
Nájomná zmluva ó'' 612022

na hľobové miesto

zŕkoĺa é. 40 l tg64 Zb' občiansky zákonník v zĺeĺineskorších

zneĺtneskoľšíchpredPisovuzatvoÍená v zmysle

pľedpisov

$ 663 anásl.
násl. zákona č.

Rubin Kostov

131/2010 Z.z'o

čl. L
ZMLI'IVNÉ sľRAľv

v
a$ZI a

1 Pľenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: **' s'' Trojice 'ĺ 
'927 

t5 Šďa

í*rĺp"nv, Mgľ' Jozef Bďický pľimátoľ mesta

g*k;"e 
'pojenie: 

Slovenská sporiteľňa' a's'

IBA].{: šrgz 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
tČo: 00 306 185

(ďalej len,, prenaj ímateľ " )

2. Nájomca:
Naľodený/á:
Rodné číslo :

Trvale býom :

Tel.
e-mail:

1

čl. II.

Úvooľr{, UsTANovENIA

čl. ilI.
PREDMEľ .q, ÚčBI-', NÁJMU

,ĺ;':i';:';;ťr:#:ľ;)luvy 
v ďalšoĺn texte spoločne aj ako ,,zmluvné strany")

1

)

Pľenajímatel,jevýlučnýmvlastníkompozemku^ľegistľacKNpaĺcelačíslo1586/1'
zastavané plochy anádvoria oqimere žlium2' paľcela ľegistľa C KN číslo 1586/8'

zastavaĺtl,plocha u rräáuoĺ" o rnýmeľe B; rrŕu p*r.tu ľegistľŕ KN číslo 1586/6' ostatĺrá

plocha o v.imeľe 7 m2 vedene ratastľírnym obo11. okresného uradu Šďa' pľe obec

a katastrálne uzemĺeiďa, na liste 'r"r;.*" 
č. 1 (ďďej aj ako "nehnuteľnostio')'

Na tejto nebnuteľnosti sa nachád"u .inää*"" š"ľ" Ltoľý je pohľebiskom podľa zál<oĺa

131/2010 Z.z.oooľ''.uĺ*ev zneníneskoľšíchpr.ĺpirou.'ľ.enajímateľjeprevádzkovateľ

pohrebiska.

Pľenajímateľ pľenecháva nájomcovi do nájmu a nájomc1..nrijíma do najmu za podmienok

dohodnutýchv tejto nájomnej ,*ro*.ĺaur.j len,,zm'uva"): umovú schĺaĺrkuv kolrrmbáľiu'

číslo urnov.3 ,"t''ĺnľľ'_ ľriĺaĺ': aj ako 
"uľnová 

schľankď')'

i? Nájomná zmluva na'hľobové miesto - urnové miesto
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1

čl.Iv'

SLUŽBY sPoJENÉ S NÁJMóM HRoBovÉHo MIEsTA

Spľenájomuľnovejschľánkysúspojenéslužby,ktoľépočastrvanianájomnéhovďahu
pr""a: ĺm"teľ poskytuj e náj omcovi: 

.

ľľ'ťľäť*:x*'ľ:,;;:l"ľ"fi #äľä''T"Ť.:11äsaumováschĺaĺrkaĺachélďza

1 .3 ľff.T':T']ffiľH:Lestičných nákladov' sp:]:'ý"n s prevádzkou Pohľebiska'

t.4 prevádzkovanie pohľebiska, 1a 
koro. saĺachéĺďza uľnová schĺanka špecifikovaná

včl.il.tejtozmluvy,vsúlade,o"atono.č.131/2010Z,z.opohĺebníctvevznení

1

)
J

Táto zmluva sa lzatvára na dobu neurčitú v sulade so zákonom č' 131/2010

Z. z. opohľebníctve v platnom zneni' 
.

Neoddetiteľnou príl'ohä" 
'"i'" 

zmluvy je doklad o úhrade nájomného'

Užívanie uľnovej schĺanky zaÓa|o ďíĺa 10't'2022

neskoľších predpisov'

