
Nájomná zmluva č'' 9l20z2

na hľobové miesto

uzatvorená v zmysle $ 663 anásl. zákonaé' 4011964 Zb' obéiansky zákonník v znení neskoľších

a $ 21 anasl zékoĺač. 131/2010 Z'z' o pohĺebnícWev znení neskorších pľedpisov
pľedpisov

čl. L
ZMLWNÉ sľnmry

1. Pľenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nám' Sv' Tľojice 7'927 15 Šaľa

ž*top.''y, Mgĺ' Jozef Belický' primátor mesta

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa' a's'

IBAI.{: sK82 O90o 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
tČo: 00 306 185

(ďaĺej len,, prenaj ímateľ " )

2. Nájomca:
Naľodený/á:

Rodné číslo :

Trvale býom :

Tel.
e-mail:

Ing.Viera Bieliková

čl. il.
UvoDNÉ UsTANovEMA

(ďalej len,, nój ornca" )
(obidvajaúčastnícizmluvyvďalšoĺntextespoločneajako,,zmluvnéstrany,,)

1 Pľenajímateľ je výlučným vlastníkom pozemku^registľa c KN paľcela číslo 1586/1'

zastavanáplocha anádvoľie ornŕmeĺe llzqq m2,paĺcela ľegistľa C KN číslo 1586/8'

zastavatáplocha a nádvorie o rnýmeľe t34 fiŕ u p*..lu ľegistľa c KN číslo 1586/6, ostatná

plocha o qýmere 7 m2 vedené katastľálny"' oäbo'o* okĺesného uradu Šaľa' pre obec

a katastrálne územie Šaľa, na liste vlastlríctva č' 1 (ďalej aj ako "nehnuteľnosti")'

Na tejto nehnuteľnosti sa nachád"u .irrtoĺr, mesta Šaľa ktoý je pohĺebiskom podľa zžtkoĺa

13Il2O10 Z. z. opohĺebnícw ev zneĺineskoľších pľedpisov. Pľenajímateľ je prevádzkovateľ

ä[.ľi:*e$o na paľcele 9, rud:,,hĺobové miesto č' 21 U (d ď:j uj {o 'ľ:o-ouu 
miesto")

doteraz užíva]pôvodný nájomca- Ing.Zdenek Mundt (ďalej aj ako 
"pôvodný 

nájomcď') na

zákJadeNájomnej zmluvy č,. |314106 zo |5.!1.2006 pľičorľnájo mné zavŽívanie bĺobového

miesta bolo uhľadené na dobu do t4'7 '2028' 1'' ^^L^A_*Áĺrn ĺa
Z dôvodu, že pôvodný nájomca zomľel a nájomca využil pľednostné pľávo na uzatvoreme

novej nájomnej zmluvy na hĺobové miesto v sulade s $ 21 ods' 4 zékoĺaé' t3Il20I0 Z'z'

o pohĺebnícwe v zĺeĺí neskoľších pľedpisov sa zmluvné strany qýslovne dohodli na

uzaworení tejto nájomnej zmluvy (ďalej len "zmluvď')'
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I

čl. uL
PREDMEľ ĺ Účnl ľÁĺnĺu

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

dohodnuýchvtejto zmluvehĺobovémiestonapaľcele 9, rad 7, hľobovémiestoč'21U'

čl.Iv.
SLUŽBY sPoJENÉ s NÁJMOM HRoBovEHo MIESTA

S pľenájom hĺobového miesta sú spojené služby, ktoľé počas trvania nájomného vzťďru

prenaj ímatel' poskytuj e náj omcovi :

1.1 odvoz odpadu zpohrebiskaokĺem stavebného odpadu'

l.2 ú&Žbapozemkov a stavieb na pohľebisku, na ktorom sa hľobové miesto nachádza

(okľem hľobového miesta),

irľoaoy investičných a neinvestičných nákladov spojených s pľevádzkou pohĺebiska'

pľeváázkovanie pohrebiska, na ktoľom sa nachádza hľobové miesto špecifikované v čl'

III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom é. t3tl20l} Z. z. o pohľebníctve v zneni

neskorších pľedpisov.

