
Nájomná zmluva č'. 30i2022

na hľobové miesto

uzatvoľená v zmysle $ 663 anásl. zákonaé. 4011964 Zb' obéiansky zákonník v zneĺíneskoĺších

č. 131/2010 Z. z. o pohĺebnícwe v znerĺ neskorších. pľedpisov
pľedpisov a $ 21 a násl. zékoĺa

1.

2. Nájomca:
Narodený/á:
Rodné číslo :

Trvale bYtom :

Tel.
e-mail:

čl. L
zMLtIv|{É sľnĺľy

Gabľiela Fábľiová

čl. il.
WODIYE USTANOVEMA

Prenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nám' Sv' Trojice 7'92715 Šaľa

Zastúpeĺý: Mgľ' Jozef Belický' primátoľ mesta

Bankävé spojenie: Slovenská sporiteľňa' a's'

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
IČo: 00 306 185

(ďalej ĺen,, prenaj ímateľ " )

(ďaĺej len ,,nájomca") 
zmluvné strany,,)'@biávaja 

účastníci zĺnluvy v ďalšoľn texte spoločne aj ako "'

1 Pľenajímatel', je ýlučn]im vlastníkom pozemku_ registľa C KN paľcela číslo 1586/1'

zastavaĺéplochy anádvoľia ovýmeľe izzqq m2, paľcela ľegistľa C KN číslo 1586/8'

zastavanétplocha a nádvoľie o u.imere t34 fiŕ a paľcela registľa C KN číslo 1586/6, ostatná

plocha o v.ýmere 7 rĺŕ vederré .katastľálrry* odbo'om okĺesného rľadu Šďa' pre obec

a katastľálne územie Šaľa, na liste vlashíctva č' 1 (ďďej aj ako "nehnuteľnosti")'

Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintoľín mestä Šaľa ktoý je pohĺebiskom podľa zákoĺa

l3ll20|o Z. z. opohľebníctv ev meĺíneskoľších pľedpisov. Pľenajímateľ je pľevádzkovateľ)

1

pohrebiska.

čl. III.

PREDMEľ ĺ ÚčBl ľÁuvĺu

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

dohodnudchv tejto nájomnej zmluve (ďalej len,,zmluvď): uľnovúschĺankuv kolumbáĺiu'

číslo uľnovej schľánky, ul (ďalej aj ako 
"uľnová 

schľankď')'
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čl.Iv.
SLUŽBYsPoJENÉSNÁJMoMHRoBovEHoMIESTA

S prenájom umovej schľanky sú spojené služby, ktoľé počas trvania nájomného vďaľru

prenaj ímateľ poskytuj e náj omcovi:

r.r odvoz odpadu z pohĺebiska okĺem stavebného odpadu'

I.2 ídrŽbapozemkov a stavieb na pohľebisku, na ktorom sa uľnová schĺĺínka ĺachádza

(okľem uľnovej schľanky),

úhĺady investičných a neinvestičných nákladov spojených s pľevádzkou pohĺebiska'

prevádzkovanie pohľebiska, na ktoľom saĺachádza uľnová schľánka špeciťrkovaná

v č1. il. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č,.l31l2olo Z. z' opobľebníctve v znení

neskoľších predpisov.

čl. v.
DoBA NÁJMU

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú v súlade so zákonom č' t3ll2010

Z. z. o pohĺebníctve v platnom zĺení'

2. Neoddeliteľnou pľílohou tejto zmluvy je doklad o úhľade nájomného'

3. Užívanie urnovej schľanky začalo día l4'l'2022

čl. vI.
NÁJoMNE

1.3

r.4

1. Výška nájomného činí 500,00 EUR (slovom: pät'sto euľ) na dobu 30 ľokov aje určená

podľa ust. $ 12 Všeobe cĺe záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 512020 Pľevádzkoqý

poľiadok por,r.uĺrr. mesta Šaľa v menineskorších znieĺ(ďalej aj ako ,'VZN é' 512020")

a bolo uhĺadené dttat4't'2022,na dobu do t4'l'2052'

