
Nájomná zmluva č.52022

663 anásl. zákona

na hrobové miesto
é. 40ĺ 7964 Zb' obÓiansky zakonník v zneĺineskoľších

zĺrcĺíneskoľšíchpľedpisovvuzawoľená v zmysle $
č. 131/2010 Z'z' o

čl. L

predPisov

z.

)

2! aĺás|.zŕkoĺaa$

1 Pľenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nä su' Tľojice 't'g2715 Šaľa

íÁtĺp"nĺ, Mgr' Jozef Bďický' primátoľ mesta

sJ;"e 
'pojenie: 

Slovenská spoľiteľňa' a's'

IBAN: šŕgz 0900 0000 oO512430 6282

BIC: GIBASKBX

IČo: 00 306 185

(ďalej ĺen,, prenaj íľnateľ " )

,ľl:i';:';;ľr:#:ľ;)luvy 
v ďalšon texte spoločne aj alro ,,zĺnluvné strany")

ZMLIIĺ/NE STRANY

Soňa Ružičková Jahodová

čl. II.

WODNE USTANOVENIA

čL ilI.
PREDMET l Účnl NÁJMU

Náiomca:
Naľodený/á:
Rodné číslo :

Trvale býom :

Tel.
e-mail:

1 Pľenajímateľjevýlučnýmvlastníkompozemku^ľegistľaCKNpaĺcelačíslo1586/1'
zastzvaĺil'plocha anádvoľie oqýmeľe lzioq m2,paľcela ľegistra C KN číslo 1586/8'

zastavaĺélplocha u ,'iáuoĺ. o rnýmere B; rrŕu p*..tu registľaC KN číslo L586l6' ostatná

plocha o qýmere 7 m2 veder'e r.ut^t irrry- oäuo'oo'. okľesného uradu Šďa' pre obec

a katastrálne uzemie šďa' na liste "b;;;; 
č. 1 (ďalej aj ako "nehnuteľnosti")'

Na tejto nehnuteľnoJ sa nachád"u .intJä,,,..tu šuľu tto'y je pohrebiskom podľa ztkoĺa

131/2010 Z.z.onoň.uĺ.*evzneníneskoršíchpr.apĺ.ou.'ľrenajímateľjeprevádzkovateľ
pohľebiska.

1 Prenajímateľpľenechávanájomcovidonájmuanájo1ca.1ijímadonájmuzapodmienok
dohodnuťých v tejto nájomnej "*fu]: 

(d;i;'l"',,zmluva'): Lobove miesto na parce'e 13'

ľad : 8 hľobové *i"to ĺĺz'ĺ"s ieĺ'i aj ako 
"hĺobové 

miesto")'

ĺl Nájomná zmluva na hĺobové miesto
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čl.Iv.

sLUŽBY sPoJENÉ s ľÁľúoM HRoBovrí'ĺĺo MIEsTA

SprenájomhľobovéhomiestasúspojenésluŽby,ktorépočastrvanianájomnéhovzťahu
pľenaj ímateľ poskytuj e náj omc9vt: 

.

1.1 odvoz "unň;;oňeusr'a 
okľem stavebného odpadu'

ĺ.2 údrŽba pozemkov a stavieb "" **J'sku, na kt";Á sa hľobové miesto ĺacllárďza

1.3 ffi.T ľlä"i:ffi:1}"estičných nákladov spojených s lľ.evád3kou pohĺebiska'

t .4 pľevádzkovanie pohÍebirku, ,'; il;om sa nachád"u íooĹouo miesto špecifikované v č1'

III.tejtozmluvy,vsúlade.o"ut.o,,o*Ó.t31ĺ2OI0Z.z,opohĺebníctvevznení
neskoľších pľedpisov'

čl. v.
DoBANÁJMU

1. Táto zmluv asavzaťléĺa na dobu neuľčitu a nesmie sa vypovedať skôr, ak1 ľo uplynutí tlecej

doby (10 ľokov odo dňa po.tou*äj ' uk rtkone' rívzoto Z' z' opohľebníctve v znení

neskorších pľedpisov neustanowje inak'

2. Neoddeliteľnouprílohou tejto zmluvy je doklad o úhľade nájomného'

1: Užívanie hľobového miesta zaóa'ro: t7 '6'2016'