čl. v.
DoBANÁJMU

čl. vI.
ľÁĺolĺľÉ

1.Výškanájomnéhočiní500,00EUR(slovom:pät'stoeur)nadobu30-1kovajeurčená
podľa ust. $ ii vs.ot. ,n" ,ar'Áiĺ, naľiadenia ..',á Šaľa č. 5l202o Pľevádzkorý

poriadok pot'r"úrt;; Šaľa v znenĺ neskoľších ^i.n 
(ďalej aj ako "vZN 

é' 5l20z0")

abolo uhľadené dňa 10'1'2022'nadobu do 2052'

2. Nájomné je 
'n*u 

uonred na """* 
30 rokov pľi podpise tejto zmluvy'

3. Nájomca b"ĺ" 
'u 

.'o"aomi" u 'ýr1;;;. 
súhlasí , ty*, i" wsr" nájomného na ďalšie obdobie

nájmuu.,a.*o".ápodľaaktuálneplatnehocennĺ|apľenajímďeľa.
4. Nájomca je povinný p."a ,rpry..'iň |ľedplateného "Ĺĺäui" 

ubľadiť nájomné na ďa'šie

obdobie.Vprípadeaknájomcaanipopísomnomi,ľ"'"**ĺneuhradínájomnénaďalšie
obdobie,mápľenajímateľprávo',o"".a"ľtútonájomnúzmluwpostupompodľač1.vil.
tejto Zmluvy' 

inky má pľednostné právo na uzatvoľenie novej nájomnej

5. 
';ňľlľffiffilääiLiľ'í;'b|í7ka,ak je blĺziy.n o.ou viac, tá blízka osoba' ktoľá

doručí pľenajímateľovi písomnJiĺuaorľ ako prvá, preukaže svoj status b'ízkej osoby k

zomrelému nájomcovi ľodným listom alebo čestnýir vyhlásením. s úradne osvedčeným

podpisom vyhlasujúc ľľo v{J k 
"omľelému 

nájomcovi a ktoľej pľenajímateľ písomne

akoprvejpotvrdĺvyužitiepľednostnéhoptáva,Pľednostnéprávonauzatvoľenienájomnej
zmluvymožnouplatniť,,u3,,",to,doiednehoľokaodúmľtianájomcuuľnovejschranky.

Nájomná zmluva nahĺobové miesto _ urnové miesto
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1

čl. vII.

ľru(vĺ A PovINoš'' íľnuvmrcrr sľn'(ľ

. Pľenajímateľ je povinný 
' __o_oiqtnlr llrnoVo.l schránkou v sulade s platnými

r.r 
-pĺeváĺdzkivať 

pohĺebisko sprenajatou urnovo

právnymí predpismi o pohr.uri"w e a prevtÄzkovym poľiadkom pohľebiska'

1,.2 počas trvania tejto zmluvy ,irJn"uiirľístup nájomcovi k urnovej schĺánke'

1.3 zdrŽaťsa akýchkoľvek zĺsahov äo ,r*o*; ,"hruoky, okrem pľípadu' ak je potľebné

zabezpeéiťbezpečĺépľevádzkovunĺ"pot,,euiska.oPriPľavovanomzásahujepovinný
vopred písomne informova;-rrá3o'n.u. o u1uskutočnenom zásďru do umovej

schĺánky, je pľevádzko*t"ľ ;";i*'bezodk1adne 
písomne informovať nájomcuo

1.4 vopľed pĺsomr," upozomiť 'ä;;;;"" wi'ia"'i' nájomnej zmluvy' najmenej šesť

,n".iu.o" |'"oo dRoĺn' keď sa má uľnová schľánka vypľatať'

2. Nájomcaje povinný:

2.L dodržiavať ostano'o"ni a ptevádzkového poľiadku'

2.2 lživať uľnovú schľánku " 
,ĺr"a. s platnými iľávnymi pľedpismi o pohľebníctve

u pr.uaJÁvým poľiadkom pohľebiska ako 
1j.touto 

zmluvou'

2.3 na vlastné naklady ,ua"rp":Är*poľiadok, ú{žbu a staľostlivosť o urnovú schĺaĺlku

azabezpeéiť, aby uľnová ,ňá'd neohľozila bezpečnosť navštevníkov pohĺebiska'

2.4 oznamovať pľevádzkov",.ŕ"'in"t rebiska us.tty'"*.ny údajov potľebné na vedenie

evidencie hĺobových miest' u i.ĺpua. ffzickej osoby ĺajmä.zm3nu mena a adľesy

tľvaléhopobýu,vprípadep,a*i.t":osobynu3*azmenuobchmenaasídla,
2.5 zdržaťsa vykonávania akychkoľvekstavebny.t, ĺpruu umovej schĺánky ajej okolia'

