
Nájomná zmluva č' 312022

na hľobové miesto

uzatvoľenávzmysle$66 3 a násl. zŕkoĺač" 40l|964 Zb' občiansky zákonník v znení neskorších

neskoľších predpisovzneilv
21 anásl. zákonač' I3Il}Oto Z.z. o pohĺebníctve

1.

pľedpisov a $

2.

Pľenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Ná*' Sv' Trojice '7 

'g27 
15 Šaľa

ž""ĺn*, Róbeľt Tilgyesi' zéstvpcapľimátora mesta

g*,koue 
'pojenie: 

Slovenská spoľiteľňa' a's'

IBAI.{: SK82 O90O 0000 O05l2430 6282

BIC: GIBASKBX
tČo: 00 306 185

(ďat ej len,, prenaj ímateľ " )

Nájomca:
Narodený/á:
Rodné číslo :

Trvďe bytom :

Tel.
e-mail:

Eva Ilowáthová

čl. I.

zMLIn/NÉ srnlľy

čl. il.
WODNE USTANOVENIA

,ĺ,Íx!;:;:ľr:#:ľ;)luvy 
v ďalšon texte spoločne aj ako ,,zmluvné strany")

1 Pľenajímateľ je výlučným vlastníkom pozemku^ľegistľa C KN paľcela číslo 1586/1'

zastavanétplocha anádvoľie oqimeľe žzzqq m2,paľcela regista C KN číslo 1586/8'

zastavanétp'ocha u *auoĺ. o qimere B^ Íŕu p*..'u ľegistraC KN číslo t586l6' ostafirá

plocha o qýmeĺe 7 rĺŕ vedene r.ut*oirrry* oäbo'o"'. okľesného uľadu Šďa' pĺe obec

a kďastĺalne územie Šďa, na tĺst" .'tustJcía č' 1 (ďďej aj ako "nebnuteľnosti'o)'

Na tejto nehnuteľnosti sa nachád"u .ĺntJr, *.rtu šuľu r.to"ý je pohľebiskom podľa zél<oĺa

131/2010 Z. z. opohĺebníc*e v znení neskoľších predpisov. Pienajímateľ je prevádzkovateľ

pohĺebiska 
1, hľobové miesto č. 15,16 (ďalej aj ako ,,hrobové

ľĺrobové miesto na paĺcele NC 5' rad:

miesto,.) doteruz rn*apôvodný najoáca - Dezider Horváth (ďalej aj ako 'pôvodný

nájomcď.) :nurá,kJÁ" Nä3omnej "rĺow 
č,.25512006

zavŽívaĺtelľouovJho miestabolo ulĺadené na dobu do 6.12.2027

Z dôvodu, že pôvodný nájomca "o*'i 
u nájomca'1yuži1 prednostné právo na uzatvorente

novej nájomnej zmluvy na hľobové miesto v súlade s $ zi ods' 4 zikoĺaé' t3ll20l0 Z'z'

o pohĺebnícwe v znení neskoľších preapĺsov sa zmluvné strany qýslovne dohodli na

uzatvoľení tejto nájomnej anluvy (ďalej len "zmluvď)'
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čl. ilI.
PREDMEľ.L učnr, ľÁĺľĺu

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

dohodnutých v tejto zmluve hĺobové -i..to na paľceleNCs' ľad :1' hrobové miesto č'

15,16.

čl.Iv.

SLUŽBYSPoJENEsNÁJMoMHRoBovÉrroMIESTA

S pľenájom hľobového miesta sú spojené sluŽby, ktoľé počas tľvania nájomného vzťďru

pľenaj ímateľ poskýuj e náj omcovi:

1.1 odvoz odpadu ž pohĺebiska okĺem stavebného odpadu'

I.2 í&Žbapozemkw a stavieb na pohĺebisku, na ktoľom sa hĺobové miesto ĺachétdza

(okĺem hľobového miesta),

úhĺady investičných a neinvestičných nákladov spojených s pľevádzkou pohĺebiska'

pľevádzkovanie pohľebiska, na ktorom sa nachádza hĺobové miesto špeciťrkované v č1'

III.tejtozmluvy,vsúladesozákonomč,.l3ll2olOZ.z.opohľebníctvevznení
neskorších predpisov.

1

1.3

t.4

1

2.

čl. v.
DoBA NÁJMU

Táto zmluv asatzaťĺáĺa na dobu neuľčitu a nesmie sa vypovedať skôľ, ako po uplynutí tlecej

doby (10 ľokov odo dňa pochovania), ak zákon č' 131/2010 Z' z' opohľebníctve v zĺení

neskorších predpisov neustanovuje inak'

Neoddeliteľnoupľílohoutejtozmluvyjedokladoúbľadenájomného.