2.Nájomnéjesplatnévoprednacelých30ľokovpripodpisetejtozmluvy.
3,Nájomcaberienavedomieavýslovnesúhlasístým,Ževýškanájomnéhonaďalšieobdobie

nájmu bude uľčená podl'a aktuálne platného cenníka pľenajímatel'a'

4. Nájomca je povinný pred uplynÚím predplateného obdobia uhľadiť nájomné na ďalšie

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

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

''*^-'^: o^L'ánlrĺr ľná nreĺĺnostné l ''e novej nájomnej5. Pľi úmľtí nájomcu umovej schľanky má prednostné právo na uzatvorent

zmluvynaumovejschĺánkyosobablízka,akjeblízkychosôbviac,táblizkaosoba'ktorá
doručí prenajímatel',ovi písomnú žiadosť ako prvá, preukaže svoj stafus blízkej osoby k

zomľelému nájomcovi ľodným listom alebo čestným vyhlaseďm s úľadne osvedčeným

podpisom vyhiasujúc tento vďah k zomĺelému nájomcovi a ktoľej prenajímateľ písomne

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

zmluvy moŽno uplatniť najneskôľ do jedneho roka od úmľtia nájomcu urnovej schľánky'

Nájomná zmluva na hĺobové miesto - urnové miesto 216



čl. vII.

1

ľnr(vĺ A PovINoSTI zvĺluvľŕcrr sľnÁľ

Prenaj ímateľ je povinný:

1.1 pľevádzkovať pohĺebisko s prenajatou urnovou schľánkou v súlade s platnými

právnymipľedpismiopohĺebnícweapľevádzkoqimpoľiadkompohľebiska,
L2 počas trvania tejto zmluvy zabezpeéiť prístup nájomcovi k uľnovej schľánke'

1.3 zdňať sa akýchkoľvek zásahor,, do ,rÁouej schĺánky, okľem pľípadu, ak je potľebné

zabezpeéĺť bezpeéneprevádzkovanie pohrebiska' o pľipľavovanom zásahuje povinný

vopred písomne informovať nájorncu. o uŽ uskutočnenom zásahu do uľnovej

schĺánky,jepľevádzkovateľpovinnýbezodkladnepísomneinfoľmovaťnájomcu,
I.4 vopľed písomne upozorniť nájomcuna vypovedanie nájomnej zmluvy' najmenej šesť

mesiacov predo dňom, keď sa má uľnová schľanka vypratať'

Nájomcaje povinný:

2.t dodľžiavať ustanovenia pľevádzkového poľiadku'

2.2 uŽívať uľnovú schĺánku v súlade s ptatnymi pľávnymi predpismi o pohĺebníctve

aprevádzkovým poriadkom pohĺebiska ako aj touto zmluvou'

2.3 na vlastné naklady zabezpeéovať poľiadok, údržbu a starostlivosť o umovú schĺánku

azabezpeéiť,abyuľnováschľankaneohľozilabezpečnosťnávštevníkovpohĺebiska,
2.4 oznamovať prevádzkovateľovi pohľebiska všetky zmeny údajov potľebné na vedenie

evidencie hĺobových miest, v prípade fyzickej osoby najmä änenu mena a adresy

trvalého pobytu, v prípade pravnicte3 osoby najmä zmenu obchodného mena a sídla'

2.5 z&žaťsa vykonávania akýchkoľvekstavebných úpľav urnovej schľanky ajej okolia.

Úpľava čelnej dosky umovej schľanky (wátane montáže písmen) môŽe byť vykonaná

iba s pľedch ádzajicim súhlasom spľávcu cintoľína'

2.6 udržiavať poľiadok na pohľebisku'

2.7 ľozsvecovať sviečky len na mieste na to vyhľadenom'

Ak prenajím ateľ zístinedostatky v staľostlivosti o urnovú schľánku' vyzve nájomcu' aby ich

vprimeľanejdobeodstránil.Aknájomcatietonedostatkyneodstranivpísomneurčenej
lehote, pľenajímateľ tak môže uľobiť sám na naklady nájomcu'

