
Náj omná zmluva č'. 4512022

na hľobové miesto

uzatllorcĺáv zmysle

predpisova$21 a
$ 663 a násl. zžkoĺač.4Ol|964Zb. občiansky zákonník v znení neskorších

násl. zákonač. t31l20t0 Z. z. o pohĺebníctve v znení neskoľších predpisov

čl. L
ZMLWNE STRANY

1. Prenajímatel': Mesto Šal'a

Síd]o: Nám. Sv. Tľojice 7,g2? 15 Šaľa

Zastípeĺý: Mgĺ. Jozef Belický, pľimátoľ mesta

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a's'

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
lČo: 00 306 185

(ďatej len,, prenaj ímate ľ " )

2. Nájomca: Richard Bartík
Naľodený/á:

Rodné číslo :
Tľvale bytom :

Tel.

e-mail:

(ďalej len,,nájomca")
(obidvaja účistníci zmluvy v ďalšom texte spoločne aj ako ,,zmlu'ĺlné strany")

čt. il.
WODNE USTAN'OVEMA

čl. ilI.
PREDMEľ ĺ Účn'l NÁJMU

Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca prijíma do nájmu za podmieĺok

dohodnutýchv tejto nájomnej zmluve (ďa|ej len,,zmluvď'): umovú schĺánkuv kolumbáľiu'

číslo uľnovej schránky: A/8 (ďalej aj ako ,,uľnová schĺankď').

1

2

Pľenajímateľ je vylučným vlastníkom pozemku_ registľa C KN paľcela číslo 1586/1'

zastavané plochy anádvoria oqýmeľe llz++ m2, paľcela registra c KN číslo 1586/8'

zastavanátplocha a nádvorie o qimeľe I34 ÍIŕ a paľce1a registra C KN číslo 1586/6' ostatná

plocha o qýmere 7 m2 vedené katashálnym oábo.o- okĺesného uľadu Šďa, pľe obec

a katastľálne územie Šaľa, na liste vlastníctva č. 1 (ďalej aj ako ,onehnuteľnosti'o)'

Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintoľín mesta Šaľa ktoý je pohĺebiskom podľa zikoĺa

t3'l2L1o Z. z. opohľebníctve v znení neskoľších pľedpisov. Prenajímateľ je pľevádzkovateľ

pohĺebiska.
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čl.Iv.
SLUŽBY sPoJENÉ s NÁJMoM HRoBovEHo MIESTA

S pľenájom uľnovej schĺanky sú spojené služby, ktoré počas trvania nájomného vďahu

pľenaj ímateľ poskytuj e nájomcovi:

r.r odvoz odpadu z pohrebiska okĺem stavebného odpadu'

l.2 tÁržbapozemkov a stavieb na pohľebisku, na ktorom sa umová schĺánka nachádza

(okľem umovej schľránky),

úhľady investičných a neinvestičných nákladov spojených s prevádzkou pohľebiska'

pľevádzkovanie pohľebiska, na ktorom sa ĺachádza uľnová schĺanka špecifikovaná

,ý' ol ľr. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č,.I3ll2010 Z. z. o pohĺebníctve v znení

neskorších pľedpisov.

1.3

1.4

čl. v.
DoBA NÁJMU

1. Táto zmluva sa uzavĺéľľa na dobu neurčitú v súlade so zákonom č. L3ll20l0

Z.z. o pohĺebníctve v platnom zneni'

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

3. ĺJžívanieuľnovej schĺránky zaéa\o dŕra l8'l'2022

čl. vI.
NÁJoMNE

1. Výška nájomného čiď 500n00 EUR (slovom: pät'sto euľ) na dobu 30 ľokov aje uľčená

podľa ust. $ 12 Všeobe cne zéx'azného nariadenia mesta Šaľa č. 512020 Pľevádzkoqý

poriadok pohĺebísk mesta Šaľa v znení neskorších zmien (ďalej aj ako ,,VZN č' 512020*)

abolo uhĺadené dňa 18.1.2022rna dobu do 18'1'2052'

