
Nájomná zmluva č'1008/2021

čl. I.

ZMLTA/NE STRAI\Y

v

na hľobové miesto
zákonník v znení neskoľších

a násl. zžkoĺaé.40ltg64 Zb' občiansky
uzatvoreĺáv zmysle $ 663 zĺeĺĺ ne skoľších pľedpi s ov

č. 131/2010 Z.z. o2I aĺäsI. zŕlkoĺapredpisov a $

1. Prenajímatel':
Sídlo:

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

Mgr. Jozef Belický, pľimátoľ mesta

Bankové spojenie

IBAN:
BIC:
IČo:

Slovenská spon

sK82 0900 0000 oo5r 2430 6282

GIBASKBX
00 306 185

(ďalej len,, prenaj ímateľ " )

2. Nájomca:
Naĺodený/á:
Rodné číslo :

Tľvale býom :

Tel.
e-mail:

Ol'ga Slamková

'ĺ"ť:jr';:';:ľr:#:ľ;)fuvy 
v ďalšom texte spoločne aj ako ,,zmlllvné strany")

čl. il.
ÚvooľÉ, USTANovENIA

1 Prenajímateľjevýlučnýmvlastníkompozemku^ľeBistraCKNpaľcelačíslo1586/1'
zutavanéĺplocha a nádvoľie o qýĺneľe älroo m2, paľcela ľegistľa c KN óíslo 1586/8'

zastavaĺälp'ocha u neĺuoĺ. o qýmeľe B^k up*:,"Liuľegistra C KN číslo 158616' ostatná

plocha o qimeľe 7 rĺ? vedené katastrá'r* "äu"roL Qn"'ného 
úľadu Šďa' pľe obec

a katastrálne územie Šaľa, na liste vlastní'íu e ' 1 (ďalej aj ako "nehnute1'nosti*)'

Na tejto nehnuteľnosti sa nachád"u .intJĺn *"rtu šaľa ktoý je pohĺebiskom podľa zikoĺa

t3tĺ.Oto Z. z. opohrebníctve v znení neskorších pr.opirou.'ľienajímateľ je prevádzkovateľ

pohľebiska.

)

čl. III.

PREDMEľ .q. ÚČnL ľÁĺľĺu

1 Ptenajímateľ pľenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca pľijíma do nájmu za podmienok

dohodnuých vtejto nájomnej "*1::: 
ĺJĺ"j len ""ĺn'uvď): 

hĺobové miesto na paľcele

Nc17, ľad :6 r"ououJ äi"-e'+ (ďalej aj ako "hĺobové 
miesto')'

t,
///.)
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čl.Iv.

sLUŽBY sPoJENE s ľĺĺľĺoM HRoBovEHo MIESTA

Sprenájomhĺobovéhomjestasú.spojenésluŽby,ktoľépočastrvanianájomnéhovzťahu
pľenaj ímateľ poskyhrj e náj omcovr:'

1.1 odvoz "un;il; non'"uĺ't'u okľem stavebného odpadu'

1.2 údľžba pozemkov a stavieb * n"*"o'sku, na rĺo'oá sa hĺobové miesto ĺachädza

1.3 ĺff;; 
'T::J,'i'1ľl"i3]r'*,,čných 

nákladov spojených s pľevádzkou pohľebiska'

l .4 pľevádzkovanie pohrebirk", ;; il;om sa nachád"u iooĹoue miesto špecifikované v č1'

III. tejto zm'uvy, v súlade ;;_;uk"""- t. nĺĺzoĺO Z' z' o pohľebníctve v zneĺí

neskoĺších pľedpisov'

čl. v.
DOBANÁJMU

1.Tátozmluvasaĺzatvŕranadobuneuľčituanesmiesavypovedaťskôľ,ak1ľouplynutítlecej
doby (10 rokov odo dňa po.touul'lj,-uL "ator, 

ĺ. Áínot' Z. z. o pohľebníctve v zr*eÍL|

neskorších predpisov neustanowj e inak'

2. Neoddeliteľnou pľílohou tejto "*r"'y:' 
doklad o úhĺade nájomného'

3. Užívanie nĺouoveľ'o miesta zaéa\o: 2o'l2'202t'

čl. vL
rĺÁĺoľĺľÉ

1.Výškanájomnéhoóiní20EUR(slovom:dvadsať.ľ:).udobu10ľokovajeuľčenápodľa
ust. $ 12 Všeobe cĺe záv.ázného'*ĺua"rriu mesta s^í" ĺ. sĺz020 Pĺevádzkovy poriadok

pohĺebísk mesta Šaľa v platnom "".'iiľĺ.i 
aj ako 'ľŽ* Ó' 5l2l2o")a bolo uhĺadené dňa

