
uzatĺlorená v zmysle

pľodpisova$21 a
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2.

1. Pľenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nám' Sv' Trojice 7'927 15 Šďa

Zĺstípeĺý: Mgr' Jozef Belický' pľimátoľ mesta

Bankové spojenie: Slovenská spoľiteľňa' a's'

IBA].{: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
IČo: 00 306 185

(ďatej len,, pr enaj ímateľ " )

Náj omná zmluva č,.7 12022

na hľobové miesto

$ 663 a násl. zékoĺač.4011964 Zb' občiansky

násl. zákonač.I31II2OI0 Z.z' o pohĺebníctve v

čl. L
ZMLWNÉ sľnľĺy

zákonník v zneni neskorších

zneni neskoľších pľedpisov

) Nájomca: Juľina Mit'ková
Naĺodený/á:
Rodné číslo :
Trvale bytom :

Tel.
e-mail:

(ďakj len ,,nójomca")
(obidvaja účastníci zmluvy v ďalšoľn texte spoločne aj ako ,,zmluvné strany")

čl. il.
ÚvooľÉ UsTAI\oYEMA

pohĺebiska.

čl. ilI.
PREDMEľ ĺ Účnl ľÁmĺu

Pľenajímateľ pľenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca prijíma do nájmu za podmienok

dohodnuých v tejto nájomnej zmluve (ďalej len ,,zmluvď'): hĺobové miesto na paľcele NC

l7, rud: 4 hĺobové miesto č.23 (ďďej aj ako,,hľobové miesto")'

Prenajímateľ je rrýlučným vlastníkom pozemku_ ľegisÍa c KN parcela číslo 1586/1'

zastavaĺátplocha anádvoľie ov:ýmere izzq+ m2,paľcela registľa c KN číslo 1586/8'

zastavaĺétplocha a nádvoľie o qimere t34 fiŕ a paĺce1a registra C KN čís1o 1586/6' ostatrá

plocha o qýmeľe 7 m2 vedené katastľálny- oäbo'o* okľesného uradu Šaľa' pre obec

a katastľáLne územie Šaľa, na liste v|astníctva č. 1 (ďalej aj ako ,,nehnuteľnosti")'

Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintoľín mesta Šaľa ktoý je pohľebiskom podl'a zékoĺa

I3|;2OIO Z, z. opohľebníctve v znení neskoľších pľedpisov. Prenajímateľ je pľevádzkovateľ
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čl. Iv.
SLUŽBYSPoJENÉSNÁJMoMHRoBouĺrroMIESTA

S pľenájom hľobového miesta sú spojené slúby, ktoré počas trvania nájomného vďahu

prenaj ímateľ poskýuj e náj omcovi :

i.r odvoz odpadu z pohrebiska okrem stavebného odpadu'

l.2 ídržbapozemkov a stavieb na pohľebisku, na ktoľom sa hľobové miesto nachádza

1.3

t.4

(okľem hľobového miesta),

úhrady investičných a neinvestičných nákladov spojených s pľevádzkou pohľebiska'

pľevádzkovanie pohľebiska, na ktorom sa nachádza hĺobové miesto špecifikované v čl'

III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom é. 13ll2}tO Z' z' o pohĺebníctve v znení

neskorších predpisov'

čl. v.
DoBA ľÁĺľĺu

Táto zmluv asa,,zaŤtétĺa na dobu neurčitu a nesmie sa vypovedať skôr, ako po uplynutí tlecej

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

neskorších pľedpisov neustanowj e inak'

Neoddeliteľnoupľílohoutejtozmluvyjedoktadoúhľadenájomného.
Užívanie hĺobového miesta zača\o I 1''l'2022'

čl. vL
ľÁĺottĺľÉ

Výška nájomného činí 20 EUR (slovom: dvadsat' euľ) na dobu 10 ľokov a je uľčená podľa

ust. $ 12 Všeobe cĺe záväzĺého naľiadenia mesta Šaľa č. 5lz02o Pľevádzkový poľiadok

'"*Joi'i 
;J; suľu u platnom zneĺí(ďalej aj ako ,,vZN č' 5l2o20*) a bolo uhĺadené dňa

tl,t.2022,na dobu do 11'1'2032'

Nájomné je splatné vopľed na celých 10 ľokov pľi podpise tejto zmluvy (na celú tleciu dobu)'

