
Nájomná zmluva č'' 983l202t

na hrobové miesto

uzatvoľená v zmysle $ 663 a násl. zákon aé. 4011964 Zb' obéianskyzákonník v zĺení ĺeskorších

č. 131/2010 Z.z. o pohĺebníctvev znení neskorších pľedpisov

predpisov a $ 21 a násl. zitkoĺa

čl. L
ZMLTIVNE STRANY

1 Pľenajímatel':
Sídlo:
Zasťĺpeĺý:
Bankové spojenie:

IBAN:
BIC:
tČo:
(ďatej len,, prenaj írnateľ " )

Mesto Šal'a
Nám. Sv. Tľojice 7,927 15 Šaľa

Mgr. Jozef Belický, pĺimátoľ mesta

Slovenská spoľiteľňa, a's'

sK82 0900 0000 005t2430 6282

GIBASKBX
00 306 185

z. Nájomca:
Naľodený/á:
Rodné číslo :

Tľvale bytom :

Tel.
e-mail:

pohľebiska.

Zdenka Kozárovát

(ďatej len,,nájomca")
(obidvajaúčastnícizmluvyvďalšoľntextespoločneajako,,zmlLtynéstrany,,)

1 Prenajímateľ je vý1učným vlastníkom pozemku^ ľegist1 C KN parcela číslo 1586lI'

zastavaĺéplochy anádvoria ov:ŕmeľe äszo+ m2' paĺcela registra C KN číslo 1586/8'

zastavanäplocha a nádvoľie o výmeľe l3-4 rď u p*"'1u ľegistľa C KN číslo 1586/6' ostatná

plocha o qýmere 7 m2 vedené katastľár'y* oäuoľom okĺesného uradu Šďa' pre obec

a katastľálne územie Šaľa, na liste vlastníctva č' 1 (ďalej 
"aj 

ako nehnuteľnosti")'

Na tejto nehnuteľno; sa nachád"u .ĺrräň *"rtu šaľa ktoľý je pohľebiskom podľa zékoĺa

131/2010 Z.z.opohĺebníc*evzneníneskoršíchpredpisov.Pľenajímateľjepľevádzkovďeľ

čl. II.

WODNE USTANOVENIA

čl. ilI.
PREDMET ĺ. Účnl NÁJMU

2

1 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca prijíma do nájmu za podmienok

dohodnutých v tejto nájomnej 
"rrrr.'u-"_ĺi]uú 

len "zĺnluvď): 
hĺobové miesto na paľce1e č':

Nc16ľad:11tromvemiestoč:3U(ďalejajako,'hrobovémiestoo.).

\
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1

čl.Iv.
SLUŽBYSPOJENESNÁJMOMIIRoBovÉrĺoMIESTA

.SpľenájomhĺobovéhomiestasúspojenésluŽby,ktorépočastľvanianájomnéhovzťahu
prenaj ímateľ poskýuj e náj omcovi:

1.1 odvoz odpuj" z pohľebiska okrem stavebného odpadu'

|.2 ÍÄtŽbapozemkov astavieb na pohĺebisku, na ktoľom sa hľobové miesto ĺachádza

(okľem hĺobového miesta)'

1.3 úhĺady investičných a neinvestičných nákladov spojených s prevádzkou pohĺebiska'

l.4 prevádzkovanie pohľebiska, na ktoľom sa ĺachádza hrobové miesto špecifikované

včl.il.tejtozmluvy,vsúladesozákonomč,.I3llz}rcZ.z,opohľebníctvevznení
neskorších predpisov'

čl. v.
DoBA ľÁľvĺu

1. Táto zmluva sa uzatváta na dobu neurčitú v súlade so zákonom č' |3tl20l0

Z. z. opohĺebníctve v platnom zĺeĺí'
z,Neoddeliteľnouprílohoutejtozmluvyjedokladoúhradenájomného.
3. Užívanie hĺobového miesta zaéalo dŤĺa: 13'I2'202I'

čl. vI.
NÁJoMNE

1.Výškanájomnéhočiní5,00EURGlov11:pät,eur)nadobu10ľokovajeuľčenápodľa
ust. $ 12 Všeobe cne záväzĺého nariadenia mesta Šaľa č' 5l2O2O Pľevádzkoqý poriadok

pohĺebísk mesta Šaľa (ďalej aj ako ,,VZN č' 5l2o20*) a bo1o uhradené dňa 13'12'2021'na

dobu do 13.12'2031'