1.3

1.4

1

čl. v.
DoBA NÁJMU

Táto zmluv asavzatyéra na dobu neuľčitú a nesmie sa vypovedať skôľ, ako po uplynutí tlecej

doby (10 rokov odo dňa pochovania) , ak zékon č. t3llz}l} Z' z' o pohĺebníctve v znení

neskoľších predpisov neustanovuje inak'

Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je doklad o úhrade nájomného'

čl. vI.
NÁJoMNE

Nájomné vo výške 9195 EUR (slovom devät'euľ devät'desiatpät'cent) bolo zo strany

nového nájomcu uhľadené na dobu do 14'7'2028'

Nájomca berie na vedomie a qýslovne súhlasí s tým, že výška nájomného na ďalšie obdobie

najmu bude určená podľa aktuálne platného cenníka pľenajímateľa'

Nájomca je povinný pred uplynutím pľedplateného obdobia uhĺadiť nájomné na ďalšie

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

obdobie, má pľenajímateľ pľávo vypovedať futo nájomnú zmluvu postupom podľa č1' VIII'

tejto Zmluvy 
h*^lr^*rÁhn ĺniccfa má nľeĺĺnostné orávo 'ej nájomnej

Pri úmľtí nájomcu hrobového miesta má pľednostné právo na uzatvorerue nov

zmluvy na hľobové miesto osoba blizka, ak je blízkych osôb viac, táblizka osoba' ktorá

doručí pľenajímateľovi písomnú Žiadosť ako prvá, pľeukaže svoj status blízkej osoby k

zomľelému nájomcovi ľodným listom alebo čestným vyhlásením s úľadne osvedčeným

podpisom vyhlasujúc tento vďah k zomĺelému nájomcovi a ktoľej pľenajímateľ písomne

ako prvej potvľdí využitie pľednostného práva. Prednostné pľávo na uzatvoľenie nájomnej

zmluvy možno uptatnĺľ najneskôr do jedného roka od úmľtia nájomcu hĺobového miesta'
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čl. vII.
PRÁvA A PovINosTI ZMLWNÝcIĺ sľruĺ'ľ

Prenajímateľ je povinný:

1.1 prevádzkovať pohľebisko s pľenajatým hľobovým miestom v súlade s platnými

pľávnymipľedpismiopohrebnícweaprevádzkoqýmpoľiadkompohľebiska,
t.2 počas trvania tejto zmluvy zabezpeéii pľístup nájomcovi kpľenajatému hľobovému

miestu,

l.3 zdržaťsa akýchkolVek zásahov do hľobového miesta, okľem prípadu, ak je potrebné

zabezpeóIťbezpečné prevádzkovanie pohÍebiska. o pripľavovanom zásďruje povinný

vopľed pĺsomoe infoľmovať nájomcu. o už uskutočnenom zásahu do hľobového

miesta, je pľevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne infoľmovať nájomcu'

l.4 vopľed písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy' najmenej šesť

mesiacov pľedo dňom, keď sa má hĺobové miesto zrušiť'

Nájomcaje povinný:

2.i dodrŽiavaťustanovenia prevádzkového poriadku'

2.2 lživať hľobové miesto v súlade s ptatnymi právnymi pľedpismi o pohĺebníctve

apľevádzkoýmpoľiadkompohĺebiskaakoajtoutozmluvouo
2.3 na vlastné náklady zabezpeéovať poriadok, údrŽbu a staľostlivosť o prenajaté hľobové

miesto a jeho bezprostľedné okolie azabezpeéiť, aby pľíslušenstvo k hľobu neohľozilo

bezpečnosť návštevníkov pohľebiska'

2.4 oznamovať pľevádzkovateľovi pohrebiska všetky zÍrLeny údajov potľebné na vedenie

evidencie hĺobových miest, v prípade fyzickej osoby najmä zÍnenu mena a adľesy

trvalého pobýu, v pľípade pľĺvnict<e3 osoby najmä änenu obchodného mena a sídla'

2.5 vykonávať aľekoľvet stavebné úpravy nahĺobovom mieste a úpravy okolo hľobového

miesta iba s predchádzajúcim súhlasom správcu cintoľína'

2.6 l&žiavať poriadok na pohľebisku'

Ak pľenajím ateľ zistinedostatky v staľostlivosti o hĺobové miesto' wzve nájomcu' aby ich

v pľimeranej dobe odstľánil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstľáni v písomne uľčenej

leĹote, pľenajímateľ tak môŽe uľobiť sĺĺm na náklady nájomcu.

