
Nájomná zmluva č'' I0L5l202l
na hľobové miesto

uzatvoĺená v zmysle $ 663 a násl. zákona č,.40ĺ1964 Zb' občiansky zakonník v zneĺíneskoľších
neskorších pľedpisovznenl

1

pĺedpisov a $

2.

Pľenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Ň"''' Sv' Tľojice 7'92715 Šaľa

ZastÚpeĺý: Róbert Tôlgyesi' zástupca primátoľa mesta

gankové spojenie: Slovenská spoľiteľňa' a's'

IBAN: SK82 0900 0000 005t 2430 6282

BIC: GIBASKBX
lČo: 00 306 185

(ďalej len,, prenaj ímateľ " )

2I aĺásL ztkoĺač. 131/2010 Z.z.o pohĺebníctve v

čl. L
ZMLtryNE STRANY

čl. II.

WoDNÉ USTANoVENIA

1

Nájomca:
Naľodený/á:

Rodné číslo :

Trvale býom :

Tel.
e-mail:

Andľea Faľkašová

'ĺrť:i';:';;ťr:,#:ľ;)luvyv 
ďalšom texte spoločne aj ako ,,zmluvné strany")

Pľenajímateľ je výlučným vlastníkom pozemku^{egistŤ c KN paľcela číslo 1586/1'

zastavanžĺplocha anádvoľie oqýmere ž.'o+ m2,paľcela ľegistra C KN óíslo 1586/8'

zastavaĺäplocha u rráduo.i. o qimeľe l34 fiÝu p*"lu ľegistľa C KN číslo 1586ĺ6' ostatná

plocha o qýmeľe 7 rĺŕ vedeĺré katastĺál'ry- oäuoľom okĺesného uľadu Šaľa' pľe obec

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

Na tejto nehnuteľnosti sa nachád"u .i'äň ,n.rtu šuľa r.ĺoď je pohľebiskom podľa zŕi<oĺa

l31l2'10 Z. z. opohĺebníctve v znení ,r.rr.orsĺ.ľ, pr.dpĺsou. ľieriajímateľ je prevádzkovateľ

pohľebiska.

Hľobové miesto naparcele 8, ľad: 5, hĺobové miesto č' 8'9 (ďalej aj ako 
"hĺobové 

miestoo')

doteľaz uŽívalpôvodný nájomca _ erro sr1lrora (ďalej aj ako ,,pôvodný nájomcď') na

zókJade Nájomnej zm'uvy č. 238/10 zo d,,a I7.'.*OLO: pľičom nájomné za'lŽíval.oe

bľobového miesta Ĺo1o uhradené na dobu do 25'11.'2025 
__^Á-ncfné nľávo n

Z dôvodu, že pôvodný nájomca zomĺel a nájomca využil pľednostné pľávo na uzatvoľerue

novej nájomnej "mlú 
na hĺoborré miesto v súlade s $ zi ods' 4 ztkoĺaÓ' I3|ĺ20I0 Z'z'

o pohĺebníctve v zneĺĺ neskoľších pĺedpiso'o sa zmluvné stľany uýslovne dohodli na

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

2.

J

4.
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1 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca prijíma do nájmu za podmienok

dohodnutých v tejto zmluve hĺobové miesto na paľcele 8' rad :5' hĺobové miesto č' 8'9'

čl. ilL
PREDMEľ .l ÚČBl ľÁĺľĺu

čl.Iv.

neskoľších predpisov'

čl. v.
DoBANÁJMU

Táto zmluv asauzatyáĺa na dobu neuľčitu a nesmie sa vypovedať skôľ, ako po up'ynutí tlecej

doby (10 rokov odo dňa pochovania), ak zákon č" 13tl2o70 Z' z' opohľebníctve v znení

neskoľších predpisov neustanovuj e inak'

Neoddeliteľnoupľílohoutejtoznluvyjedokladoúhĺadenájomného.

čl. vI.
ľÁĺoľľľn

1

SLUŽBYsPoJENÉsNÁJMoMHRoBovÉrĺoMIESTA

S pľenájom hrobového miesta sú spojené služby, ktoré počas trvania nájomného vzťahu

pľlnajímateľ poskytuj e náj omcovi:

1.1 odvoz odpadu z pohľebiska okľem stavebného odpadu'

7.2 údržba pozemkov astavieb na pohľebisku, na ktorom sa hrobové miesto ĺachádza

(okľem hĺobového miesta),

1.3 úhÍady investičných a neinvestičných nákladov sľo]eďch s pľevádzkou pohĺebiska'

I.4pľevádzkovaniepohľebiska,naktoromsanachádzahĺobovémiestošpecifikovanévč1.
III.tejtozmluvy,vsúladesozákonomé.I3:.:2OI0Z.z.opohľebníctvevzneni