Nájomca beľie na vedomie, že nedodrŽiavaním prevádzkového poriadku pohľebiska sa môže

dopustiť pľiestupku podľa ust. $ 32 zakon a l3tl2)1} Z' z o pohľebníctve v platnom zneĺí'

KaŽdá zmefLaprevádzkového poľiadku bude oznamovaná nájomcovi hĺobového miesta

uverejnením oznámenia o zlnene prevádzkového poľiadku pohĺebiska na uradnej tabuli

spolu so zveľejnením nového prevádzkového poriadku pohĺebiska' Zmena pľevádzkového

poľiadku pohľebiska podlieha_schvá1eniu Mestským zastupiteľstvom v Šali'

Podnájom uľnového miesta je zakazarý'

čl. YIII.

rrŕľovnĎ NÁJoMN ftJ ZNILIJvY l uŕoľeoľIn NÁJoMNEHo vZŤAHU

Pľenajímateľ nájomnú zmluw vypovie' ak :

a) závažnéokolnosti na pohĺebisku znemožňujú tľvanie nájmu uľnovej schĺánky'

b) sa pohĺebisko zruší,

c) nájomca ani po upozoľnení ĺezap|atíLnájomné zavžívaĺĺeuľnovej schĺánky'

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

2

a
J

4.

5,

6.

1

)
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aJ

musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť náhľadné miesto na uloženie urien so spopolnen1ými

ostatkami.

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

je povinný výpoveď najomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace predo dňom'

keď sa má umová schľánka zrušiť; ak mu nie je znánaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu'

uveľejní túto iďormáciu na mieste obvyklom na pohĺebisku s uvedením mena a priezviska

nájomcu urnovej schĺánky a čísla uľnovej schĺanky'

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

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

nájomné zap|ateĺe;ak mu nie je známaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní tuto

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

urnovej schĺánky a čísla uľnovej schľánky'

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

c) a nájom ca je znátmy' výpovedná lehota uplynie do jedného ľoka odo dňa doručenia

qýpovede. Prenajímat"i ,ry"u. nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstránil z uľnovej

schľanky u1ožené uľny a písmo z čelnej dosky; ak ich v tejto lehote neodstľánio po uplynutí

výpovednej lehoty ich pienajímateľ odstľáni; po up1ynutí ýpovednej lehoty sa prípadné

pľíslušenstvo uľnovej schĺanky považuje za opustenú vec'

Nájomca môže písomne poŽiadať prenajímateľa o ukončenie nájomného vďahu písomnou

dohodou zmluvných strarr, spravidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné

uhľadené. Yzor žiadosti o ukončenie zmluvy tvoľí prílohu č' 6 vZN é' 512020'

4.

5

6

čl. Ix.
osoBITNÉ usľĺľovENIA

1. Prenajímateľ nezodpo vedélzapoškodenie, ďebo odcudzenie drobného hmotného majetku'

2. Nájomca berie navedomie, že jeho vlastný hnutelhý majetok si je povinný poistiť na

vlastné naklady. Prenajímateľ nezodpovedäzaprípadnú stľatu' resp' zničenie majetku'

3. Nájomca berie na vedomie, že Prenajímateľ a jeho sprostľedkovatelia spracúvajú v zmysle

naľiadenia Európskeho paľlamentu u 
'uay 

(EU) 20161679 z 27 ' apn|a 2016 o ochĺane

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

sazrušujesmeľ,,ica95l46lTs(všeobecnénaľiadenieoochľaneúdajov)osobnéúdaje
Nájomcu v ľozsahu stanovenom v tejto Zmluve za účelom plnenia zakonných povinností

Prenajímateľa, ktoré vyplývajú ,pr"iadrk vania pohĺebiska podľa zäkoĺač' l3ll20t0 Z'z'

o pohĺebníctve v znení neskorších predpisov, po dobu nevyhnutne potľebnú nazabezpečenie

práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vďahu za|oŽeného ĺazáklade tejto Zmluvy

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

3g5l20o2 Z.z. oaľchívoch a ľegistľafuľach a o doplnení niektoých zákonov v platnom zĺeĺí'

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

naľiadenia o ocbĺane údajov pot etne ,ra plnenie zikonrĺýchpovinností Prenajímateľa podľa

zékona ó. I3tlzO|O Z.z. o pohľebníctve v zneĺi neskoľších predpisov. Nájomca záĺovei

vyhlasuje, Že za účelom uzavretia tejto Zm\wy pľi poskytnutí osobných údajov

Pľenajímateľovi bol dostatočne informovaný o svojich právach vyptývajúcich zo

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

zakonnými alebo zmluvnými požiadavĹami, ako aj o ďalších relevantn:ých skutočnostiach

1 416
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4.

