
Nájomná zmluva č'812022

na hľobové miesto

uzatvoľená v zmysle $ 663 anásl. zákon a č' 4Ol |964 Zb' obéiansky zákonník v zneti neskorších

2! aĺásl. zrákona č. 131l20t} Z.z. o pohľebníctve v zlleĺí ne skorších predpisov
pľedpisov a $

čl. I.

ZMLWNE STRAI.TY

1. Prenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nám' Sv' Trojice 7'927 15 Šaľa

Zastupený: Mgľ' Jozef BelickY,nrimátor mesta

Bankové spojenie: Slovenská spoľiteľňa' a's'

IBAN: SK82 0900 0000 O05t 2430 6282

BIC: GIBASKBX
lČo: 00 306 185

(ďaĺej len,, pr enaj ímateľ " )

2. Nájomca:
Naľodený/á:
Rodné číslo :

Trvale bYtom :

Te1.

e-mail:

Anna Jaľošová

1

,)

(ďatej len,, nój.omca" )
(obidvajaúčastnícizmluvyvďalšontextespoločneajako,,zmluvnéstľanyli)

čl. n.
WODNE USTANOVENIA

pohľebiska.

čl. uI.

Pľenajímateľ je výlučným vlasĺríkom pozemku^ľegista c KN paĺcela číslo 1586/1'

zutavaĺálplocha anádvorie ornimere žgz14 m2,paľcela registra c KN číslo 1586/8'

zutavanáplocha a nádvorie o qimeľe t34 Íŕ u p*..lu ľegistra C KN čís'o 1586/6, ostabrá

p1ocha o v;imeľe 7 m2 vedené katashálny* oäbo'o* okresného uĺadu Šaľa' pre obec

a katastrálne územie Šaľa, na liste vlastníctva č' 1 (ďalej aj ako 
"nehnute1'nostio')'

Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintJľín mesta šaľa ktoý je pohĺebiskom podľa zékona

I3Iĺ[O1O Z. z. opohĺebníctve v znení neskorších pľedpisov. Pľenajímateľ je pľevádzkovateľ

1

PREDMET A UčEL ľÁĺľĺu

Pľenajímateľ pĺenecháva nájomcovi do nájmu u *joľ'".ľľijíma do nájmu za podmienok

dohodnutých v tejto nájomnej zmluve (ď.l.j len ,,zmluvď'): hľobové miesto na paľcele NC

i7, ,uď, b h'oboué miesto čJ (ďalej aj ako ,'bĺobové miesto").

ľ
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čl' Iv'
SLUŽBY sPoJENÉ s NÁJMoM HRoBovEHo MIESTA

Spľenájomhľobovéhomiestasúspojenéslužby,ktorépočastrvanianájomnéhovzťahu
|renaj ímateľ poskyhrj e náj omcovi: 

-

1.1 odvoz odpadu z pohľebiska okľem stavebného odpadu'

ĺ.2i&Žbapozemkovastaviebnapohľebisku,naktoľomsahľobovémiestonachtĺďza

1.3 ľtrT 
'T:J#ĺ:ľl',1i1'*.u|ĺnÝctr 

nákladov spojených s pľevádzkou pohľebiska,

1, .4 prevádzkovanie pohĺebiska, na ktáo* 
'u 

nu'h ádzabribové miesto špecifikované v č1'

III. tejto zmluvy, v súlade ,o 
"'ĺt'ono* 

é' 13]l2ot0 Z' z' o pohľebníctve v znení

neskorších pľedpisov'

čl' v'
DoBA NÁJMU

Táto zmluv asavzatvžlľa na dobu neuľčitu a nesmie sa vypovedať skôr' ako po uplynutí tlecej

doby (10 ľokov odo dňapochovania),'uk "ukon 
č' 131/2010 Z'z' opohľebníctve vznení

n.rto.Srcn predpisov neustanowje inak'