Nájomcaberienavedomie,žeĺedodtžiavanímprevádzkovéhopoľiadkupohľebiskasamôŽe
dopustiť pľiestupku podľa ust. $ 32 zélkoĺa l3Il2OlO Z' z o pohĺebníctve v platnom zĺeni'

Kúdá zÍnerLaprevádzkového poriadku bude oznamovaná nájomcovi hrobového miesta

uverejnením oznámenia o 
^nene 

prevádzkového poľiadku pohrebiska na uradnej tabuli

spolusozverejnenímnovéhoprevádzkovéhopoľiadkupohĺebiska.Zmeĺaprevádzkového
poľiadku pohľebiska podlieha_schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šali'

Podnájom hľobového miesta je zakéuaĺý'

čl. vlil.
rnŕľovrĎ NÁJoMNEJ ZMLUvrl uroľčnľIn NÁJoMNÉrĺo vZŤAHU

Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie' ak:

a) zátvažnéokolnosti na pohľebisku znemožňujú trvanie nájmu hĺobového miesta'

b) sa pohĺebisko zruší,

c) nájomca ani po upozoľnení nezaplati|nájomné zauživaniehľobového miesta'

2,Akpľenajímateľvypovienájomnú.zmluvuzdôvodovuvedenýchvodseku1písm.a)ab)'
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J

musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hĺobové miesto a na vlastné naklady preložiť

ľudské ostatky vľátane príslušenstva hĺobu na nové hĺobové miesto'

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

je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tľi mesiace predo dňom'

keď sa má hľobové miesto zrušiť; ak mu nie je známaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu'

uverejní túto infoľmáciu na mieste obvyklom na pohĺebisku 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

qýpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty' na kÍoru bolo

nájomné zap|ateĺé; akmu nie je znémaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu' uveľejní tuto

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

hľobového miesta a čísla hĺobového miesta'

Ak prenajímateľ vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm'

c) a nájom 
"u 

j" ,ni^v, qýpovedná lehota up1ynie do jedného roka odo dňa doručenia

výpovede. Prenajímateľ vyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstľánil z hľobového

miesta pľíslušenstvo hĺobu; ak ho v tejio teľ'ote neodstľáni, po uplynutí výpovednej lehoty

ho pľenajímateľ odstráni; po uplynutí výpovednej lehoty sa pľíslušenstvo bĺobu považuje sa

opustenú vec.

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

pľenajímateľa o ukončenie nájomného vďahv písomnou dohodou zmluvných stľán'

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

o ukončenie zmluvy tvorí pľílohu č. 6 Všeobe cne záxäzného naľiadenia mesta Šal'a č. 512020

Pľevádzkový poľiadok pohľebísk mesta Šaľa (ďalej aj ako ,,vZN č' 512020*)'

čl. Ix.
OSOBITNE USTANOVENIA

4.

5

6

1 Prenajímateľ nezodpo vedá zapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloŽeného

nahĺobovom mieste.

Nájomca beľie navedomie, že jeho vlastn;ý hnuteľný majetok si je povinný poistiť na

vlastné naklady. Pľenajímateľ nezodpovedétzapľípadnú stratu' resp' zničenie majetku'

Nájomca beľie na vedomie, že Prenajímateľ a jeho sprostredkovatelia spľacúvajú v zmysle

naľiadenia Európskeho paľlamentu a rudy (EU) 20161679 z 27 ' aptí|a 2016 o ochľane

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

sazrušujesmeľnica95l46l1s(všeobecnénaľiadenieoochĺaneúdajov)osobnéúdaje
NájomcuvrozsahustanovenomvtejtoZmhxezaúčelomplneniazakonnýchpovinností
Pľenajímateľa, ktoľé vyplývajú zprevádzkovania pohľebiska podľa zikoĺaé' t3ll20l0 Z'z'

o pohrebníctv. u 
"n"nin 

skoľších pľedpisov, po aou'' nevyhnutne potľebnú ĺazabezpečenie

pľáv apovinností vyplývajúcich zo zmluvného vďahuzaložeĺého nazél<lade tejto Zmluvy

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

395l2OO2 Z.z. oaľchívoch a registľaturach a o doplnení niektoých zákonov v platnom zneni'

Spracúvanie osobných údajov Nájomcu ie .ĺo súlade s č1' 6' ods' 1 písm' c) všeobecného

naľiadenia o ochľane údajov potľebné na plnenie zakonných povinností Pľenajímateľa podľa

zŕl<oĺa č,. l3tlxOIO Z.z. o pohľebníctve v zneĺi neskoľších pľedpisov' Nájomca zátroveil

vyhlasuje, Že za účelom uzavretia tejto Zmluvy pri poskýnutí osobných údajov

Prenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich pľávach vyplývajúcich zo