čl. vI.
ľÁĺoľĺľÉ

1 Nájomné vo výške 2L.87EUR (slovom: dvadsat'devät'euľ osemdesiatsedem cent ) bolo

"o 
,,.*y nového nájomcu ubĺadené na dobu do 6'12'2027

Nájomca beľie na u.do*i. a výslovne ..rt tu'ĺ s tým, že výška nájomného na ďalšie obdobie

nájmubudeurčenápodľaaktuálneplatnéhocenníkaprenajímateľa.
Nájomca je povinný pľed uplynutím predplateného obdobia uhĺadiť nájomné na ďalšie

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

obdobie, má pľenajímateľ právo ,,ypou"duť túto nájomnú zmluw postupom podľa č1' VIII'

tejto Zmluvy 1 '1 - '-^'^^+^*Á ^*oÁnncfné nr.ávc ýej nájomnej
Pľi úmrtí nájomcu hľobového miesta má pľednostné pľávo na uzatvoľeile nor

zmluvy na hĺobové miesto osoba b1izka, akje blízkych osôb viac' tábbízka osoba' ktorá

doručí pľenajímateľovi písomnú žiadostĺ ako prvá, pľeúaže svoj status blízkej osoby k

zomľelému nájomcovi rodným listom alebo čestn;ým vyhlásením s úľadne osvedčeným

podpisom vyhlazujúc tento vďah k zomľelému nájomcovi a ktorej pľenajímateľ písomne

ako prvej potvľdí vpžitie prednostného pľáva' Pľednostné právo na uzatvorenie nájomnej

zmluvy možno uplatniť najneskôľ do jedneľro ľoka od úmrtia nájomcu hĺobového miesta'
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čl. vII'
PRÁvA A PovINoSTI ZMLUvNÝcrr sľnÁľ

i;'T:xľJj;ľ#'Tĺ*.o*uo s pľenajatým hľobovým miestom v súlade s p'atnými

právnymi pľedpismi o pohĺební "ič upreváďzkoým poriadkom pohľebiska'

I.2 počas trvania tejto zmluvy ,ua",p"ii prístup nájoľncovi kprenajatému hĺobovému

1.3 ä;*'r" akýchko''vek zásahov do hĺobového miesta' okľem pľípadu' ak je potľebné

zabezpeiiťbezpečnéprevádzkovaniepohĺebiska.opľipravovanomzásahujepovinný
vopredpĺ,om'.iďoľmovaťnájomcu.ouŽuskutočnenomzásahudohrobového
miesta,jeprevádzkovateľpovinĺýbezodkladnepísomneinformovaťnájomcu,

|.4 vopred písomne upozomiť najomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy' najmenej šesť

mesiacov pľedo dňo'' keď sa má hĺobové miesto zľušiť'

Nájomcaje povinný:

2.lďoďrŽíavaťustanoveniapľevádzkovéhopoľiadku,
2.2vŽívaťhľobovémiestovsúlade,ptuĺ'y-ĺpľávnymipľedpismiopohĺebníctve

a prevádzkovým poriadkom pohĺebiska ako aj touto zmluvou'

2.3navlastnénakladyzabezpeéovaťporiadok,úd:Ťb:astarostlivosťopľenajatéhĺobové
miestoajehobezpľostrednéokotieazabezpeéiť,abypríslušenstvokhĺobuneohĺozilo
bezpečnosť návštewíkov pohľebiska'

2.4 oznamovať pľevádzkovateľovi pohĺebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie

evidencie hĺobových miest, u n.ĺ_pua" fy"ickej osoby najmä zÍnenu mena a adľesy

trvalého pobytu, v prípade pľavnictej oráuy najmä änenu obchodného mena a sídla'

2.5 vykonávať akekoľveŕstavebné úpľavy na hĺobovom mieste a úpravy okolo hĺobového

miesta iba s predchádzajúcim súhlasom spľávcu cintoľína'

2.6 udrŽíavať poriadok na pohĺebisku'

Ak pľenajím ateľ zistínedostatky v staľostlivosti o hĺobové miesto, vy^,Ie nájomcu' aby ich

v pľimeľanej dobe odstránil. Ak najomca tieto nedostatky neodstľáni v písomne uľčenej

lehote, prenajímateľ tak môže urobiť sám na naklady nájomcu'

Nájomca beľie na vedomie, Že ĺeďodtžiavaním pľevádzkového poľiadku pohĺebiska sa môže

dopustiťpriestupkupodľaust.$32.zakoĺa|37l20lOZ.zopohľebníctvevplatnomzneĺí.
KaŽdtL zmenapľevádzkového poriadku bude oznamovaná nájomcovi hľobového miesta

uverejnením ozĺéĺmeĺiao zlnone pľevádzkového poľiadku poh"bi'ku na uľadnej tabuli

spolu so 
"n.r";Il.rrí* 

nového prevádzkového poriadku pohrebiska ' Zmeĺapľevádzkového

poriadku pohľebĺsta podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šaľ'