Úpľava čelnej dosky urnovej schľanky (vľ1ane m áĺtéňepísmen) môže byť vykonaná

iuu' p"a'n ia'uit'iĺmsúhlasom spľávcu cintorína'

2.6 udľžiavať poľiadok na pohľebisku'

2.7 .o"'u""onlť sviečky len na mieste na to vyhľadenom'

3. Akpľenajímaieľ zistĺ nedostatky v staľostlivosti o urnovú schľánku' yyzYenájomcu' aby ich

v primeľanej dobe odstrani'. Ak nájomca tieto ""á".,"*' 
neodstľáni v písomne určenej

lehote, pľenäjĺmateľ tak môŽe uľobiť sám na náklady nájomcu'

4 . Náj omca beľie na vedomie, Že ĺedodržiavaním pr".ráaÁného poľiadku pohĺebiska sa môŽe

dopustiť priestupku podľa 
'.r. s äll.ľ" ĺaníDoli. z' 'o 

pohľebníctve v platnom zneĺl'

5. Kúdä zmerĹaprevádzkového poľiadku bude 
1znamovaná 

nájomcovi hĺobového miesta

uveľejnením oznéĺĺeĺiao "*Jrr. 
pľevádzkoveno poĺuot" p;ľ.b:'k" nauľadnej tabuli

spolu so zverejnením nového n."uäa"r'*ého poriaäku pohľeĹiska ' Zmeĺaprevádzkového

poľiadku pohĺebiska podlieha schváleniu Mestským *'topit'ľ'wom v Šaľ'

6. Podnájom umového miestaje zakžnaĺý'

čl. VIII.

výľovEĎ ľÁĺoľĺľEJ ZMLUVY A UKoNčENIE NÁJolĺľÉlĺo VZŤAHU

1 Pľenajímateľ nájomnú zmluw vypovie' ak :

a)zŕĺvažnéokolnostinapohrebi,tu^"*ozĺ.,3útrvanienájmuumovejschĺánky,

:]ix,:ffi'ä[Íffl;"*"nĺnez1rat1lnájomnézavŽívanieuľnovejschľánky'
Akpľenajímateľvypovienájomnúzmluvuzdôvodovuvedenýchvodseku1písm.a)ab)'2

Nájomná zmluva na hĺobové miesto _ uľnové miesto
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J

Ínusí so súhlasom nájomcu zabezpeéiťnáfuadné miesto na uloženie uľien so spopolnenými

ostatkami.
dk pľenajímateľ vypovie naj1mni "n'1-"*:. 1uĽ:::1ľ"ý"n 

v odseku 1 písm' a) a b)'

je povinný.r*ou.oI'ĺjoffi zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace pľedo dňom'

keď sa má urno'u ,"ĺrá*a zrušiť; .r. *' ĺ.: " rnámuuo'1* nájomcu alebo sídlo nájomcu'

uveľejní tuto infoľmacĹ na miest. "b'y;;; 
nu potr.uisku s uvedením mena a pľiezviska

nť*,;* *ľĺ*lil*äill';ffiil uvedeného v ods 1 písm. c), j e povinný

výpoveď doručiť "áj;;;""ínajneskôľ 
do dvoch mesiacov fo uplynutí lehoty' na ktoru bolo

nájomné ,upĺut"ne|, imu nie j. ^r*" "Jr*a 
nájomcu ĺ'to 

'ĺato 
n^dlĽ;'"ueľejní tuto

infoľmáciu na mieste obvyklom "" n"tr.uĺsľr, s uvedením mena a priezviska nájomcu

tr'ä#,|;*í T;:Tffi'i'nľ,ľÍľ];'"* z dô.ody uvedeného v odseku 1 písm'

c) a nájomc ,:" Áe^v, qipovedĺu i.n"i" -nlynie do jedného ĺoka odo dňa doručenia

qipovede. ľľenaiĺmatď 
' 
wzve"a:"r..',luy'iu]""'to' 

do tejto lehoty odstrani' z uľnovej

scbľanky uložené uľny a písmo 
" 

ĺ..r:r: aosky; ak ich v tejto iehote neolstrani' po uplynutí

výpovednej lehoty ich pľenajírnut ľ oä't'ani; po uplynutí výpovednej lehoty sa pľípadné

pľíslušenswo *áu'; "t''u"t'y 
považuje za opustenú vec'

Nájomca môŽe pĹo*. poŽiadaťn#"j*#ľa o ukončenie nájomného vďďru písomnou

dohodou zmluvných stráno ,p.uuiĺu ŕo poslednému.* uoo'' na ktoru bolo najomné

uhĺadené. vro, ziÁrsti o ukonč"r,ĺ"äĹw ffoľí prílohu č' 6 VZN č'' 512020'

4.