čl. vL
ľÁĺonĺľÉ

1. Výška nájomného éíÍ|l 
'''.EUR 

(slovom: dvadsat'devät' eur osemdesiatsedem cent)

na dobu 10 rokov a je uľčená podl,u 
"rt. 

s 12 vseobecne zétväzĺéhonaľiadenia mesta Šaľa

č,.5ĺ2020Pľevádzkový poľiadok p"il;Jk í"o Šaľa u platnom znení (ďalej aj ako 'JýZN

č,. 5 l202o*)" b"1;'h'äá"'e dÍn t7'6'201 6' na 4'4'2026'

2,Nájomnéje,n'*,vopľedna""ty"t,10rokovpľipodpisetejtozmluvy'(nacelútleciudobu).
3. Nájomca t.ri. nu u.dämie a výslwne súhlasí 

' 
ty', ;' wuĹ" nájomného na ďalšie obdobie

nájmuuoo"u,o.nápodľaaktuďneplatnéhocenní|aprenajímateľa.
4. Nájomca je povinný pr.a optyrrotim pľedplateneho'obdobia uhľadiť nájomné na ďalšie

obdobie.Vpľípadeaknájomcaanipopísomnomupozomeníneuhľadínájomnénaďalšie
obdobie, má prenajímateľ právo 

"ro"'"a"ľ 
tuto nájomnú zmluw postupom podľa č1' vn'

tejto ZmluvY'

5. Pľi úmľtí nájomcu hrobového miesta má pľednostné pľávo na uzatvorenie novej nájomnej

zm'uvy na hľobové miesto o*tlĺiĺ"r.a, ak je blízlóch osôb viac, táb'irka osoba, ktorá

doruóí prenajímateľovi písomnú žiadosť ako prvĺ' pľeukaže svoj uuľ' blízkej osoby k

zomrelému nájomcovi rodným listom alebo čestnýir vyhlásením. s úradne osvedčeným

podpisom vyhlasujúc tento vďJ t 
"o*r.temu 

nájomcovi a lĺÍoľej prenajímateľ písomne

akopľvejpotvTdívyužitiep..a,,on,,eľ,opráxa.Prednostnépľávonauzatvoľenienájomnej
zmluvy možno uplatniť ,ru3.'"rto. ao jedného ľoka od úmfii; nájomcu hľobového miesta'

Nájomná zmluva na hľobové miesto
216



1

i:ľ';:xľJj;"ľ;''Täebisk: ] p:"*:*ĺ,,' tľo|o,m miestom v sulade s platnými

právnymipľedpismiopohľ"unĺ"weapľevaaxovýmpoľiadkompohľebiska,
t.2 počas trvania iejto zmluvy ,^;';;"un prístup nájomcovi k pľenajatému hľobovému

miestu,

1.3 zdržaťsa akýchkoľvek zásahov do hĺobového miesta, okľem prípadu, ak je potľebné

zabezpeéiťloezpečné pr.uaaxouäJpohľebiska' o p'ip'unovanom zásahu je povinný

vopľed pĺ*o''ŕ" informovať "u:"*'" 
o '"i "*ľäĺ''"''o- 

zásahu do hľobového

miesta, je prevádzkouut"ľ pouĺ'irJ Ĺezodkladne písomne infoľmovať nájomcu'

t.4 vopľed písomne upozomiť ,'qo** na vypovedanie nájomnej zmluw' najmenej šesť

mesiacov Ň dĺo'n' keď samáhľobové miesto zrušiť'

Nájomca je povinný:

2.1 dodľžiavaJoĺtu"o'ĺo"''ĺa prevádzkového poľiadku'

2.2 vŽívať hĺobové miesto 'o 'otua' 
s ptátnymi pľávnymi predpismi o pohĺebníctve

a pľevádÁvým poľiadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou'

2.3 navlastné naklady ,ua"rp"eoiuipoĺuao6 ffi?b" a staľostlivosť o pľenajaté hľobové

miesto a jeho bezprostredné or.ori. azabezpeéiť, aby pľíslušenstvo k hĺobu neohľozilo

2.4iľxľ*;ffi:äHľ'ťľ"i;*:,'*"ĽľzÍrLeÍ|yúdajovpotľebnénavedenie
evidencie hĺobových miest, ;;"n*. ĺľ1ĺcte] osoby najmä zmenu mena a adresy

trvalého pobytu, v pľípade prĺn'J.t.3 oráuy najmä zmenuobchodného mena a sídla'