2. Nájomné je splatné vopred na celých 30 ľokov pľi podpise tejto zmluvy'

3. Nájomca beľie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že výška nájomného na ďalšie obdobie

nájmu bude určená podľa aktuálne platného cenníka prenajímateľa'

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

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

obdobie, má prenajímatel'právo vypovedať futo nájomnú zmluvu postupom podľa č1' VIII'

tejto Zmluvy''-^" 
"mnrrei schľÁnkv má nrednostné ie novej nájomnej5. Pri úmľtí nájomcu urnovej schľánky má prednostné právo na uzatvorenl

zmluvy na urnovej schĺánky osoba b\izka, ak je blízkych osôb viac, táblízka osoba, ktorá

doručí prenajímateľovi písomnú žiadosť ako pľvá, preukaže svoj status blízkej osoby k

zomĺelému nájomcovi ľodnym listom alebo čestn:ŕm vyhlásením s úľadne osvedčeným

podpisom vyhiasujúc tento vďah k zomľelému nájomcovi a ktorej pľenajímateľ písomne

ako prvej potvrdí využitie pľednostného práva. Pľednostlré právo na uzatvorenie nájomnej

zm1uvy možno uplatniť najneskôľ do jedného roka od úmľtia nájomcu uľnovej schľanky'
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čl. vII.
ľnÁvĺ A PovINoSTI ZMLUvt\Ýcľĺ sľnÁľ

1. Prenajímateľ je povinný:

l.l ptevádzkovať pohĺebisko spľenajatou uľnovou scbľiánkou vsúlade splatnými

pľávnymi pľedpismi o pohľebníctve a pľevádzkoqým poľiadkom pohľebiska,

l.2 počas tľvania tejto zmluvy zabezpečiť prístup nájomcovi k umovej schĺánke'

1.3 zdtžať sa akýchko1'vek zásahov do uľnovej schĺánky, okľem prípadu, ak je potrebné

zabezpeéiť bezpeéĺéprevádzkovanie pohľebiska. o pľipľavovanom zasahuje povinný

vopľed písomne infoľmovať nájomcu. o už uskutočnenom zásahu do uľnovej

schĺanty, jeptevádzkovatel'povinný bezodkladne písomne infoľmovať nájomcu'

l.4 vopľed písomne upozomiť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť

mesiacov pľedo dňom, keď sa má umová schľanka vypratať.

2. Nájomca je povinný:

2.l do &žiav ať ustanoveni a ptev áďzkového poriadku,

2.2 ĺživať umovú schĺánku v súlade s platnými pľávnymi pľedpismi o pohľebníctve

aptevádzkovým poriadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou,

2.3 na vlastné náklady zabezpeéovať poriadok, údľžbu a staľostlivosť o uľnovú schľánku

azabezpečiť, aby uľnová schľanka neohľozila bezpečnosť návštevníkov pohľebiska,

2.4 oznamovať prevádzkovateľovi pobĺebiska všetky zÍnerly údajov potľebné na vedenie

evidencie hľobových miest, v prípade fyzickej osoby najmä Zmenu mena a adľesy

trvalého pobytu, v pľípade pľávnickej osoby najmä Znenu obchodného mena a sídla,

2.5 zdtžať sa vykonávania akýchkoľvek stavebných úpľav uľnovej schľánky ajej okolia'

Úpravačelnej dosky umovej schľanky (vľátane montáže písmen) môže byť vykonaná

iba s pľedchádzajircim súhlasom spľávcu cintoľína,

2.6 udĺžiavať poľiadok na pohľebisku,

2.7 ľozsvecovať sviečky len na mieste na to vyhľadenom.

3. Akpľenajímateľ zistí nedostatky v staľostlivosti o uľnovú schľánku, vyzvenájomcu, aby ich

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

lehote, prenajímateľ tak môŽe uľobiť sám na naklady nájomcu.

4. Nájomca beľie na vedomie, že nedodrŽiavaním prevádzkového poriadku pohľebiska sa môŽe

dopustiťpriestupkupodľaust. $ 32zékonaĺ3llz}t}Z. zopohľebníctvevplatnom zneru'

5. KaždáL zmeta prevádzkového poľiadku bude oznamovaná nájomcovi hĺobového miesta

uverejnením oznámenia o zÍnene prevádzkového poriadku pohľebiska na uľadnej tabuli

spolu so zverejnením nového pľevádzkového poľiadku pohrebiska. Zmena pľevádzkového

poľiadku pohľebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Sali.