2,Nájomnéjesplatnévopľednacelých10ľokovpľipodpisetejtozmluvy.
3. Nájomca beľie na vedomie a výslovne súhlasí s tým' z" 'ysta 

nájomného na ďalšie obdobie

nájmubudeuľčenápodľaaktuálneplatnéhocenníkapľenajímatel'a.
4. Nájomca je povinný pred uplynutím predplateného obdobia uhľadiť nájomné na ďalšie

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

obdobie, má prenajímateľ právo .ĺoypou"auľ túto nájomnú zmluvu postupom podľa č1' Vm'

5. ixl"'ffiläomcu hĺobového miesta má pľednostné pľávo ĺalzatvotenie novej nájomnej

zmluvynahĺobovémiestoosobablízka,akjebtízkychosôbviac,táb\ízkaosoba,ktoľá
doručí pľenajímateľovi písomnú žiadosť ako pľvá' preukáŽe svoj status blízkej osoby k

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

podpisom vyhiasujúc tento vzťah k zomľelému nájomcovi a ktoľej pľenajímateľ písomne

ako prvej potvľdí využitie pľednostného práva' Prednostné pľávo na uzatvoľenie nájomnej

zmluvymoŽnouplatniťnajneskôľdojednéhoľokaodúmrtianájomcuhľobovéhomiesta.

h
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čl. vil.

1

PRÁvA A PovINosTI ZMLUvNÝcu sľnÁľ

Pľenaj ímateľ j e povinný:

1.1pľevádzkovaťpohľebiskospľenajatýmhĺoboqýmmiestomvsúladesplatqými
právnymipľedpismiopohrebníctveaprevádzkoqýmpoľiadkompohľebiska,

1.2 počas tľvania tejto zmluvy zabezpeč'iť pľísfup nájomcovi kprenajatému hĺobovému

miestu,

1.3 zdtžaťsa akýchkol'vek zásahov do hrobového miesta' okľem pľípadu' ak je potľebné

zabezpečiťbezpečné pľevádzkovanie pohľebiska' o pľipľavovanom zásahuje povinný

vopred pĺso-"e infoľmovať nájomcu. o uŽ uskutočnenom zásahu do hĺobového

miesta,jeprevádzkovateľpovinnýbezodkladnepísomneinfoľmovaťnájomcu,
l.4 vopred písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy' najmenej šesť

mesiacov predo dňom, keď sa má hľobové miesto zrušiť'

Nájomca je povinný:

2.i dodľžiavať ustanovenia prevádzkového poriadku'

2.2 užívať hľobové miesto v súlade , ptutnymi pľávnymi pľedpismi o pohĺebníctve

apĺevádzkovým poľiadkom pohrebiska ako aj touto zmluvou'

2.3navlastnénakladyzabezpečovaťpoľiadok,údržbuastaľostlivosťopľenajatéhľobové
miesto a jeho bezpľostredné okolĹ azabezpečiť, aby pľíslušenstvo k hľobu neobľozilo

bezpečnosť návštevníkov pohĺebiska'

2.4 oznamovať pľevádzkovateľovi pohľebiska všet$ zmeny údajov potľebné na vedenie

evidenciehľobovýchmiest,vpľípadefyzickejosobynajmäzmenumenaaadľesy
trvaléhopobýu,vpľípadepľĺvnickejosobynajmäzmenuobchodnéhomenaasídla'

2.5 vykonávať ut etoľv"t stavebné.ĺpľu.ĺoy nahľobovom mieste a úpravy okolo hľobového

miesta iba s pľedchádzajúcim súhlasom správcu cintorína'

2.6 udržiavať poriadok na pohrebisku'

Ak pľenajímateľ zistí nedostatky v starostlivosti o hĺobové miesto' vyzve nájomcu' aby ich

v pľimeľanej dobe odstľánil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstrani v písomne uľčenej

leĹote, prenajímateľ tak môže urobiť sám na naklady nájomcu.