Nájomca berie na vedomie a qýslovne súhlasí 
' 

tý'n, že výška nájomného na ďalšie obdobie

"ĺ,'"budeurčenápodľaaktuálneplatnéhocenníkapľenajímateľa.Nájomca je povinný pred uplynutím predplateného obdobia uhľadiť nájomné na ďalšie

obdobie. V prípade ak nájomca ani po písomnom upozomení neuhľadí nájomné na ďalšie

obdobie, má prenajímateľ pľávo vypovedať túto nájomnú zmluvu postupom podľa č1' vn'

tejto Zmluvy' 
' '1---'!L^_i^^+^ ,.Á nĺpĺĺnnsfné nľávĺ Vej nájomnej

Pľi úmrtí nájomcu hľobového miesta má pľednostné právo na uzatvorerue no'

zmluvy na hľobové miesto osoba bÍízka, akje blízkych osôb viac' táb|izka osoba' ktoľá

doručí pľenajímateľovi písomnú žiadost] ako pľvá, pľeukaŽe svoj status blízkej osoby k

zomľelému nájomcovi ľodným listom alebo čestným vyhlásením s úradne osvedčeným

podpisom vyhlasujúc tento vďah k zomľelému nájomcovi a ktorej prenajímateľ písomne

ako prvej potvľdí využitie pľednostného pľáva. Prednostné právo na uzatvoľenie nájomnej

zmluvy moŽno .rptut rĺť najneskôľ do jedného ľoka od úmľtia nájomcu hľobového miesta'
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čl. vII.

1

PRÁvA A PovINosTI ZMLUv|ľŕCH sTRÁN

Pľenajímateľ je povinný:

1.1prevádzkovaťpohľebiskospľenajatýmhľobovýmmiestomvsúladesplatnými
právnymipľedpismiopohľebníctveapľevádzkovýmpoľiadkompohľebiska,

l.2 počas trvania tejto zmluvy zabezpečiť prístup nájomcovi kpľenajatému hľobovému

miestu, 1 ''^^l^^Ä,, ^b

1.3 zdtžaťsa akýchkolŤek zásahov do hĺobového miesta' okĺem pľípadu' ak je potrebné

zabezpeéiť bezpečĺéprevádzkovanie pohľebiska' o pľipravovanom zásahu je povinný

vopľedpĺ.o*o.infoľmovaťnájomcu.oužuskutočnenomzásahudohĺobového
miesta,jeprevádzkovateľpovinnýbezodkladnepísomneinfoľmovaťnájomcu,

1.4 vopľed písomne upozoľniť nĺjomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy' najmenej šesť

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

Nájomcaje povinný:

2.i dodržiavať rrstarroveni a ptevtĺdzkového poriadku,

2.2 vžívať hľobové miesto v súlade ' 
ptatnymĺ pľávnymi predpismi o pohľebníctve

apteváďzkovým poľiadkom pohĺebiska ako aj touto zmluvou'

2.3 na vlastné náklady zabezpečovať poľiadok, údľžbu a starostlivosť o pľenajaté hĺobové

miestoajehobezpľostľednéokolieazabezpeéiť,abypľíslušenstvokhľobuneohľozilo
bezpečnosť návštevníkov pohĺebiska'

2.4 oznamovať prevádzkovateľovi pohĺebiska všetky zffLeÍ|y údajov potrebné na vedenie

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

tľvaléhopobýu,vpľípadepravnict<ejosobynajmäzmenuobchodnéhomenaasídla,
2.5 vykonávať ut .toľu"t stavebné ĺpravy nahľobovom mieste a úpľavy okolo hĺobového

miesta iba s pľedchádzajicim súhlasom spľávcu cintoľína'

2.6 udrŽiavať poľiadok na pohĺebisku'

Ak pľenajímateľ zistí nedostatky v staľostlivosti o hĺobové miesto' vyzYe nájomcu' aby ich

vpľimeľanejdobeodstľánil.Aknájomcatietonedostatkyneodstľanivpísomneuľčenej
lehote, prenajímateľ tak môže uľobiť sám na naklady nájomcu'

Nájomcaberienavedomie,žeĺedodtŽiavanímpľevádzkovéhoporiadkupohĺebiskasamôže
dopustiť priestupku podl'a ust. $ 32 zékona t31l20IO Z' z opohľebníctve v platnom zneru'