5

obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky ochľany súkĺomiď', s ktoľého obsahom saNájomca

pľed podpísaním tejto Zmluvy obomámil. Ná3omca berie na vedomie Že infoľmácie o

spľacovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Prenajímateľa: www'sala'sk'

V pľípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej sffane

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

I. zm|uvy, dokiaľ nie je zÍrrcIaadresy písomne oznámená dľuhej zmluvnej stľane' ktorá

písomnosť doručuje. V prípade, ak sa pisomnosť aj pľi dodržaní ýchto podmienok vľáti

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

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

oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzkll medzi zmluvnými stľanami' ktoré

vyplývajú ztejtozmluvy aj pľostľedníctvom e _ mailu alalebo kÍátkej textovej správy

Pľenajímďeľ aNájomca sa zaväzujÍlpísomne si oznámiť kaŽďí zmenu týkajúcu sa ich

identifikačných údajov (nénov,sídlo, čisla účtov a pod') najneskôľ do 10 pľacovných dní

odo dňa, kedytáto zmenanastala. Takéto zmenysanebudúpovažovať zazffLer|y vyžadujúce

I

si uzavretie dodatku k tejto zmluve'

čl. x.
zÁvnnrČNE UsTANovENIA

K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len nazél<ladevzájomnej dohody zmluvných stľán foľmou

očíslovaných písomných dodatkov, s ýnimkou zmíen vyplývajúcich zo ZÍrrcny

pľevádzkového poľiadku pohĺebiska, kÍoľé silzálväzĺépre nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zrĺĺieĺvšeobecne platných pľávnych predpisov najmä zákoĺač' 13112010

Z.z. opohľebníctve v znení neskorších predpisov'

Pľáva a povinnosti zmluvných stľán touto zmluvou neupľavené sa riadia pľíslušnými

ustanoveniami VZN é.5l202ov platnom zneĺi,zákonom č,.I3ll2ot0 Z. z. o pohĺebníctve

v zneĺíneskorších pľedpisov a zákonom č. 40l|964 Z. z. obéiansky zakonník v platnom

zneĺí.
Touto zmluvou sa riadi tieŽ doba uŽívaniapľedmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

tejto zmluvY.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvn;imi stľanami a účinnou

dňom nas1edujúcim po áni jej 
"u.r.3rr.niu 

na webovom sídle mesta Šaľa' Zmluvné stľany

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

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

5a zékoĺa č,. 27ll200o ž. z. o slobodnom pľístupe k infoľmáciám ao zÍnene a doplnení

niektoých zákonov (zákon o slobode infoľmácií) v platnom zĺení'

Ak niektoľé ustanovenia tejto Zm\wynie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stľatia

účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení' Namiesto neúčinných us-

tanovení sa použije úpľava, ktoľá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac pribliŽuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pi vzatvilraĺítejto Zmluvy zmluvné stľany tuto otrázku brali

do úvahy.

Táto zmluva je vypľacovaná v tľoch (3) vyhotoveniach, z ktoľých nájomca obdtŽí jedno

(1) vyhotovenie a pľenajímateľ obdrŽí 2 vyhotovenia'

2

aJ

4

5

6
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7 Zmh.rvné stľany vyhlasujú, že zmluvu si pľečítali, srúlasia s jej obsďrom' poľoanmeli mq
vyhlasujú, že obsahuje slobodný, WčitY, jasný azĺonxĺlitethý prejav ich vôle ana zrra]k

súhlasu ju podpisujú.

V Šaľ, dÍr_..(!.LQK

Za nájomcu: Za prenajímateľa
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