2.5 vykonĺvať aĹékoľvek ,tuu'u"e Jpravy na hrobovom mieste a úpľavy oko'o hrobového

miesta ĺ* 
' n'"o'hádzajúcim súhlasom správcu cintoľína'

3. 'J r,:ľíl""ťľffiTj;:,'J#'"oli:ä"*osti 
o hľobové miesto, vy'Nenájomcu, abľ ic{

v pľimeľanej Jou. oart ánil. Ak;ň;" tieto nedostat$ neodstľáni v písomne uľčenej

lehote, prenajímateľ tak môže urobiť sám nanákladY nájomcu'

4. Nájomca b.ĺ. 
"á '.aomie' 

z" 
'"oňiiavaním 

pľeváJzkového poľiadku pohľebiska sa môže

dopustiť pľiestupku podľa.rľ. $ 3) zĺkoĺatrtlzoto Z' z opot"'t''ĺ"we v platnom zneĺí'

5. Kažďá zÍÍLeĺaprevádzkového poľiadku bude oznamovaná nájomcovi hĺobového miesta

uveľejnením oznámenia o ^.n 
prevádzkovéh" p"'i"ar.' pán 

"ui'tu 
nauľadnej tabuli

spolu so zveľejnením novih1 n"uäJ'*ouého poľiadku poh'"bisku ' Zmeĺapľevádzkového

poriadkupohľebiskapodliehaschváleniuMestskýmzastupiteľstvomvSali.
6. 

^Podnájom 
hĺobového miesta je zakéľ;aný'

čt. VIII.

vŕľovnĎ ľÁĺolĺľEJ zMtuv;ĺ uŕôľeENIE NÁJoMNEHo VZŤAIIU

1. Pľenajímateľ nájomnú vypovie' ak:

a) ztĺvažnéor.oirror,ĺ na pohľebi'ŕ" """'ožňujú 
trvanie nájmu hľobového miesta'

3lä1*:Ti;;il;"*"ninezaplatilnájoĺnnézavŽívaĺiehrobovéhomiesta'
2. Ak pľenajímateľ vypovie 'ra3o*"ĺ''"n't''*' 

aouojon ouedených v odseku 1 písm' a) a b)'

čl. vII.

ľnr(vĺ, A PovINosTI LNILuvľÝcrĺ STR(N

z
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J

musí so súhlasom nájomcu zabezpeéiťiné hĺobové miesto a na vlastné naklady pľeloŽiť

ľudské ostatky u'at"'"" p'ĺĺušenstva hĺobu na nové hĺobové miesto'

Ak prenajímateľ vypovie nájomnú. "*r"ä" 
J*1"] "'"ľ:'ch 

v odseku 1 písm' a) a b)'

je povinný uypou.aíia"r'"": zm\ľ doručiť nájomcovi najmenej tľi mesiace'predo dňom'

keď sa má hľobové miesto zrušiť; .k *;;i" j 

" 
rnir^uiuj:'l nájomcu alebo sídlo nájomcu'

uveľejní túto informJ"i.' rru mieste "d;il;pohľebisku 
s uvedením mena a pľiezviska

ľť*ľj*j'ľ'mä":*iäffi"):ľ:äh"enéhovods.1písm.c), 
jepovinný

výpoveďdoručiť,.4o*.o.,oina]neskirdodvochmesiacovpouplynutílehoty,naktorubolo
nájomné ,upĺut"ne|, imu nie j. ^"*" "J*ra 

nájomcu ur"uo sĺor11ujlĽ'uuerejní tuto

informáciu na mieste obvyklom ,ru pot..ti.Lu s uvedením mena a priezviska nájomcu

*Tä;fiľffijĺ#ľ"JÍľľ.,")ľ,"* z oo1o| uvedeného v odseku 1písm'

c) a nájom "u:" 
Át^v, qýpovednu Ĺt'"á uplynie do jedného ľoka odo dňa doručenia

qipovede. Prenajímate ľ 
'yrr"'u:"-"', "oy"uJn"'kôr 

do tejto lehoty odstranil z hĺobového

miesta pľíslušenstvo hľobu; ak ho ",.ii" 
r.n"te ry1dstľani, 

po uplynutí výpovednej lehoty

ho pľenajímateľ ojstľáni; po uplynutí íypoueane3 lehoty sa-prís'ulenstvo hľobu povaŽuje sa

opustenú vec.