6. Podnájom umového miesta je zakazaný.

)

čl. VIII.
vŕľovnĎ ľÁĺoľĺľEJ ZMLLryY A UKoNčENIE NÁJoMNEHo vZŤAHU

Pľenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak :

a) závažnéokolnosti na pohĺebisku znemožňujú trvanie nájmu umovej schĺánky,

b) sa pohľebisko zruší,

c) náj omca ani po upozoľnen i ĺezaplatii- náj omné za vživ anie uľnovej schľánky'

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

1
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musí so súhlasom nájomcu zabezpeéiť náhľadné miesto na uloženie urien so spopolnen;imi

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

je povinný výpoved;nájomĺrej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace pľedo dňom'

keď sa má umová schľánka zrušiť; ak mu nie je znéĺmaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu,

uverejní tuto infoľmáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a priezviska

nájomcu umovej schľánky a čísla uľnovej schĺanky'

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

výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, naktoru bolo

nájomné zaplateĺe;ak mu nie je znátmaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uveľejní futo

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

uľnovej schľánky a čísla uľnovej schľanky.

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

c) a nájom ca je znélmy, qýpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia

ýpovede. PrenajímateÍ vyzvenájomcu, aby najneskôľ do tejto lehoty odstránil zurnovej

schľánky uložené urny a písmo zée|nej dosky; ak ich v tejto lehote neodstráni, po uplynutí

qýpovednej lehoty ich prenajímateľ odstrani; po uplynutí výpovednej lehoty sa pľípadné

pľíslušenstvo umovej schľanky považuje za opustenú vec'

Nájomca môže písomne požiadať prenajímateľa o ukončenie nájomného vďahu písomnou

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

uhľadené. Yzot žiadosti o ukončenie zmluvy tvoľí pľílohu č' 6 VZN é' 512020'

čl.Ix.
osoBITNÉ usľĺľovENIA

1. Pľenajímateľ nezodpov edázapoškodenie, alebo odcudzenie dľobného hmotného majetku'

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

vlastné naklady. Pľenajímateľ nezodpovedázapľípadnú stratu, ľesp. zničenie majetku'

3. Nájomca beľie na vedomie, ŽePrenajímateľ a jeho spľostľedkovatelia spracúvajú v zmysle

naľiadenia Euľópskeho parlamentu a rudy (EU) 20161679 z 27' apríla 2016 o ochľane

fyzíckýchosôb pľi spľacúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, kÍoým

sa zrušuje smernica g5l46lBs (všeobecné naľiadenie o ochľane údajov) osobné údaje

Nájomcu v ľozsahu stanovenom v tejto Zmlwe za účelom plnenia zákonných povinností

Pľenajímateľa, ktoľé vyplývajú zptevádzkovania pohľebiska podl'a zákoĺač.l3ll20t0 Z'z'

o pohĺebníctv ev zĺeĺineskoľších pľedpisov, po dobu nevyhnutne potľebnú nazabezpečeĺie

práv apovinností vyplývajúcich zo zmluvného vďahu zaIožeĺého nazáklade tejto Zmluvy

a následne na účely archivácie po dobu trvania aľchivačnej doby v súlade so zákonom č'

3g5l2o0zZ.z. oarchívoch a registľaturach a o doplnení niektoých zákonov v platnom zĺeĺi'
Spracúvanie osobných údajov Nájomcu je v súlade s č1. 6. ods. 1 písm. c) všeobecného

naľiadenia o ochĺane údajov potľebné na plnenie zakonných povinností Pľenajímateľa podľa

zékoĺa č. t3tl2111 Z.z. o pohĺebníctve v zneĺĺ neskoľších predpisov. Nájomca zároveťl

vyhlasuje, Že za účelom uzavľetia tejto Zmtuvy pľi poskytnutí osobných údajov

Prenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich právach vyplývajúcich zo

spracúvaniajeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskytnúť v súvislosti so

zakonnými alebo zmluvnými poŽiadavkami, ako aj o ďalších ľelevantqých skutočnostiach

4.