'Podnáj 
orľhľobového miesta j e zakázaĺý'

čl. VIII.

vŕľovnĎ NÁJ.MNEJ 2MLUň uŕôľeoľIE NÁJoMNÉrro yZŤAHU

Prenajímateľ nájomnú zmluw vypovie' ak:

a) zéxažnéokolnosti na pohľebisku znemožňujú trvanie nájmu hľobového miesta'

b) sa pohľebisko zruší,

c)nájomca*ĺpo.'po"omenínezaplatilnájomnézavŽívaniehľobovéhomiesta.
Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'

2.

3

4.
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J

musí so súhlasom nájomcu zabezpeéiť iné hĺobové miesto a na vlastné náklady pľeložiť

ľudskéostat$vrátanepríslušenstvabľobunanovéhĺobovémiesto.
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zĺĺhlvlzdôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'

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

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

uverejní túto infoľmáciu na mieste obvykloá na pohĺebisku s uvedením mena a priezviska

nájomcu hľobového miesta a čísla hĺobového miesta'

Akprenajímateľvypovienájomnúzmluvuzdôvoduuvedenéhovods.1písm.c),jepovinný
výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty' na ktoru bolo

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

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

lľobového miesta a čísla hľobového miesta'

Akprenajímateľvypovedalnájomnúzmluwzdôvoduuvedenéhovodseku1písm.
c) a nájom 

"u 
i" ,ni^y, qipovedná lehota uplynie do jedného ľoka odo dňa doručenia

qýpovede. Prenajímate ľ ,yrr"nájomcu, aby ná3nestor do tejto lehoty odstľanil z hľobového

miesta príslušenstvo hľobu; ak ho u t.3to t.t ote neodstrani, po uplynutí výpovednej lehoty

ho prenajímateľ odstľáni; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hľobu považuje sa

ľTfi'Tff'ĺ...j doby (l0 rokov odo dňa pochovania) môŽe nájomca písomne požiadať

pľenajímateľa o ukončenie nájomného vďahu písomnou dohodou zmluvných stľán'

spravidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné uhĺadené' Vzor Žiadosti

o ukončenie zmluvy tvoľí prílohu č. 6 Všeobe cĺe záväzneho naľiadenia mesta Šaľa č' 5ĺ2020

Pľevádzkoý poriadok pohľebísk mesta Šaľa (ďalej aj ako "VZN 
č' 5l20z0*)'
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6.

čl. Ix.
oSoBITNÉ usľĺľovENIA

1. Pľenajímateľ nezodpo vedŕlzapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

na hľobovom mieste'

2. Nájomca berie navedomie, Že jeho vlastqý hnuteľný majetok si je povinný poistiť na

vlastnénáklady.Prenajímateľnezodpovedŕĺzapľípadnústratu,ľesp.zničeniemajetku.
3.Nájomcaberienavedomie,žePľenajímateľajehosprostľedkovateliaspracúvajúvzmysle

naľiadenia Euľópskeho p*t*.ň "u 
'uďy 

ĺdul zóro K79 z 27 ' aprí|a 20t6 o ochľane

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov' ktoým

sa zľušuje smemica g5l46l*s (vseobecnj naľiadenie o ochľane údajov) osobné údaje

NájomcuvľozsahustanovenomvtejtoZmhlvezaúčelomplneniazakonnýchpovinností
Pľenajímateľa,ktorévyplývajú,p,",ad,*ovania'pohľebiskapodľazákoĺač.I3tl20t0Z.z,
o pohľebníctve v znení neskoľšíďpľedpisov, po dobu nevyhnutne potľebnú ĺazabezpečenie

ptix apovinností vyplývajúcich zä zrrrluvného vďahu za|oŽeĺého ĺazák\ade tejto Zmluvy

anáslednenaúčelyaľchiváciepodobutrvaniaarchivačnejdobyvsúladesozákonomč.
39512002 Z.z. oaľchívoch a ľegistľaturach a o doplnení niektoých zákonov v platnom zĺeĺi'

Spracúvanie osobných údajov Nájomcu;e v sĺlade s č1' 6' ods' 1 písm' c) všeobecného

naĺiadenia o ochĺane údajov potrebné na plnenie zakonných povinností Pľenajímateľa podľa

zélkona é. 13tl2'l0 Z.z.o pohĺebníctve v zĺeĺineskoľších pľedpisov. Nájomca zaroveň

vyhlasuje,ŽezaúčelomuzavľetiatejtoZm|ĺvypľipostcytnutíosobnýchúdajov
Prenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich pľávach vyplývajúcich zo
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4.