2. i,:,ľ#,:ffiľrŤJ'::Jna c;l,Ých 10 ľokov pľi podpise tejto zm'uvy (na ce'ú tleciu dobu)'

3. Nájomca b*i. 
"" ".aärnĺ" 

u výslovne sĺhrasí s tym' ;;;uĹ" nájomného na ďalšie obdobie

nájmu b"d" 
";č;;a 

pooľu aktualne platného :"*úY 
pľenajímateľa'

4. Najomca je povinný pr.o optyrriräm pľedplateÍ'eno oĹďotia uhĺadiť nájomné na ďalšie

obdobie. V pľípade ak nájomca ani po písomnom upo-"o*.nĺ neuhradí nájomné na ďalšie

obdobie, má prenajímateľ pľávo 
"^rn*.J" 

túto nájomnú zmluw postupom podľa č1' vil'

tejto Zmluvy 'L^ ^A^*oánncfné nrávo na uzatvorenie novej nájomnej

*ĺ,ff-#*ľHt"J:T,ä';!täiäi:Tlľ;ď:l":JĹ.,iu",táĺb|ízkao,obu,ktorá
doručí pľenajímateľovi písomnú žiadoj Jo p*a, p'"or''ĺz' svoj status blízkej osoby k

zomĺelému nájomcovi ľodným ri.to* ĺJo e"stďm vyhlásením s úľadne osvedčeným

podpisomvyhlasujúctentovzťahkzomĺelémunájomcoviakÍoľejpľenajímateľpísomne
ako pľvej potvľdí vyuŽitie p..anortneno;i;" Prednostné pľávo na uzatvoľenie nájomnej

zm'uvy moŽno "p;r"iť 
;4i*skôľ do 3eanetro ľoka od úmfii; nájomcu hĺobového miesta'

5
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1

čl. vu.
PRÁVA A PovINosTI ZMLUVNŕCH STR(N

lT'";:xľJj;"'#'Tĺ*"o,roo s prenaja|im hľobovým miestom v sulade s platĺrými

pľávnymipredpismiopohĺebníctveaprevádzkovýmporiadkompohľebiska'
|.2 počas tľvania tejto zmluvy zabezpeĺiť pľístup nájomcovi kprenajatému hľobovému

1.3 äT#"" akýchkoľvek zásahov do hľobového miesta, okrem pľípadu, ak je potrebné

zabezpeč|ťbezpečnépľevádzkovaniepohľebiska.opripravovanomzásahujepovinný
vopľedpĺ,om,,"infoľmovaťnájomcu.oužuskutočnenomzásďrudohĺobového
miesta,jepľevádzkovateľpovinnýbezodkladnepísomneinfoľmovďnájomcu'

l.4vopľedpísomneupozorniťnĺjomcunavypovedanienájomnejzmluvy,najmenejšesť
mesiacov pľedo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť'

Nájomcaje povinný:

2.ldodľžiavaťustanoveniaprevádzkovéhopoľiadku,
2.2 ,úívať hĺobové miesto v súlade 

' 
ptatny-i právnymi pľedpismi o pohĺebníctve

aprevádzkovým poľiadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou'

2.3 na vlastné naklady zabezpečovať poriadok, údľžb1 a staľostlivosť o pľenajaté hľobové

miesto a jeho bezpľostľedné okolĹ azabezpeiiť, aby príslušenstvo khľobu neohĺozilo

bezpečnosť návštevníkov pohľebiska'

2.4 oznamovať pľevádzkovateľovi pohľebiska všetky zmeĺy údajov potrebné na vedenie

evidencie hrobových miest, v prípade fyzickej osoby najmä zmenu mena a adresy

trvaléhopobytu,vpľípadeprávnickejo,otynajmäzÍnenuobchodnéhomenaasídla,
2.5 vykonávať uĹetoľu"t stavebné ĺpravy nahľobovom mieste a úpravy okolo hľobového

miesta iba s pľedchádzajúcim súhlasom správcu cintoľína'

2.6 udrŽiavať poľiadok na pohľebisku'

Akpľenajímateľzistínedostatkyvstaľostlivostiohĺobovémiesto,vyzvenájomcu,abyich
v pľimeľanej dobe odstránil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstráni v písomne uľčenej

lehote, pľenajímateľ tak môŽe uľobiť sám na nárklady nájomcu'