1

)

1 Nájomnévovýške2L.87EUR(slovom:dvadsat'devät'euľosemdesiatsedemcent)bolo

"o 
st *y nového nájomcu uhradené na dobu do25'Il'2025

Nájomca berie na vedomie a qýslovne súhlasí s tým, Žeýškanájomného na ďalšie obdobie

nájmubudeuľčenápodľaaktuálneplatnéhocenníkapľenajímateľa.
Nájomca je povinný pľed uplynutím predplateného obdobia uhľadiť nájomné na ďalšie

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

obdobie, má prenajímateľ právo .rypou.duť túto nájomnú zmluvu postupom podľa č1' vn'

tejto Zmluvy 1 ?1' - ' ^:^^+^*Á *ĺaÁnncfné nľávr Vej nájomnej
Pri úmľtí nájomcu hľobového miesta má pľednostné právo na uzatvoľelue no'

zmluvy na hĺobové miesto osoba bíizka, akje blízkych osôb viac' täb\ízka osoba' ktorá

doručí prenajímateľovi písomnú žiadoď ail pľvá, pľeukaže svoj stafus blízkej osoby k

zomĺelému nájomcovi rodným listom alebo čestqým vyhlásením s uradne osvedčeným

podpisom vyhlasujúc tento vďah k zomĺelému nájomcovi a ktorej pľenajímateľ písomne

ako prvej powľdí využitie pľednostného pľáva' Pľednostné právo na uzatvorenie nájomnej

zmluvy možno.rptutnĺľ najneskôr do jedneho ľoka od úmľtia nájomcu hľobového miesta'

2.
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čl. vII.

1

PRÁvA A PovINosTI ZMLUu\Ýcn sľn'lľ

Prenajímateľ je povinný:

1.1 pľevádzkovať pohrebisko sprenaja|ým hĺobovým miestom vsúlade splatnými

pľávnymipľedpismiopohrebnícweapľevádzkoýmpoľiadkompohľebiska,
L2 počas trvania tejto zm1uvy zabezpečiť pľístup nájomcovi kpľenajatému hĺobovému

miestu,

1.3 zdtŽaťsa akýchkol'vek zásahov do hľobového miesta' okĺem prípadu' ak je potrebné

zabezpečiťbezpečné pľevádzkovanie pohľebiska' o pľipľavovanom zásahuje povinný

vopred pĺsomn" informovať nájomcu. o uŽ uskutočnenom zásahu do hĺobového

miesta,jepľevádzkovateľpovinnýbezodkladnepísomneinformovaťnájomcu,
l.4 vopľed písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy' najmenej šesť

mesiacov predo dňo"', keď sa má hĺobové miesto zrušiť'

Nájomcaje povinný:

2.i do&žíavať ustanoveni a prevádzkového poriadku'

2.2 užívať hľobové miesto v súlade s platnými pľávnymi pľedpismi o pohľebníctve

apteváďzkovým poľiadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou'

2.3 navlastné naklady zabezpeéovať poriadok, údľžbu a staĺostlivosť o prenajaté hľobové

miesto a jeho bezprostľedné okolie azabezpeéiť' aby príslušenstvo k hľobu neohĺozilo

bezpečnosť návštevníkov pohľebiska'

2.4 oznamovať pľevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmer]y údajov potľebné na vedenie

evidenciehľobovýchmiest,vpľípadefyzickejosobynajmäanenumenaaadresy
tľvaléhopobýu,vprípadeprevnickejosobynajmäzĺnenuobchodnéhomenaasídla,

2.5 vykonávať akékoltekstavebné ĺpľavy nahľobovom mieste a úpravy okolo hĺobového

miesta iba s predchádzajúcim súhlasom spľávcu cintorína'

2.6 ldrŽiavať poľiadok na pohĺebisku'

Ak prenajímateľ zistí nedostatky v starostlivosti o hĺobové miesto' wTve nájomcuo aby ich

vprimeľanejdobeodstránil.Aknájomcatietonedostatkyneodstľánivpísomneuľčenej
lehote, pľenajímateľ tak môže urobiť sám na naklady nájomcu'

Nájomcabeľienavedomie,žeĺedoďrŽiavanímpľevádzkovéhoporiadkupohĺebiskasamôže
dopustiťpľiestupkupodľaust. $ 32 zĺákona|3tl2O10Z' zopohĺebníctvevplatnom zneĺí'

Kažďá zmenapľevádzkového poriadku bude oznamovaná nájomcovi hĺobového miesta

uverejnením ozĺámenia o zÍneno pľevádzkového poriadku pohĺebiska nauľadnej tabuli

spolusozverejnenímnovéhoprevádzkovéhopoľiadkupohĺebiska.Zmeĺaprevádzkového
poriadku pohĺebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šali'