Neoddeliteľnoupríloho,,..3.ozmluvyjedokladoúhĺadenájomného.
Úzĺu*ĺ. hľobového miesta zaéaloz |l'ĺ'2022'

1

2

3

čl. vI.
ľÁĺonĺľÉ

1.Výškanájomnéhočiní20EUR(slovom:dvadsať.ľ,)*dobu101kov'ajeurčenápodľa
ust. $ 12 Všeobe cĺe ztĺvarsléhonaľiadenia mesta Šuŕa e' 5l2o21 Pľevádzkový poľiadok

pohľebísk mesta Šaľa v platnom ;;i(ďalej aj ako "vZN 
é' 5l2O2O")a bolo uhĺadené dňa

2. läliľí1llľJ#'.lľ:.* 10 rokov pľi podpise tejto zmluvy (na celút'eciu dobu)'

3. Nájomca u..ĺ. nu vedomie a vyslovne súhlasí , ty*, že výšĹa nájomného na ďalšie obdobie

nájmubudeuróenápodľaaktuďneplatnéhocenníkapľenajímateľa.
4. Nájomca je povinný pľed uplynuiĺm pľedplateného obdobia uhĺadiť nájomné na ďalšie

obdobie.Vpľípadeaknájomcaanipopísomnomupozoľneníneuhľadínájomnénaďalšie
obdobie, má pľenajímateľ pľávo ú"'"a"ľ túto nájomnú zmluw postupom podľa č1' vm'

tejto ZmluvY'

5. Pri úmľtí nájomcu hľobového miesta má pľednostné právo na uzatvoľenie novej nájomnej

zmluvy na hľobové miesto orouuĺtĺrt a, ak je blĺzkych osôb viac' tábhízka osoba' ktorá

doručí pľenajímateľovi písomnú žiadosť aľo pľva' irevkáňe 'uoj 'tuľ' 
b1ízkej osoby k

zomľe'ému nájomcovi rodným listom alebo čestným vyhlĺsením s úradne osvedčeným

podpisom vyhlasujúc tento vďJ k zomre'ému nájomcovi a ktorej pľenajímateľ písomne

akoprvejpotvľdívyuŽitiepľednostnéhoptétva.Prednostnéprávonauzatvorenienájomnej
zmluvymoŽnouplatniťnajneskôľdojedneľroľokaodúmľtianájomcuhľobovéhomiesta.

ľ
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čl. vII'
ľp(vl A PovlNosil ZMLUvNÝcrr sľnÁľ

ľľ";:xľJ#ol.',""ľTĺ*.o,* s prenajatým hroborry_m miestom v su'ade s platnymi

pľávnymi predpismi o pohľební"# u pr"uádzkovým poľiadkom pohĺebiska'

t.2 počas trvania tejto zmluvy ,ua"'p"ái prístup nájoĺncovi kprenajatému hľobovému

L3 äf,jľ'r" akýchkolŤek zasahov do hľobového miesta' okľem prípadu' ak je potrebné

zabezpečiťbezpečnéprevádzkovaniepohľebiska.opripľavovanomzásahujepovinný
vopred pĺ.orr'i" iďoľmovať ,rejorn.o o uŽ uskutočnenom zasahu do hrobového

miesta,jeprevádzkovateľpovirurýbezodkladnepísomneinfoľmovaťnájomcu'
|.4 vopred písomne upozoľniť nĺjomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy' najmenej šesť

mesiacov pľedo dňom' keď sa má hĺobové miesto zľušiť'

Nájomcaje povinný:

2.I dodľŽiavať.rrt*ou"nia prevádzkového poľiadku'

2.2užívaťhľobovémiestovsĺlade,ptut,,y-ipľávnymipredpismiopohľebníctve
apľevádzkouJ* poĺu*om pohľebiska ako aj touto zmluvou'

2.3 na vlastné naklady zabezpečovai poriadok, ĺá1!t1 a staľost'ivosť o pľenajaté hľobové

miesto a jeho bezprostredné okolii azabezpečiť, aby pľíslušenstvo k hĺobu neohĺozilo

bezpečnosť návštevníkov pohľebiska'