Po uplynutí tlecej doby (10 rokov odo dňa pochovania) môže nájomca písomne požiaďať

pľenajímateľao,ukončenienájomnéhovďahupísomnoudohodouzmluvnýchstľán,
spľavidlakuposlednemudňua"uy,naktorubolonájomnéuhĺadené.Vzoľžiadosti
o ukončenie zmluvy tvorí pľílohu č' 6 vZN č" 5ĺ2020'

4

5

6.

čl.Ix.
OSOBITNE USTANOVENIA

1 Prenajímateľ nezodpov edéĺ za poškodenie' alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

)

J

ffi]ä:iläľ il:"" míe, Žejeho vlastný hnuteľný majetok si je povinný poistiť na

v'astné nak'ady. Prenajímateľ nezodpo vedá|zapľípadnú stľatu, ľesp' zničenie majetku'

Nájomca beľie na u.áo*i", že Prenajímateľ a jeho spľostľedkovatelia spľacúvajú v zmysle

naľiadenia Euľópskeho paľlamentu "_r'"u, 
ie]ó zóroK79 z27' aprí|a 2016 o ochĺane

ff zických osôb pľi rňfu osob.Ý1h úju: ou a o voľnom pohybe takýchto údaj ov' ktoým

sa zrušuje ,*.*ĺ.'u g 5l46ĺEs (všeobecnj naľiadenie o o.tr*. údajov) osobné údaje

Nájomcu n .o"rďru stanovenom v tejto Zm|vveza účelom plnenia zakonných povinností

Pľenajímateľa, ktoľé vyplývajú ,pr"rnirrania pohľebiska podľa zákoĺaó' I3tl2010 Z'z'

o pohľebníctve v 
^nín""rr.-ur"t 

nr"an["", po aouo rr"wt.'"tn" potľebnú ĺazabezpeóeĺíe

pľáv a povinností wplývajúcich zo i,r]il""jň 
vďahu založeĺéhona základe tejto Zmluvy

a následne na účely aľchivácie po aou., trvania aľchivačnej ffi'l' suta{ 
1o 

zákonom č'

3g5t20o2 Z.z. oaľchívoch a ľegistľatuľ""t, 
" " 

doplnení niektoých zákonov v platnom zĺeĺí'

Spracúvanie osobných údajov Nij"{;l" ' ,6ruĺ' s č1' 6' oo'' t písm' c) všeobecného

naĺiadenia o ochĺane údajov potľebné nu prrr.ĺ. zakonnÝ1h povinností Pľenajímateľa podľa

ztkoĺa i. I31'20IO Z,z.o pohĺební'*" u zneĺíneskoľších pľedpisov. Nájomca zélroveil

vyhlazuje, Že 
"u 

-'e.to* 
uzavretia tejto 

'ľuu' _|'' 
poskýnutí osobných údajov

Prenajímateľovi boi dostatočne infoľmovaný o svojicľl pľávach vyplývajúcich zo

spľacúvania jeho osobných údajov, " 
p""ĺ*"'ti osobné údaje poskýnúť v súvislosti so

Nájomná zmluva nahrobové miesto
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4

zakonnými alebo zmluvn:ŕmi požiadavkami, ako aj o ďalších relevantných skutoónostiach

obsiúnutý"rr ro aor.J"nt" ,ľáa.i"*y ]_"m*y 'ĺioo,oiď" 
s ktoľého obsahom saNájomca

pľed podpísaním *ii" 7"rr"" :l"^á*ilŇfuorn.u 
beľie na vedomie že iďoľmácie o

spracovávaní orouoy"t ĺa4o,. rĺ d"rr;;; 'u 
*.touo- sídle Prenajímateľa: www'sala'sk'

V prípade, * *uĹ-n"Jiä ,.:. TŇ 
-potľebné 

doručovať druhej zmluvnej stľane

akúkoľvek písomnosť, doruĺuje ,utat" pĺil*""rľ na adľesu zmluvnej strany uvedenú v č1'