5

6.

osoBITNÉ usľlľovENIA

1. Pľenajímateľ nezodpov eďátzapoškodenie' alebo odcudzenie drobného hmotného majetku'

2.Nájomcat.ĺ".,uu.domie,z.:"t,""rastnýhnúeľ1Ý'maj]-o:^::j:.ľvinnýpoistiťna
vlastné náklady. Pľenajímat.ľ rr.)oJpo vedá|zapt'ípadnú stľatu' resp' zničenie majetku'

3.Nájomcau..ĺ",,uvedomie,z"p,*ujĺ*ateľaj9r,o,p.,t,edkovate1iaspľacúvajúvzmysle
naľiadenia Euľópskeho p*t*.ni.r*äô ĺŕo zóroK79 z27' apríIa 2016 o ochľane

ffzických osôb pri spracúvaní osobných údajov u o uoi"o* pohybe takýchto údajov' ktoým

sa zľušuje smemica 95ĺ46l*s G;.#_naľiadenie o o.t''*. údajov) osobné údaje

NájomcuvľozsahustanovenomvtejtoZm|ĺve"u.o*1o*plneniazakonnýchpovinností
Prenajímateľa,lÚoľé vyp'ývajú ,w"ruarx"vurria pohľ"biska podľa zÍkoĺačl' t31'l20ĺ0 Z'z'

o pohľebnĺctJe u 
"n"nín.rr.orsĺ"tip'"J|ĺ'ou''po 

a"1""wr'""t"" Potľebnú na zabezpečenie

prŕx apoui*or,i ryp1ývajúcich;;;i""'uil orďuhvjozeného ĺazŕlkladetejto Zmluvy

a následne na účely aľchivácie nT ffi trvania *rt iuu*.: doby v súlade so zákonom č'

3g5ĺ20o2Z.z. oarchívoch ur.gĺrt uĺ.ach a o doplnenĺ niektoých zákonov v platnom zĺeĺi'

Spracúvanie osobných údajov *äi"*." :. u ,,ituo.l et. o. lds. 1 písm' c) všeobecného

naľiadenia o ochĺane údajov no""í"J* ptn"nĺ' 
"at"*y"t'povinností 

Pľenajímďeľa podľa

zékoĺa é. 13ĺl2OtO Z.z.o pohľebnícwe v znerurr.rt orsĺ.ľ, pľedpisov. Nájomca zaľoveň

vyhlasuje,Žezaúčelom*u*..ĺu..j.oZmluvypľipo'r.ĺn".ĺosobných,dajov
Pľenajímateľovi bol dostatočne iďoľmovaný o'svojictr pĺávach vyplývajúcich zo

spracúvania jeho osobných úd;;',-; pouionosti orour,ä údaje poskýnúť v súvislosti so

zakonnými ut"to zmluvnými poziuauuĹur.ri, ako aj o ďa'ších ľelevaĺrtných skutočnostiach

čl.Ix.

ľ
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4

obsiahnuých v dokumente ,,Podmienky ochľany súkĺomiď', s kÍorého obsahom saNájomca

pred podpísaním d;;ffi.o ry^*n 
Ňä3o*.u beĺie na vedomie Že infoľmácie o

spĺacovávaní orourrý"t údajovsú u".*"u'" *.9"1""." sĺále ľľena3ímďeľa: www'sala'sk'

V pľípade, .L u"al p;J* t.:t" 1ríw 
_|oueune 

doručovať dľuhej zmluvnej strane

akúkoľvek písomnosť, dorueuje ,"*aiir"ri'orľ na adľesu zmluvnej strany uvedenú v č1'