5

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

zakonnými a'ebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších ľelevantn.ých skutočnostiach

obsiahnutýchv dokumente,,Pádmienky ochľany súkľomiď" s ktorého obsahom saNájomca

pred podpísaním tejto Zm1uvy oboznámil. Ná;o"'"u beľie na vedomie že infoľmácie o

spľacovávaní osobných údajov sú dostupné 
"a 

ňbo'oom sídle Prenajímateľa: www'sala'sk'

V prípade, ak budá podľa tejto zmluvy potrebné doručovať dľuhej zmluvnej strane

akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto pĺsomnosť na adľesu zm|uvnej strany uvedenú v č1'

I. zmluvy, dokiaľ nie je zÍ\erlaadľesy písomne oznámená druhej zmluvnej strane' ktoľá

písomnosť doručuje. Ý prípade, ak sa piro*"o'ť aj pľi dodľžaní týchto podmienok vĺ'áti

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

zásielky zmluvnej strane, kiorá zásĺelku doručuje. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na

oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväz|ol medzi zmluvn;ými stľanami' ktoré

vyplývajú ztejtozmlu_vy aj pľostredníctvom e _ mailu ala\ebo kĺátkej textovej správy'

Pľenajímateľ aNájom"u ,u zav.ázujilpísomne si ozrrámiť každn znenu týkajúcu sa ich

identiÍikačných údajov (néuov,sídlo, čisla účtov a pod') najneskôr do 10 pracovných dní

odo dňa, kedytáto zÍÍenanastala. Takéto zmeÍIysanebudúpovažovať zazmeny vyžadujúce

si uzavretie dodatku k tejto zmluve'

čl. x.
zÁvnnnčNÉ USTANovENIA

1.KzmenetejtozmluvymôžedôjsťlennazákJadevzájomnejdohodyzmluvnýchstránfoľmou
očíslovaných písomných dodatkov, s výnimkou zmien vyplývajúcich zo zmerly

pľevádzkovéhopoľiadkupohľebiska,kÍorésilzáväznépľenájomcudňomnadobudnutiaich
účinnostialebozozmienvšeobecneplatnýchprávnychpľedpisovnajmäzékoĺač.131/2010
Z.z. opohľebníctv e v zĺeníneskoľších predpisov'

2. Pľáva a povinnosti zmluvných strán iouto zmluvou neupľavené sa riadia príslušnými

ustanoveniami VZN č.5l2Ľ20v platnom zneĺí,zákonom č,. t3tl2'1o Z. z. o pohĺebníctve

v znenineskorších predpisov a zákonom é' 4011964 Z' z' občiansky zakonník v platnom

znení.
3.ToutozmluvousaľiaditieždobauŽívaniapredmetunájmudodobynadobudnutiaúčinnosti

tejto zmluvY.

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou

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

súhlasiasozveľejnenímcelejzmluvy,vrátanesozveľejnenímaspľístupnenímichosobných
údajov u ro".uho mena a pľiezvisku. pouin'rosť zmluw zveľejniť vyplyva z ustanovenia $

5a zákona č,. 2I|l2OoO Z. z. o slobodnom pľístupe k iďoľmáciám ao änene a doplnení

niektoľýchzákonov(zákoĺoslobodeinfoľmácií)vplatnomzneru.
5. Ak niektoľé ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné ďebo neskôľ stratia

účinnosť,niejetýmdotknutáplatnosťostatn:ýchustanovení.Namiestoneúčinnýchus-
tanovenísapoužijeúprava,ktoľa,pokiaľjetoprávnemožslé,sačonajviacpribližujezmyslu
aúčelutejtoZmluvy,pokiaľpti.llzatvátanrtejtoZmÍlvyzmluvnéstľanyfutootazkubľali
do úvahy.

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

nájomca obdtŽi3.ano irl vyhotovenie a pľenajímateľ obdtží2 vyhotovenia'6.
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,7 Zm7uvné strany vyhlasujú, že zm\uvu si pľečítali, súhlasia s jej obsďlom' porozumeli mu,

vyhlasujú, Že obsďruje slobodný, uľčitý, jasny azĺonĺritelhý prejav ich vôle aĺla znak
súhlasu ju podpisujú.

V Šaľ, aĺu..t;.1l.,.19.lJl......

Za nájomcu: Za prenajímateľa:

* ĺĺí.- *ĺiĺi.I i

tĺ\''ľ
k

Ró Ttilryesi
zástupca mesta Salta
na základe Poveľenia zo dňa LQ.rr' 2oL4

* *

Ĺ

lfl
ĺ
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