2.4 oznamovať prevádzkovateľovi pot'"ui'tu ul"'ky zÍf.eÍLy údajov potrebné na vedenie

evidencie hrobových miest, v iľĺpade fyzicke] o1obľ najmä zmenu mena a adľesy

trvaléhopobytu,vpľípadeprávnickejo.orynajmäänenuobchodnéhomenaasídla,
2.5 vykonávať uĹer.oľu.ľstavebné ĺpravy nahľobovom mieste a úpľavy okolo bľobového

miesta iba s predchádzajúcim súhlasom správcu cintorína'

2.6 udľŽiavať poľiadok na pohrebisku'

Ak prenajímateľ zistí nedostatky v staľost'ivosti o hĺobové miesto, yyzve nájomcu, aby ich

v primeľanej dobe'_odstráni1. Ak nájomca tieto nedostatky neodstľani v písomne uľčenej

lehote, pľenajímateľ tak môže urobiť sám na náldady nájomcu'

Nájomca berie na vedomie, Že ĺeďodtŽiavaním prevádzkového poľiadku pohľebiska sa môže

dopustiť pľiestupku podľa ust. $ 32jékoĺa ĺz|ĺzoto Z' z opohľebníctve v platnom zĺeĺi'

KažďéL zmeÍapľevádzkového poriadku bude oznamovaná nájomcovi hľobového miesta

uverejnením oznámenia o zÍnene pľevádzkového poľiadku poh"bi't'u na úľadnej tabuli

spolu so zveľejnením nového pľevádzkového poriadku pohľebiska ' Zmeĺapľevádzkového

poľiadku pohľeuiska podlieha schváleniu Mestsk.ým "ustlrpi'"ľ'*om 
v Šďi'

'Podnáj 
oľn_hrobového miesta j e zakáľ;aĺý'

čl. v[I.
vŕľovnĎ ľÁĺomľEJ ZMLUvY'ĺ uŕoľeENIE NÁJoMNÉrro vZŤAHU

2

J

4.

5

6

1

2

Pľenajímďeľ nájomnú zmluvu vypovie' ak:

a) zixažnéokolnosti na pohĺebisku znemožňujú trvanie nájmu hľobového miestao

b) sa pohľebisko zruší,

c) nájomca ani po op*o*'ĺ nezaplatilnájo11e '?'ň':y"hĺobového 
miesta'

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

ĺ)
IJ
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Ínusí so súhlasom nájomcu zabezpeiiť iné hĺobové miesto a na vlastné naklady pľeložiť

ľudské ostatky rorĺtu;.|rĺslušenstva hľobu na nové hĺobové miesto'

Ak pľenajímateľ vy1ovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'

je povinný,.yporo.a;'aj".""": zmluw doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace pľedo dňom'

keď sa má hľobové miesto zrušiť; ut ľ,ro ,,i. i e ,nérmaaaľ9sa nájomcu alebo sídlo nájomcu'

uverejní túto infoľmáciu na mieste "ilkil 
na pohľebisku s uvedením mena a priezviska

nao** hľobového miesta a čísla hľobového miesta' 
), je povinný

Ak pľenajímateľ vypovi" 'a:"*"ĺ 1T1"* 
z dôvodu uvedeného v ods' 1 písm' c

výpoveď doručiť nájomcovi najneskôľ do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty' na ktoru bolo

nájomné zap|ateĺé; akmu nie p zĺĺ,maadtesa nájomcu al"bo sídlo nájomcu' uveľejní túto

infoľmáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a pľiezviska nájomcu

hľobového miesta a čísla hĺobového miesta'