Každá 7Í\eL|apľevádzkového poľiadku bude oznamovaná nájomcovi hĺobového miesta

uverejnením oznámenia o zlnone pľevádzkového poľiadku pohľebiska na uradnej tabuli

spolusozveľejnenímnovéhoprevádzkovéhoporiadkupohľebiska,Zmeĺaprevádzkového
poľiadku pohľebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šaľ'
_Podnájom 

hĺobového miesta je zakáľ;aný'

čl. VIIL

vŕľovnĎ ľÁĺoľĺľEJ ZMLUň uŕoľčnNIE NÁJoMNÉHo vZŤAHU

Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie' ak:

a) zéxúnéokolnosti na pohĺebisku znemožňujú trvanie nájmu hľobového miesta'

b) sa pohľebisko zruší,

c) nájomca ani po upozornení nezaplatilnájomné zavŽívaniehĺobového miesta'

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

')
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musísosúhlasomnájomcuzabezpeéíťinéhĺobovémiestoanavlastnénakladypreložiť
ľudskéostatkyvľátanepľíslušenstvabĺobunanovéhľobovémiesto.
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'

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

keď sa má hľobové miesto zrušiť; ak mu nie je mátmaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu,

uveľejní tuto infoľmáciu na mieste ou|noln na pohľebisku s uvedením mena a pľiezviska

nájomcu hľobového miesta a čísla hĺobového miesta'

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

ýpoveď doručiť nájomcovi najneskôľ do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty' naktorubolo

nájomné zaplateĺé; akmu nie je zĺáĺmaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu' uveľejní túto

iďoľmáciu na mieste obvyk|om na pohĺebisku s uvedením mena a pľiezviska nájomcu

hĺobového miesta a čísla hĺobového miesta'

Ak pľenajímateľ vypovedal nájomnú zmluw z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm'

c) a nájom cu i" ,nimy. vypovlaná lehota uplynie do jedného ľoka odo dňa doručenia

výpovede. Pľenajímat 
"i 

,yÁ"nájomcu, aby najnest<oľ do tejto lehoty odstranil z hĺobového

miesta príslušenstvo hĺobu; ak ho v tejĺo r.r'ot" neodstráni' po uplynutí qýpovednej lehoty

ho pľenajímateľ odstľáni; po uplynutĺ vypovednej lehoty sa príslušenstvo hĺobu považuje sa

opustenú vec.

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

prenajímateľa o ukončenie nájomného vďahv písomnou dohodou zmluvných strán'

spľavidla ku poslednému dňu doby, na kÍoru bolo nájomné uhľadené' Vzor žiadosti

o úonoenie zmluvy tvoľí pľílohu č' 6 vZN č' 5lz020'

5

6.

čl.Ix.
osoBITNÉ usľLľovENIA

1

2

3

Prenajímateľ nezodpo vedázapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

na hľobovom mieste.

Nájomca berie navedomie, Že jeho vlastný hnuteľný majetok si je povinný poistiť na

vlastné naklady. Pľenajímateľ nezodpo vedäzapľípadnú stľatu' resp' zničenie majetku'

Nájomca berie na vedomie, že Pľenajímateľ a jeho spľostredkovatelia spracúvajú v zmysle

naľiadenia Euľópskeho paľlamentu a rudy (Éo zoro1679 z 27' apríLa 2016 o ochľane

ffzických osôb pľi spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov' ktoým

sa zrušuje ,rn.*i.u g5l46l1s (všeobecnJ naľiadenie o ochĺane údajov) osobné údaje

Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto Zmhlve za účelom plnenia zakonných povinností

Prenajímateľa, ktoľé vyplývajú zpreváďzkovania pohľebiska podľa zékoĺač' 13Il20L0 Z'z'

o pohľebníctv" ro zn"níi"rtorsĺ"t, predpisov, po ĺouu nevyhnutne potrebnú nazabezpečenie

ptin apovinností vyplývajúcich zo zmluvného vďahu zaloŽeĺého ĺazéĺtJade tejto Zmluvy

a následne na účely aĺchivácie po dobu tľvania aľchivačnej doby v súlade so zákonom č'

395l2O02Z.z. oaľchívoch a registľaturach a o doplnení niektoých zákonov v platnom zneĺí'

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

naľiadenia o ochľane údajov potľebné nu pln..ri. zakonných povinností Prenajímateľa podľa

zákoĺa č. |3tl20l; Z.z.o pohľebníctve v zĺeĺi neskoľších predpisov. Nájomca zéroveÍt

vyhlasuje,ŽezaúčelomuzavretiatejtoZmhsypľiposkýnutíosobnýchúdajov
Pľenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich právach vyplývajúcich zo

spľacúvania jeho osobných údajov, o po,oinnosti osobné údaje poskýnúť v súvislosti so
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zákoĺrĺýmialebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších ľelevantn:ŕch skutočnostiach

obsiahnutých v dokumente ,,Pádmienky ochľany súkĺomiď" s ktoľého obsahom saNájomca

pred podpísaním tejto Zmiuvy oboznrĺmil. Na;omca berie na vedomie Že iďoľmácie o

spracovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Pľenajímatel'a: www.sala.sk.