Podnájom hrobového miesta je zakáuaný'

čl. vlil.
vŕľovnĎ ľÁĺoľľľEJ ZMLU"il uŕoľenľIn NÁJoMNÉrro vZŤAHU

Pľenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie' ak:

a) závažĺéokolnosti na pohľebisku znemožňujú tľvanie nájmu hľobového miesta'

b) sa pohľebisko zruší,

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

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

,)

J

4.
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J

musí so súhlasom nájomcu zabezpeóiť iné hĺobové miesto a na vlastné nák'ady preložiť

ľudskéostatkyn'atuo"príslušenstvahľobunanovéhľobovémiesto.
Ak pľenajímateľ vypovíe nájomnú zm1lwzdôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'

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

keď sa má hľobové miesto zrušiť; ak mu nie je zĺamaadr9sa nájomcu alebo sídlo nájomcu'

uveľejní tuto infoľmáciu na mieste "o;o'* 
na pohrebisku s uvedením mena a priezviska

,,a3o*",, hľobového miesta a čísla hĺobového miesta' 
), je povinný

Akpľenajímateľvypovienájomnúzmluwzdôvoduuvedenéhovods.1písm.c
výpoveď doručiť ná3orn.oui najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty' na ktoru bo1o

nájomné zaplateĺéiakmu nie je znĺrmaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní tuto

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

hľobového miesta a čísla hľobového miesta'

Akpľenajímateľvypovedalnájomnúzmluvuzdôvoduuvedenéhovodseku1písm.
c) a nájomc u i" ^i^y, 

vypovldná lehota uplynie do jedného ľoka odo dňa doručenia

qýpovede. Pľenajímat 
"Í 

,y^"nájomcu, aby nájneskôr do tejto lehoty odstránil z hĺobového

miesta príslušenstvo hľobu; ak ho v tejĺo r"ľrot. neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty

ho pľenajímateľ odstráni; po uplynutí vypovednej lehoty sa príslušenstvo hľobu povaŽuje sa

;:Tffiff'ĺ.".j doby (10 ľokov odo dňa pochovania) môže nájomca písomne požiadať

pľenajímateľa o ukončenie nájomného vzťahu písomnou dohodou zmluvných stľán'

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

o ukončenie zm'uvy tvorí pľílohu č. 6 Všeobe cĺe závaznéhonaľiadenia mesta Šaľa č' 512020

Prevádzkoý poľiadok pohĺebísk mesta Šaľa (ďatej aj ako ,ľZN č' 512020*)'

4

5

6.

čl.Ix.
OSOBITNE USTANOVENIA

1 Pĺenajímateľnezodpoveďétzapoškodenie,aleboodcudzeniehmotnéhomajetkuuloŽeného
nahĺobovom mieste.

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

vlastné naklady. Pľenajímateľ nezodpov eďéĺzapľípadnú stľafu' resp' zničenie majetku'

Nájomca berie na vedomie, že Pľenajím ateľ ajeho sprostľedkovatelia spľacúvajú v zmysle

naľiadenia Európskeho parlamentu a rady ĺÉu zóro K79 z 27 ' aptíLa 2016 o ochĺane

fyzických osôb pľi ,pru",iu*ĺ osobnýú úaa3ou a o voľnom pohybe takýchto údajov' ktoľým

sa zrušuje ,-.*iá 95l46lEs (všeobecnJ nariadenie o ochľane údajov) osobné údaje

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

Pľenajímateľa, ktoré vypýajú zptevádzkovania pohĺebiska podľa zákoĺač' I3Iĺ20t0 Z'z'

o pohľebníctv. u 
^.r'i'"rtorsĺcľr 

predpisov, po oou" nevyhnutne potľebnú nazabezpečenie

ptÍĺv apovinností vyplývajúc íchzo^ir,.'o"eľ'o vďahu zaloŽeĺého ĺazékllade tejto Zmluvy

anáslednenaúčelyarchiváciepodobutrvaniaarchivačnejdobyvsúladesozákonomč.
395l20o2Z.z. oaľchívoch a registľaturach a o doplneď niektoých zákonov v platnom zĺeĺí'

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

naľiadenia o ochľane údajov potľebné na plnenie zakonných povinností Pľenajímateľa podľa

zŕkoĺač.13ll201'OZ.z.opohĺebníctvevzneĺíneskoľšíc.hpredpisov.NájomcazáĺoveÍl
vyhlasuje,žezaúčelomuzavľetiatejtoZmluvypľiposkýnutíosobnýchúdajov
Prenajímateľovi bol dostatočne iďormovaný o svojich pľávach vyplývajúcich zo

2.

