieĺ vyplývajúcich zo zmerly

prevádzkového poľiadku pohľebiska, ktoľé s]uzávaznépľe nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zmienvšeobecneplatnýchpľávnychpľedpisovnajmä 
zákonač' 131/2010

Z.z. opohľebníctv e v ztení neskoľších pľedpisov'

Pľáva a povinnosti zmluvných stľán touto zmluvou neupľavené sa ľiadia pľíslušnými

ustanoveniami VZN č. 5l2L20v platnom znení,zákonom č,. I3Il2oIO Z. z. o pohĺebníctve

v zĺeĺineskorších pľedpisov azäkonom č'. 4011964 Z' z' občiansky zákonník v platnom

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

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Šaľa' Zmluvné stľany

súhlasia so zverejnením celej zmluvy,vľátane so zverejnením a spľístupnením ich osobných

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

5a zélkoĺa č. zĺ|lzOOO Z. z. o slobodnom pľístupe k informáciám ao zmene a doplnení

niektoqich zákonov (zákono slobode infoľmácií) v platnom zĺení'

Ak niektoľé ustanovenia tejto Zmiwynie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia

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

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

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzanáianí tejto Zmluvy zmluvné strany túto otázku brali

do úvahy.

Táto zmluva je vypľacovaná v troch (3) vyhotoveniach povahy oľiginálu' z ktoých

nájomca obdľŽí jedno [1) vyhotovenie a pľenajímateľ obdrŽí 2 vyhotovenia'

)
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7 Zm|uvĺéstľany vyh|asujú, že zmluvu si pľečíta|i, súhlasia s jej obsahom' porozumeli mu'

vyhlasujú, že obsďruj" ,touoorry, učitY, jasný azĺozlĺriteľný prejav ich vôle ana znak

súhlasu ju podpisujú.

Za nójomcu:

V Šďi, aĺu....4x.,.! A,...&ptí

Za pľenajímateľa:

i ""--''-1
rl,-..;
ii'lri iiit/:

JozeÍ

\
)
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