Akprenajímateľvypovedalnájomnúzmluvuzdôvoduuvedenéhovodseku1písm.
c) a nájom 

"u 
j" )ÁiÁv, vyporoedne i.rrotu uplynie do jedného ľoka odo dňa doručenia

výpovede. Pľenajímate ľ ,yrr"nájomcu'aby najnest'or do tejto lehoty odstľánil z hľobového

miesta pľís'ušenstvo hĺobu; ak ho u t.jto tánoi. neodstľáni, po uplynutí výpovednej lehoty

ho pľenajímateľ odstráni; po uplynutí vypoveonej lehoty 
'u 

p'í'luš"''stvo hľobu povaŽuje sa

;:':ififf"ĺ...; doby (10 rokov odo dňa pochovania) môŽe nájomca písomne poŽiadať

pľenajímateľaoukončenienájomnéhovďahupísomnoudohodouzmluvnýchstľán,
spľavidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné uhĺadené' Vzor žiadosti

o ukončenie zmluvy tvoľí prílohu č' 6 VZN č" 512020'

4

5

6.

čl.Ix.
OSOBITNE USTANOVENIA

1 Pľenajímateľ nezodpov eďá za poškodenie' aleboodcudzeniehmotnéhomajetkuuloženého

2.

J

ffiä'.iläT'il'l.u"*,e, Že jeho vlastný hnuteľný majetok si je povinný poistiť na

vlastné nák1ady.Pľenajímateľ nezodpo vedé|zaprípadnú stľatu' resp' zničenie majetku'

Nájomca beľie na vedomie, že Pľenajímateľ a júo spľostľedkovatelia spľacúvajú v zmysle

nariadenia Európskeho paľlamentu " 
;"u' ĺe'ul zóro K79 z 27. apn'a 20t6 o ochĺane

ffzických osôb pľi ,p*.ĺruunĺ osobnÝc.h újujou a o vol'nom pohybe takýchto údajov' ktorym

sa zrušuje ,rn.rni.ä g5l46l1s (všeobecnj naľiadenie o o"h'*' údajov) osobné údaje

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

Pľenajímateľa, ktoré vyplývajú zpreváďzkovania pohľebiska podľa zé*.oĺačl.l3tĺ20.0 Z'z'

o pohľebníctv" u zn"rrírr.rt orsĺ.ľ, pr"d;i.;;, po aäu'nevyhnutne potľebnú ĺazabezpeieĺie

ptátv apovinností vyplývajúcich zo "*'r*jľ'o 
vzťah'lzaložeĺého ĺazék1adetejto Zm1uvy

a následne na úče'y aľchivácie po dobu tľvania aľchivačnej doby v súlade so zákonom č'

395l2oo2Z,z. oaľchívoch aregistľatuľu.ľ, u o doplnení niektoých zákonov v platnom zĺeĺi'

Spracúvanie osobných údajov Najomc" j' u 
'olud' 

s č1' 6' ods' 1 písm' c) všeobecného

nariadenia o ochĺane údajov potľebné ;;'"*. zakonnÝ1h povinností Pľenajímďeľa podľa

zÍkoĺa é. t3tl20.O Z.z.o pohľebnícwe v zĺeníneskoľších pľedpisov. Nájomca zéroveÍĺ

vyhlasuje,Žezaúčelom.uzavľetiatejto'ľWľlposkytnutíosobnýchúdajov
Pľenajímateľovi bol dostatočne informovaný o svojictr právach vyplývajúcich zo

spľacúvania jeho osobných údajov, o |ouĺ*o'ti osobné údaje poskýnúť v súvislosti so

4ĺ6

Nájomná zmluva na hĺobové miesto



4

zakonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších ľelevantqých skutočnostiach

obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky ochĺany súkľomiď'o s ktoľého obsahom saNájomca

pľed podpísaním úa z*t,o.., oboznámil. Ne3omca berie na vedomie že informácie o

spracovávaní osobných údajov sú dostupne na *.bouom sídle Prenajímateľa: www'sal*sk'