J
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4

spľacúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osou.1e.;1daje poskýnúť v súvislosti so

zákonnými a'ebo "*ňáy-i 
pozĺuourrtu*io ako aj o ďa'ších ľelevantn:ých skutočnostiach

obsiahnutýchv dokumente,,Podmi"oty o'ĺ'*y súkľomiď" s ktoľého obsahom saNájomca

pred podpísaním tejto Zmluvy oboznámil' Nä3o-'u berie na vedomie Že infoľmácie o

spracovávaní osobnych údajov sĺ dostupne ,ru.i"boroom sídle Pľenajímateľa: www'sala'sk'

V prípade, at uooĹ pooľä te3to ".'* 
potľebné doručovať druhej zmluvnej strane

akúkoľvek písomnosť, doručuje sa tato |ĺsomnosť na adresu zmluvnej stľany uvedenú v č1'

I. zmluvy, dokiaľ nie je zlneÍLaadľesy písomne oznámená dľuhej zmluvnej strane' ktorá

písomnosť doručuje. V pľĺpade, uk 'u'ni'"*""ľ 
uj ľd dodržaní týchto podmienok vľáti

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

zásielky zmluvnej strane, kioľá zásielku doručuje' Zmluvné strany sa výslovne dohodli na

opľávnení doručovať písomnosti týkajúce 'u 
iu'ť'i|* medzi zmluvnými stranaÍni' ktoré

vyplývajúztejtozmlu.vyajpľostrední".uo*e_mailuďalebokĺátkejtextovejsprávy.
Pľenajímateľ aNájomca sa zav'ázuj'Úpísomne si oznámiť kaŽdíI%nenu týkajúcu sa ich

identifikačných údajov (názov, sídlo, úsla účtov a pod') najneskôr do 10 pracovných dní

odo dňa, kedy táto Á"runastala. Takéto zÍT.eĺysa nebudú považovať za7-rÍLeÍy vyžadujúce
5

si uzavľetie dodďku k tejto zmluve'

čl. x.
zÁvpnnčNÉ UsTAI\ ovENIA

1 K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len n azák?adevzájomnej dohody zmluvných stľán foľmou

očíslovaných písomných dodatkov, s výnimkou zmieĺ vyplývajúcich zo zmeny

pľevádzkoveho poľĺadku pohľebiska, ktoľé sÍlzáväznépľe nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo rmiervšeobecne plŇ; pľávnych pľedpisov najmä zákoĺač' 131/2010

Z.z. opohľebníctve v znení neskoĺších predpisov'

Pľáva a povinnosti zmluvných stľán louto zmluvou neupľavené sa riadia príslušnými

ustanoveniami VZN é.5l2o2ov platnom meĺi,zákonom é' I3tl2o1} Z' z' o pobĺebníctve

v zneĺíneskoľších pľedpisov a zákonom č" 4011964 Z' z' obéiansky zakonník v platnom

ffi zmluvou sa riadi tieŽ doba vžívaĺiapľedmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

ľĹlli*ňľ; nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami aúčinnou

dňom nasledujúcim po dni jej 
^"..3.r"rrá 

nu *"bou* sídle mesta Šaľa. Zmluvné strany

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

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

5a zákoĺa č. 2.tl200o ž. z. o slobodnom pľístupe k infoľmáciám a o znene a doplnení

niektoých"ut.onou(zakonoslobodeiďoľmácií)vplatnomz'ĺeĺí.
Ak niekÍoľé ustanovenia tejto Zm'uvynie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôľ stľatia

účinnosť, nie je ým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúóinných us_

tanovení sa použije úpľava, ktorá, pokiaľ je to pľávne moŽĺé,sa čo najviac približuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatvaĺ"aní tejto Zm'vvy zmlwné strany tuto otázku brali

{.?ľxi''" je vypľacovaná v troch (3) vyhotoveniach povahy originálu' z ktoých

nájomca obdtŽí:.arr" irl vyhotovenie a prenajímateľ obdľží 2 vyhotovenia'

)

J

4

5

6
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7 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si prečítali, súhlasia s jej obsahom, poľozumeli ľnuo

vyhlasujú, Že obsahuj" rtouoarry, lľčitY, jasný aztoanrĺiteľný pľejav ich vôle ana znak

súhlasu ju podpisujú.

V Šaľ, aĺu.,:!.(,..(*,.p.u...

Zanájomcu: Za prenajímateľa:

,'i 
,

:) .j -,'

*

* an

Tiilryesi
zástupca mesta Šal'a
na základe Poveľenia zo dňa Ar./Ä ,"y
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