5

6.

Nájomná zmluvana hĺobové miesto _ uľnové miesto 416



4
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obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky ochĺany súkĺomiď" s ktorého obsahom saNájornqa

pred podpísaním tejto Zmluvy oboznámil. Nájomca beľie na vedomie že infoľmácie o

spracovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Pľenajímateľa: www'sala'sk'

V pľípade, ak bude podľá tejto zmluvy potľebné doručovať druhej zmluvnej stľane

akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v čl'

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmeÍLa adresy písomne oznámená druhej zmluvnej strane' ktorá

písomnosť doručuje. V pľípade, ak sa písomnosť aj pri dodľŽaní ýchto podmienok vráti

nedoručená, zmluvné ,t*y sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú dňom vrátenia

zasielky zmluvnej strane, ktoľá zásie|ku doručuje. Zmluvné stľany sa ýslovne dohodli na

oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa zélv'ázku medzi zmluvnými stľanami' ktoľé

vyp|ývajú ztejtozmluvy aj pľostľedníctvom e _ mailu ala\ebo kľátkej textovej správy

ľi"*,1ĺ-ut"ľ aNájomca sa zaviizlljil písomne si oznámiť každiJ anenu týkajúcu sa ich

identifikačných údajov (názov, sídlo, čísla účtov a pod.) najneskôr do 10 pľacovných dní

odo dňa, kedy táto zmena nastala. Takéto zrrLerLy sa nebudú považovať zazf,Tlerly vyžadujúce

I

si uzavľetie dodatku k tejto zmluve.

čl. x.
zÁvnnrčNÉ UsTANovENIA

K zmene tejto zmluvy môŽe dôjsť len na zál<Iadevzájomnej dohody zmluvných strán foľmou

očíslovaných písomných dodatkov, s ýnimkou zmien vyplývajúcich zo zrneny

pľevádzkového poľiadŕu pohľebiska, ktoľé stlzávaznépre nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zmien všeobecne platných právnych predpisov najmä zákoĺač" |3Il20I0

Z.z, o pohľebníctve v znení neskorších pľedpisov'

Pľáva a povinnosti zmluvných stľán touto zmluvou neupravené sa riadia pľíslušnými

ustanoveniami VZN é. 5l2O20 v platnom zneĺí, zákonom č). t3ll20l0 Z' z' o pohĺebníctve

v zneĺíneskorších predpisov a zákonom č,. 4}lt964 Z. z. obóiansky zakonník v platnom

znení,
Touto zmluvou sa riadi tieŽ doba užívaĺiapredmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

tejto zmluvy.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvn]ŕmi stľanami a účinnou

dňom nasledujúcim po áni jej zveľejnenia na webovom sídle mesta Šaľa. Zmluvné stľany

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

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

5a zál<oĺa č. 2ttl20}0 Z. z. o slobodnom prístupe k infoľmáciárĺ ao zÍnene a doplnení

niektoých zákonov (zakon o slobode informácií) v platnom zneĺi.

Ak niektoré ustanovenia tejto Zmh,xy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôľ stľatia

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

tanovení sa použije úprava, ktorá, pokial' je to právne možné,sa čo najviac približuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvn pokiaľ pn uzatvilĺaní tejto Zm|vvy zmluvné stľany túto otázku bľali

do úvahy.

Táto zmluva je vypľacovaná v troch (3) vyhotoveniach, z ktoých nájomca obdrží jedno

(1) vyhotovenie a prenajímateľ obdľží 2 vyhotovenia'

)

3

4

5

6.
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7 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmlvw si prečítali, súhlasia s jej obsďrom' poľozumeli mu,
vyhlasujú, že obsďruje slobodný, uľčitý, jasný azĺonmitelhý prejav ich vôle ana znak
súhlasu ju podpisujú.

V Šali, dňa. Zoz2_

Za nójomcu: Za prenajíĺnateľa:

JozeÍ
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