Nájomcabeľienavedomie,Žeĺedodržiavanímpľevádzkovéhoporiadkupohĺebiskasamôže
dopustiť priestupku podľa ust. $ 32 zžkona13Il2OlO Z' zopohĺebníctve v platnom zneĺí'

KaŽdá 7ÍÍeĺapľevádzkového poľiadku bude oznamovaná nájomcovi hľobového miesta

'uverejnením oznámenia o zmene pľevádzkového poriadku pohĺebiska na úradnej tabuli

spolusozveľejnenímnovéhopľevádzkovéhopoľiadkupohľebiska,Zmeĺapľevádzkového
poriadku pohľebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šali'

Podnájom hĺobového miesta je zakazarý'

čl. VIIL

vŕľovnĎ ľÁĺoľĺľ EJ :zlv ĺLaň uŕoľenNIE NÁJoMNEHo vZŤAHU

Pľenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie' ak :

a) závažĺéokolnosti na pohĺebisku znemožňujú tľvanie nájmu hĺobového miesta'

b) sapohľebisko zruši,

c) nájomca ani po upozomen íĺezap?ati|nájomné zalžívaĺiehĺobového miesta'

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

)

J

4

5

6.

1

2.
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3

4

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

ľudskéostatkywátaĺepľíslušenstvahĺobunanovéhľobovémiesto.
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zml1vu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'

je povinný v1ypovedinájomĺl_ej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace pľedo dňom'

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

uverejní túto informáciu na mieste ouuyno- na pohľebisku s uvedením mena a pľiezviska

nĺ;o."., hĺobového miesta a čísla hĺobového miesta' 
), je povinný

Akpľenajímateľvypovienájomnúzmluvuzdôvoduuvedenéhovods.1písm.c
výpoveď doručiť nájomcovi najneskôľ do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty' na ktoru bolo

nájomné zaplateĺé; akmu nie je zĺámaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu' uverejní tuto

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

hĺobového miesta a čísla hľobového miesta'

Akpľenajímateľvypovedalnájomnúzmluvuzdôvoduuvedenéhovodseku1písm.
c) a nájom 

"u 
j" ,ni^v, vypovedrrá lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia

ýpovede. Pľenajímat"ŕ ',ry"ro" nájomcu, aby najneskôľ do tejto lehoty odstľanil z hĺobového

miesta príslušenstvo hľobu; ak ho v tejĺo r"r'ot" neodstľáni, po uplynutí výpovednej lehoty

ho pľenajímateľ odstráni; po uplynutĺ vypovednej lehoty sa príslušenstvo hĺobu považuje sa

ffi::ääÍ;" písomne poŽiadaťprenajímateľa o ukončenie nájomného vzťahu písomnou

dohodou zm1uvných stľán, spľavidla ŕu poslednému dňu doby' na ktoru bo1o nájomné

uhĺadené. Yzor žiaďosti o ukončenie zmluvy tvorí pľílohu č' 6 VZN č" 512020'

5

6.

1.Pľenajímateľnezodpovedázapoškodenie,aleboodcudzeniehmotnéhomajetkuuloženého
na hĺobovom mieste'

2. Nájomca beľie navedomie, Že jeho vlastn;ý hnuteľný majetok si je povinný poistiť na

vlastné náklady. Pľenajímateľ nezodpo vedäzaprípadnú stľatu, ľesp. zničenie majetku'

3.Nájomcabeľienavedomie,žePľenajímateľajehospľostredkovateliaspľacúvajúvzmysle
naľiadenia Euľópskeho p*turn.ň ä 

'uay du zoro 1679 z 27 ' aptí|a 201'6 o ochľane

ffzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov' ktoým

sa zrušuje smeľnica g5l46lEs ivseobecnj naľiadenie o ochĺane údajov) osobné údaje

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

Prenajímateľa,ktorévyplývajú,p,",aď,kovaniapohľebiskapodľazákoĺaÓ.|3ll20t0Z.z,
o pohĺebníctv ev zneĺíneskoľších pľedpisov, po dobu nevyhnutne potrebnú ĺazabezpeóeĺie

práv apovinností vyplývajúcich zä zmjuvného vďahu za1ožeĺeho ĺazžkIaďe tejto Zmluvy

anáslednenaúčelyarchiváciepodobutľvaniaarchivačnejdobyvsúladesozákonomč.
3g5l2*02 Z.z. oaľchívoch a registľatúrach a o doplnení niektoých zákonov v platnom zĺení'