V pľípade, ak budĹ podľá tejto zmlivy potľebné doručovať druhej zm1uvnej strane

akukoľvek písomnosť, doručuje sa tato pĺ**rrorľ na adresu zmluvnej strany uvedenú v čl-

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmenaadresy písomne oznámená drúej zmluvnej stľaneo ktorá

písomnosť doručuje. Ý prípade, ak sa pi'o*ľ aj pľi dodľžaní týchto podmienok vľáti

nedoručená, zmluvné strany sa dohodii, že účinky doručenia nastavajú dňom vľátenia

zásielky zmluvnej strane, kiorá zásielku doručuje' Zmluvné stľany sa výslovne dohodli na

oprávnení doruoovai |ĺrorn ror,i týkajúce "u 
iá'w1* medzí zmluvnými stľanami' ktoľé

vyplývajú ztejtozmlu_vy aj prostľedníctvom e _ mailu alalebokľátkej textovej správy'

Pľenajímďeľ aNájomc a 
-sä 

zavärojĺ pĺ**.r. si oznámiť každtJ zmenu ťýkajúcu sa ich

identifikačných údajov (néuov,síd1o, čis1a účtov a pod') najneskôr do 10 pľacovných dní

odo dňa, kedy táto 7ÍrLeräanastala. Takéto zmer\y sa n_ebudú p ovažovať zazÍr(erly vyžadujúce
5

si uzavretie dodatku k tejto zmluve'

čl. x.
zÁvnnnčNE U sTAl[ovENIA

1 K zmene tejto zmluvy môŽe dôjsť len n azák|adevzájomnej dohody zmluvných stľán foľmou

očíslovanýchpísomnýchdodatkov,sýnimkouzmienvyplývajúcichzo%neny
pľevádzkového poriadku pohľebiska, ktoľé silzálväznépľe nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zmi"ĺršeobecne prutny"t'pľávnych predpisov najmä zákoĺlač' 131/2010

Z.z. opohĺebníctve v znení neskoľších pľedpisov'

Práva a povinnosti zmluvných stľán touto zmluvou neupÍavené sa riadia pľíslušnými

ustanoveniami VZN č. 5lz02'v platnom zĺsni,zákonom č,.13tl20to Z. z' o pohľebníctve

v znení neskoľších pľedpisov a zákonom ó. 4011964 Z' z' obiiansky zakonník v platnom

il'ä zmluvou sa riadi tieŽ doba lňívanapľedmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

ľ|ľ"ä'ff; nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvn;ými stľanami aúčinnou

dňom nas1edujúcim po dni jej 
"u.r..irr.niä 

nu *"bouo* síd1e mesta Šaľa' Zmluvné stľany

súh'asia so zveľejnením celej zmluvy, vľátane so zverejnením a spľísfupnením ich osobných

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

5a zžkoĺa é. 217l21oo ž. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zĺnene a doplnení

niektoľýchzákonov(zakonoslobodeinfoľmácií)vplatnomzĺeĺí.
Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia

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

tanovení sa poúije úpľava, ktorá, pokiaľ je to pľavne možné' sa čo najviac pribliŽuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ ptiuzatváraĺĺ te3to Zm|wy zmluvné stľany túto otazku brali

1?ľ*i""" je vypracovaná v tľoch (3) vyhotoveniach povahy oľiginálu' z ktoých

nájomca obdľží jedno it; ',ryt orouenie a prenajímateľ obdrŽí 2 vyhotovenia'

)

J

4

5

6.
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7 Zm1uvĺé strany vyhlasujú, Že zmluvu si prečítali, súhlasia s jej obsahom' porozumeli mu,

vyhlasujú, že obsahuje slobodný, určitý, jasný aztozlxĺiteľný prejav ich vôle ana 216ft

súhlasu ju podpisujú.

V Šali, dĺa...//.',
,ĺ ''t0 ZL

Za nájomcu: Za prenajímateľa:

I

t
t

L.
I

i/
>i r rlir

!.\\

i
I

I

. JozeÍ
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