V prípade, ak budĹ podľá tejto zm1uvy potľebné doručovať druhej zmluvnej stľane

akúkoltek písomnosť, doručuje sa táto pĺsomnosť na adľesu zmluvnej strany uvedenú v č1'

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmeraaadľesy písomne oznámena dľuhej zmluvnej stľaneo ktorá

písomnosť doručuje. V prípade, ak sa pĺrolnrro,ť aj pľi doďrŽaní týchto podmienok vľáti

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

zásielky zmluvnej stľane, 1ĺÍoľá zásielku doručuje. Zmluvné stľany sa qýslovne dohodli na

opľávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzku medzi zmluvn;ými stranami' ktoré

vyplývajú ztejtozmluvy aj prostredníctvom e - mailu ďalebo kľátkej textovej správy'

Prenajímateľ aNájom"; ,; zaväzujipísomne si oznámiť každú %nenu fýkajúcu sa ich

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

odo dňa, kedy táto zmena nastala. Takéto zÍĺer1ysa nebudú považovať zazÍÍLeÍLy vyžadujúce

si uzavľetie dodatku k tejto zmluve'

5

čl. x.
zÁvľ,nnčNÉ UsTANovENIA

1 K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len na zíl<Iadevzájomnej dohody zmluvných strán foľmou

očíslovaných písomných dodatkov, s ýnimkou zmien vyplývajúcich zo zÍneny

prevádzkového poľiadku pohľebiska, ktoľé siuzéľv'aznépre nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zmien všeobecne platných pľávnych pľedpisov najmä zékoĺač' 131/2010

Z.z. opohĺebníctve v mení neskorších pľedpisov'

Právaapovinnostizmluvnýchstľántoutozmluvouneupľavenésariadiapľíslušnými
ustanoveniami VZN č. 5l2O2Ov plďnom zneni,zákonom é. l31'l2}1o Z. z, o pohĺebníctve

v zneĺíneskorších pľedpisov azŕkoĺom č,. 40lt964 Z' z' obéiansky zakoĺľrík v platnom

zĺení.
ToutozmluvousariaditieždobauŽivaníapredmetunájmudodobynadobudnutiaúčinnosti
tejto zmluvY.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou

dňom nasledujúcim po dni jej 
"u....jn.niu 

na webovom sídle mesta Šaľa' Zmluvné stľany

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

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

5a zékoĺa é. 2]Il2oo0 Z. z. o slobodnom pľístupe k iďoľmáciám ao zlnene a doplnení

niektoých zákonov (zakon o slobode iďoľmácií) v platnom zĺeĺí'

Ak niektoré ustanovenia tejto Zmhlvynie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôľ stľatia

účinnosť,niejedmdotknutáplatnosťostatqýchustanovení.Namiestoneúčinnýchus.
tanovení sa použije úpľava, ktoľá, pokiaľ je to pľávne možné' sa čo najviac približuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pi vzavéranítejto Zmluvy zmluvné strany túto otázku bľali

do úvahy.

Táto zmluva je vypracovaná v tľoch (3) vyhotoveniach povahy oľiginálu' z ktoých

nájomca obdrží.ĺ"a"o irl vyhotovenie a prenajímateľ obďtží2 vyhotovenia'

2.

J

4.

5

6

Nájomná zmluva nahľobové miesto
516



ra

7

Za nójomcu:

Zm|uvĺé stľany vyhlasujú, Že zm|vvu si prečítali, súhlasia s jej obsahom' poľozumeli mu,

vyhlasujú, že obsahuje slobodný, uľčitý, jasný aztonĺĺitel'ný prejav ich vôle ana zrak
súhlasu ju podpisujú.

V Šali, dňa' / /o2 L

a.-

lir -

:!
t'r': '! i i

iii,ili
l\',\
ill'. .t

Za pľenajímateľa:

Jozef
toľ

ĺ
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