Spracúvanie osobných údajov Nájomcu je v sulade s č1' 6' ods' 1 písm' c) všeobecného

naľiadeniaoochĺaneúdajovpotľebnénaplneniezakonnýchpovinnostíPĺenajímateľapodľa
zékona č,. I3Il2otO Z.z.o pohĺebníctve v zneĺi neskoľších pľedpisov. Nájomca záxoveÍĺ

vyhlasuje,ŽezaúčelomuzavretiatejtoZmhxypľiposkytnutíosobnýchúdajov
Prenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný o 

-svojich 
pľávach vyplývajúcich zo

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

čl.Ix.
OSOBITNE USTANOVENIA

,
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4

zakonnými a'ebo zm'uvnými požiadavkami, ako aj o ďalších relevantqých skutočnostiach

obsiahnutých v dokumente ,,Pádmienky ochĺany súkľomiď" s ktoľého obsahom saNájomca

pľed podpísaním t"ito z.r.rr.y oboznámil' Ná3omcu berie na vedomie Že informácie o

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

V pľípade, ak budá podľá tejto zmluvy potĺebné doručovať druhej zmluvnej strane

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

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

písomnosť doručuje. V pľípade, ak sa pĺ'o'n"o'ť aj pľi dodrŽaní týchto podmienok vľáti

nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú dňom vrátenia

zásielky zmluvnej strane, kiorá zásielku doručuj e' Zm\wĺe stľany sa výslovne dohodli na

opľávnení dorueovať písomnosti týkajúce 'u 
iá'a'I* meďzi zmluvn;ými stranami' ktoré

vyplývajú ztejtozmluvy aj prostredníctvom e _ mailu ďalebo kľátkej textovej správy

Prenajímateľ aNájomca sa zav'azujil |ĺ'o'nn' si oznámiť každú zmenu týkajúcu sa ich

identiťrkačných údajov (ĺŕĺzov,síd1o, čisla účtov a pod') najneskôr do 10 pľacovných dní

odo dňa, kedy táto ÍÍr1eĺanastala. Takéto zmer\ysa nebudú považovať za7ÍÍIer:y vyžadujúce

5

si uzavretie dodatku k tejto zmluve'

čl. x.
zÁvnnpčNÉ USTANovENIA

1

2

K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len ĺazák|aďevzájomnej dohody zmluvných stľán foľmou

očíslovanýchpísomnýchdodatkov,sýnimkouzmíeĺvyplývajúcichzozmeĺy
prevádzkového poriadku pohľebiska, ktoľé s'6zétväzĺépľe nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnostialebo zozmienvšeobecneplatnychpľávnychpľedpisovnajmä 
zákoĺač' 131/2010

Z.z. opohľebníctve v znení neskorších pľedpisov'

Právaapovinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupľavené sa ľiadia príslušnými

ustanoveniami VZN č,. 5l2O2Ov platnom zneĺí'zákonom č' 131/2010 Z' z' o pohľebníctve

v zĺeĺíneskoľších predpisov a zákonom č" 4011964 Z' z' obóiaĺsky zákonník v platnom

ffi zmluvou sa riadi tiež doba uŽívaĺíapredmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

Tlll #ľ; nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvn;ými stľanami aúčinnou

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

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

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

5a zŕlkoĺa č). 2t1l2010 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám ao zmene a doplnení

niektoqýchzákonov(zakonoslobodeinfoľmácií)vplatnomzĺeni,
Ak niektoré ustanovenia tejto Zmiuvynie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia

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

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

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri tlzatvžĺaĺíte3to Zmluvy zmluvné strany tuto otázku bľali

#:ľ*a je vypracovaná v tľoch (3) vyhotoveniach, z ktoých nájomca obdľží jedno

(1) vyhotovenie a pľenajímateľ obdľží 2 vyhotovenia'

J

4

5

6.

h
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a

7 Zm|vvĺéstrany vyhlasujú, že zmluvu si pľečítali, súhlasia s jej obsahom' poroanmeli mu,

vyhlasujú, že obsďruj. rtouoa''y, uči6'o jasný anoanrritethý prejav ich vôle ana znak

súhlasu ju podpisujú.

v Šďi, dĺa. 4L. tt,. lnH.

Za nójomcu: Za prenajímateľa:

Mgr. J
primátoľ

1
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