I. zmluvy, dokiaľ nie je 7ÍÍer.auo"'y'|ĺ'omne o1ám.e1á dľuhej zmluvnej stľaĺto' ktoľá

písomnosť uo-u,rŕ { pľípade, .ľ ,"'pl*.""'ľ aj pri dodľžaní týchto podmienok vráti

nedoručená, "*tororre 
,o*y ,u ĺoľroaiĺ,-i. ĺeĺ*y áoruce"ia nastávajú dňom vľátenia

zásie'ky zmluvnej ,i*", kíorá zásieilu aoruĺ,r3e. Zmluvné stľany sa výslovne dohodli na

opľávnení ĺoroeo*i pĺ.omnosti tĺ9ĺ* ,u ž*uk' m'edzi zmluvnými stĺanami' ktoré

vyplývajú ztejto"-i"", u3 prort 
"or,ĺJtl-om 

e _ mailu ďalebo kĺátkej textovej spľávy'

Prenajímateľ aNájomca sa zavuujirpĺr"r"". si oznámiť každú änenu týkajúcu sa ich

identifikačných údajov (ĺžľzov,rĺato, ártu účtov a pod') najneskôľ do 10 pľacovných dní

odo dňa, kedy tato äena nastala. T.két" ;;ny sa nebudú považovať zazrr.er.y vyžadujúce

si uzavretie dodatku k tejto zmluve'

5

čl. x.

1

zÁvnnnčNÉ UsTANovENIA

Kzmenetejtozmluvymôžedôjsťlenna,ŕM?ď:,,,?]:T1ľ*dyzmluvnýchstľánfoľmou
očíslovanýchpísomnýchdodatkov,sqinimkouzmienvyplývajúcichzoäneny
prevádzkoveno po.iuam pohrebiska, ktoľé sirzžrvazĺépre najomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo ;;" roš.ob""rr" nň;ú n'*nycĺ pľeapisov najmä zii<oĺač' 131/2010

m;;ľ""ľ:ľ;Jtri'Jľ"''#il:*]'ä}ľ::^:"ľ,"'enésaľiadiapríslušnými
ustanoveniami VZN é.slzoiov platnom zfleĺí'zákonom ĺ. t:tlzoto Z' z' o pohĺebníctve

vmeĺíneskoľšíchpľedpisovazákonomé.4011964Z.z.obč:ianskyzakonníkvplatnom
zneĺí.
Touto zmluvou sa riadi tiež doba uŽívania pľedmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

tejto zmluvY.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpizu oboma zmluvnými stľanami a účinnou

dňom nasledujúcim po dni jej 
^o':*"á 

l";"_::^::ľídle mesta Šaľa' Zmluvné stľany

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

údajov v ľozsahu ;;" a pľiezviska. Povinnosť zmluw zvere3niť vyplyva z ustanovenia $

5azál<onač,.2ttl20(OZ,z.o,touoano.pľístupekinfoľmáciámaozneneadoplnení
niektoých ,ĺxon'í"1)ákon o slob1de iďoľmácií) v platnom zĺeĺí'

Ak niektoľé ustanovenia tejto zm'uvy J" sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôľ stľatia

účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatqých ustanovení. Namiesto neúčinných us_

tanovení sa pouŽije úprava, ktorá, por.ĺui:. to pľavne 
^oÁé,sa 

čo najviac pľiblifuje zmyslu

aúčelutejtoZmluvy,pokiaľp.ĺu"utu*"^ĺt.3toz*lunyzmluvnestranytutootázkubrali
do úvahy.

Táto zmluva je vypracovaná v tľoch (3) vyhotov1niach povahy oľiginálu, z ktoľých

nájomca obdľží jedno (t; ,ryt otou."" "nňajímateľ 
obdľŽí 2 vyhotovenia'

,)

J

4

5

6
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7 Zmh;;yĺé strany vyh|asujú, Že zmluvu si pľečítali, súhlasia s jej obsahom' poľozrrmeli mu,

vyhlasujú, Že obsahuje slobodný, uľčitý, jasný aztozlxĺlitel'ný pľejav ich vôle ana znak

súhlasu ju podpisujú.

V Šali, aĺu.../.ĺ;..(. :..?.Q.?.?....

Za nájomcu: Za pľenajímateľa:

i
It

il
l!

JozeÍ.
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