Nájomcaberie na vedomie, žeĺedoďržiavaním pľevádzkového poriadku pohľebiska sa môže

dopustiťpľiestupkupodľaust.$32'zékoĺat3llzol}Z.zopohľebnícWevplatnomzĺeĺĺ,
Kažďá zmeriaprevádzkového poriadku bude oznamovaná nájomcovi hĺobového miesta

uveľejnením oznámenia o zmene prevádzkového poriadku pohľebiska na uľadnej tabuli

spolu so zveľejnením nového prevádzkového poľiadku pohĺebiska' Zmena.prevádzkového

poľiadku pohľebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šali'

ľodnáj oĺľhľobového miesta j e zaktr;aný'

čl. VIII.

vŕpovĺĎ ľÁĺotlĺľEJ ZMLUvY'ĺ uňľeENIE ľÁĺonĺľÉrĺo vZŤAHU

Prenajímateľ nájomnú zmluw vypovie' ak:

a) zŕxažnéokolnosti na pohĺebisku znemožňujú trvanie nájmu hľobového miesta'

b) sa pohĺebisko zruší,

c) nájomca ani po rr|*o*"nĺ ĺezap?ati:nájomné zavŽívanehĺobového miesta'

Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú ,^lo,,'dôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'

2.

a)

4

5

6.

1

2
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4

5

musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hĺobové miesto a na vlastné naklady pľeložiť

ľudské ostatky vľátane príslušenstva hĺobu na nové hľobové miesto'

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

je povinný výpoved'nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace pľedo dňom'

keď sa má hĺobové miesto zrušiť; ak mu nie je známaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu'

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

nájomcu hĺobového miesta a čísla hĺobového miesta'

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

výpoveď doručiť ,rá3orrr.oui najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí 1ehoty' na ktoru bolo

nájomné zapiatené;ak mu nie je zĺálmaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu' uveľejní tuto

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

hĺobového miesta a čísla hľobového miesta'

Ak pľenajímateľ vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku l písm'

c) a nájom ca je zĺátmy' qýpovedná lehota uplynie do jedného ľoka odo dňa doručenia

qýpovede. Pľenajímateľ vyzvenájomcu, aby najneskôľ do tejto lehoty odstľanil z hľobového

miesta pľíslušenstvo hľobu; ak ho v tejto lehote neodstľáni, po uplynutí ýpovednej lehoty

ho prenajímateľ odstráni; po uplynutí ýpovednej lehoty sa pľíslušenstvo hĺobu považuje sa

opustenú vec.

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

pľenajímateľa o ukončenie nájomného vďahu písomnou dohodou zmluvných strĺán'

spravidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné uhľadené' Vzoľ žiadosti

oukončenie zmluvy tvoľí prílohu č' 6 vZN é' 512020'

čl.Ix.
OSOBITNE USTANOVENIA

6.

1 Pľenajímateľ nezodpo vedél zapoškodenie' alebo odcudzenie hmotného majetku uloŽeného

na }ľobovom mieste.

Nájomca berie na vedomie, že jeho vlastný bnuteľný majetok si je povinný poistiť na

vlastné náklady. Prenajímateľ nezodpovedáĺzaprípadnú stľatu, resp' zničenie majetku'

Nájomca berie na vedomie, Že Pľenajímatel'a jeho sprostľedkovatelia spracúvajú v zmysle

naľiadenia Euľópskeho paľlamentu a raý (EU) 20161679 z 27 ' aptíIa 2016 o ochĺane

ffzických osôb pľi ,pľacíuarrí osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov, ktorym

sa zrušuje sme-i"a g5l46lFis (všeobecné naľiadenie o ochľane údajov) osobné údaje

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

Pľenajímateľa, ktoré vyplývajú zprevádrkovania pohľebiska podľa zákoĺač:' 13112010 Z'z'

o pohĺebníctve v 
"n"jn.rtoľších 

pľedpisov, po dobu nevy1nutne potľebnú ĺazabezpečetie

prán apovinností vyplývajúcich zo zmiuvného vďahuzaloŽeĺého ĺazék1'ade tejto Zmluvy

a následne na ĺeeli aľchivácie po dobu trvania archivačnej doby v súlade so zákonom č'

3g5l210zZ.z. oaľchívoch a ľegistraturach a o doplnení niektoých zákonov v platnom zĺeĺi'