I. zmluw, dokiaľ nie je zÍÍenaua'"'y'j'omne o1{ená druhej zmluvnej strane' ktoľá

písomnosť ao-ĺ'ŕ iprípade, ur."u'p|**orľ."j p:i aoa'z*ĺ'ychto podmienok vráti

nedoručená, "*'ou; 
,ir* ,u aonooii, z" ĺĺĺor.ľ doručenia nastavajú dňom vľátenia

zásie1ky zmluvnej ;;r*" ktotä zi'siett'o oo,ueqe' Zmluvné stľany sa qýs1ovne dohod1i na

opľávnení u"-u"'"iliromnosti ,ľi;"; sa zžnäzkvmedzi zmluvnými stľanami' ktoľé

vyplývajú ztejto;Ň uj prort .ĺrrĺJio* e - mailu ďalebo kľátkej textovej spľávy

Prenajímateľ aNájomca sa zav-ujir|rro*n si oznámiť každú zĺnenu týkajúcu sa ich

identiťrkačných úJajov (ĺžuov,rĺato,-Jriu účtov a pod') najneskôľ do 10 pracovných dní

odo dňa, kedy táto äen) nasta'a. Tákét" ;eny sa ĺrebudu páv ažovať za7ÍÍLeÍLy vyžadujúce

,i .r"uur.ti" dodatku k tejto zmluve'

5

čl. x.

1

zÁvpnnčNÉ USTANovENIA

KzmenetejtozmluvymôŽedôjďlennazáklade:"ij"T'johodľzmluvnýchstľánfoľmou
očíslovanýchpísomnýchdodatkov,sýnimkouzmienvyplývajúcichzozÍneny
pľevádzkovet o poriuäŕo |ohľebiska, ktoľé št rarwoepre na3omcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo ;i"; uš"ob."rr. n'"ärJn n'*rrv.t ir"apisov najmä zŕkoĺač' 131/2010

?h;jÍ*ľľ "#tr"}"Jľ"ľ.'ľ 
n""1ľ' 

ä*'ou neupmvené s a 
_riadia 

prí slušnými

ustanoveniami VZN ó. 5l2'2ov platnom Á"^'zákonom e. trtpoto Z. z' o pohľebníctve

vzneníneskoľšíchpľedpisovu"uto,,o*é.40ilt964Z.z.obóianskyzakonníkvplatnom
meĺí.
Touto zmluvou sa ľiadi tiež doba užívania predmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

tejto zmluvY.

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

dňom nasledujúcim po dni jej 
^""3*Jä 

l" i'-::^::ľídle mesta Šaľa' Zmluvné strany

súhlasia so zvereinením ce'ej zmluvy, vľátane ,o 
"u.r.3rr*í- 

a spľístupnením ich osobných

údajov v ľozsahu ;;" a pľiezviska. Povinnosť zmluw zveľ"3niť vyp'yva z ustanovenia $

5a zŕlkoĺa č. 2tIĺ2O00 Z. z.o ,touoJrro- pľísfupe k iďoľmáciám a o zmene a doplnení

niektoqých ,txonotr-1)ákon o slobode infoľmácií) v platnom zneĺi'

Ak niektoľé ustanovenia tejto z*tuuy ,rĹ sú celkom alebo sčasti účinné a'ebo neskôr stľatia

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

tanovení sa pouŽije úpľava, ktorá, p"r.r"ľ:. ," 
'';''* 

,rro^e, sa čo najviac približuje zmys'u

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pĺ *uw#*ĺ tejto Zmluv' ár"*u 't'*y 
túto otázku bľali

do úvahy.

Táto zmluva je vypľacovaná v tľoch 
!3) ".'nľ]:ľ 

ach' zktoľých nájomca obdľží jedno

|t; vytrotovenie a prenajímateľ obdĺží 2 vyhotoverua'

2.

3.

4

5

6.

Nájomná zmluva na hľobové miesto - urnové miesto
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7 Zmluvĺé shany vyhlasujú, že zĺr:/ruw si pľečítali, súhlasia s jej obsahom' poľoanmeli rqq,

vyhlasujú, že obsďruje slobodný, určitýo jasný anoaĺritelhý pľejav ich vôle ana znak

súhlasu ju podpisujú.

V Šaľ, dňa..../.Q... ĺ.tozz

Za nójomcu: Za prenajímateľa:

li,^'

\ Lý

pľimátor Šalb

ĺ
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