)

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

záĺ<onnými alebo 
"rntuunyrni 

poziadavkami, ako aj o ďalších ľelevantn:ých skutočnostiach

obsiahnutých v dokum.rrj" ,,Podrnienky ochĺany súkľomiď" s ktorého obsahom saNájomca

pred podpísaním tejto Zmluvy oboznámil. Nĺ;omca berie na vedomie Že infoľmácie o

spracovávaní osobných údajov sĺ aostupne nu *'bouom sídle Pľenajímateľa: www'sala'sk'

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

akúkoľvek písomnosť, doručuje sa tato pĺ'o-"o'ľ na adľesu zmluvnej stľany uvedenú v č1'

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmeÍLaadresy písomne oznámená dľuhej zmluvnej stľaneo ktorá

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

nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, Že účinky doručenia nastávajú dňom vrátenia

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

opľávnení doruoovať písomnosti týkajúce sa záväzku medzi zmluvnými stranami' ktoré

vyplývajú ztejtozmluvy aj pľostľedníctvom e _ mailu a/a|ebo kľátkej textovej správy'

Prenajímateľ aNájom.u ,u zaväzuj,(l |ĺro.'r. si oznámiť každit anenu býkajúcu sa ich

identifikačných údajov (ĺéaov,sídlo, úsh účtov a pod') najneskôr do 10 pľacovných dní

odo dňa, kedy táto zmerLanastala. Takéto ĺÍTler|ysa nebudú považovať zazrnerLy vyžadujúce

5

si uzavľetie dodatku k tejto zmluve'

čl. x.

1

zÁvnnnčľÉ usľĺľovENIA

Kzmenetejtozmluvymôžedôjsťlennazáĺk|adevzájomnejdohodyzmluvnýchstľánfoľmou
očíslovaných písomných dodatkov, s výnimkou zmien vyptývajúcich zo %neny

pľevádzkového poľiadku pohľebiska, ktoré sÍlzáväznepre nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zmieĺvšeobecne platných právnych pľedpisov najmä zákoĺač" t3tl20|0

Z.z. opohĺebníctve v znení neskoľších predpisov'

Práva a povinnosti zmluvných stľán louto zmluvou neupľavené sa ľiadia pľíslušnými

ustanoveniami VZN é.5l2o2lv platnom zneĺí,zákonom é.131l2oto Z. z. o pohĺebníctve

v zneĺíneskoľších predpisov a zákonom é' 40l|964 Z' z' obč:iaĺlsky zakonník v platnom

zneĺi.
ToutozmluvousariaditieŽdobaužívaniapľedmetunájmudodobynadobudnutiaúčinnosti

Täľä'ľ; nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvn;imi stľanami aúčinnou

dňom nasledujúcim po dni jej 
"u.r.3rr.niu 

na webovom sídle mesta Šaľa' Zmluvné stľany

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

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

5a zékoĺa č,. 2tll200o ž. z. o slobodnom pľístupe k infoľmáciám ao zlnene a doplnení

niektoýchzákonov(zakonoslobodeinfoľmácií)vplatnomznení.
Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôľ stratia

účinnosť,niejetýmdotknutáplatnosťostatn;ýchustanovení.Namiestoneúčinnýchus.
tanovení sa použije úpľava, ktoľá, pokiaľ je to pravne možné' sa čo najviac pľibliŽuje zmyslu

aúčelutejtoZmluvy,pokiaľpriuzatvéranite3toZmluvyzmluvnéstľanytutootázkubrali

i?ľ1ľ;" je vypľacovaná v tľoch (3) vyhotoveniach povahy originálu' z ktoých

nájomca obdľží:.orro irl vyhotovenie a prenajímateľ obdrží 2 vyhotovenia'

,)

J
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...t.....t...........

Zmluvĺé strany vyhlasujú, že zmlvvu si prečítali, súhlasia s jej obsahom' poroanmeli mu,

vyhlasujú, že obsahuje slobodný, určitý, jasny azrozlxrlítel'qý prejav ich vôle ana znak

súhlasu ju podpisujú.

V Šali, dňa. // /cz t

Za ndjomcu: Za prenajímateľa:

Mgr. Jozef
pľimátor

ľ
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