Spľacúvanie osobných údajov Nájomcu je v súlade s č1. 6' ods' 1 písm' c) všeobecného

naľiadenia o ochĺane údajov potľebné ,ra |lnenie zakonných povinností Prenajímateľa podľa

zŕkoĺa č. I3tl2O1O Z.z. o pohľebníctve v znení neskoľších predpisov. Nájomca zétrovetl

vyhlasuje, že za úče|om uzavľetia tejto Zm\uvy pri poskytnutí osobných údajov

Pľenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich pľávach vyplývajúcich zo

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

2

J
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4.

zakonnými alebo zmluvnými poŽiadavkami, ako aj o ďalších ľelevantných skutočnostiach

obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky ochľany súkĺomiď', s ktoľého obsahom saNájomca

pred podpísaním tejto Zmluvy oboznámil. Nájomca beľie na vedomie že iďoľmácie o

sp.acouáuarrĺ osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Prenajímateľa: www.sala.sk'

Ý pľípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať dľuhej zmluvnej strane

at<ukol,vek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adľesu zmluvnej strany uvedenú v č1'

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmeÍLa adľesy písomne oznŕĺmeĺá druhej zmluvnej stľane' ktoľá

písomnosť doručuje. V pľípade, ak sa písomnosť aj pri do&Žaní ťýchto podmienok vráti

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

zásielky zmluvnej strane, ktoľá zásielku doručuj e. ZmIuvĺé stľany sa výslovne dohodli na

oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzlil medzí zmluvnými stľanami, ktoľé

vyplývajú ztejtozmluvy aj prostľedníctvom e _ mailu a{a|ebo kľátkej textovej správy'

p..*jĺ-uteľ aNájomca sa zavťľ4ýí písomne si oznámiť každíJ zmenu týkajúcu sa ich

identiťrkačných údajov (názov, sídlo, čísla účtov a pod.) najneskôľ do 10 pľacovných dní

odo dňa, kedy tato zmeÍLanastala. Takéto zmany sa nebudú považovať zazmeny vyžadujúce

si uzavľetie dodatku k tejto zmluve.

5

čl. x.
zÁvľnnčľÉ usľĺľovENIA

1. K zmene tejto zmluvy môŽe dôjsť len nazékladevzájomnej dohody zmluvných stľán formou

očíslovaných písomných dodatkov, s výnimkou zmien vyplývajúcich zo zmerly

prevádzkového poľiadku pohĺebiska, ktoľé sízáväznepre nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo z-ĺlieĺvšeobecne platnýchpľávnychpľedpisov najmä zákonaé' I31l20l0

Z.z. opohľebníctve v znení neskorších predpisov'

2. Pľáva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými

ustanoveniami VZN č,. 5l2O20 v platnom zĺení,zĺĺkonom č,. t3ll20t0 Z. z. o pohľebníctve

v zneĺí neskorších pľedpisov a zákonom č. 4011964 Z. z. obóíansky zakonník v platnom

zneĺi.
3. Touto zmluvou sa riadi tiež doba uživaniapľedmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

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

dňom nas1edujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Šaľa' Zmluvné strany

súhlasia.o 
"uereirrením 

celej zmluvy, vrátane so zverejnením a sprístupnením ich osobných

údajov v rozsahu mena a priezviska. Povinnost' zmluvu zverejniť vyplľa z ustanovenia $

. 5a zákoĺa č. 2Itl20O0 Z. z. o slobodnom prístupe k infoľmácián ao zmene a doplnení

niektoých ziákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení'

5. Ak niektoľé ustanovenia tejto Zmlllvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôľ stratia

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

tanovení ,u pouzij. úprava, ktoľá, pokiaľ je to pľávne možné,sa čo najviac pľibližuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatvátaní tejto Zmluvy zmluvné strany futo otázku bľali

do úvahy.

6. Táto zmluva je vypracovaná v tľoch (3) vyhotoveniach povahy originálu, z ktoých

nájomca obdržíledno (1) vyhotovenie a pľenajímateľ obdrží 2 vyhotovenia'

1

Nájomná zmluva na hrobové miesto 516



Zmluvné sfuany vyhlasujú, že zmluvu si pľečítali, súhlasia s jej obsahom' porozumeli mu,
vyhlasujú, že obsďruje slobodný, WčitY, jasný azrozlxnitel'ny pľejav ich vôle aĺa znak
súhlasu ju podpisujú.

V Šaľ, aĺu...1'o,.ĺ.1,!.pL!..

Za nájomcu: Za prenajímateľa:

a.a.aa...aaaaa.a.aaaaaa.aaaaaa.
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