
2. Nájomca:
Naľodený/á:
Rodné číslo :

Tľvale bytom:
Tel.
e-mail:

Jozef Vallo

Nájomná zmluva ó'4612g22

na hľobové miesto

uzawoľená v zmysle $ 663 anásl. zákona č" 4011964 Zb' občiansky zakonník v zĺĺeĺú neskoľších

a$21 anásl. zžkoĺač. 131/2010 Z'z' o pohľebníctve v zneni neskorších predpisov
pľedpisov

čl. I.

ZMLUVNE STRANY

1 Prenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nám' Sv' Tľojice 7'927 15 Šďa

Zast6peĺý: Mgľ' Jozef Belický' primátoľ mesta

Bankávé spojenie: Slovenská sporiteľňa' a's'

IBAN: SK82 0900 OO00 O05t 2430 6282

BIC: GIBASKBX
tČo: 00 306 185

(ďalej len,, pr enaj ímateľ " )

(ďalej len ,,nójomca")
(obidvajaúčastnícizmluvyvďalšoĺntextespoĺočneajako,,zmluynéstrany,,)

čt. il.
Úvooľn UsTANovENIA

1 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom pozemku^ľegistra C KN parcela číslo 1586/1'

zastavanäplocha anádvoľie oqýmere žlzq+ m2,plcela registra C KN číslo 1586/8'

zastavanélplocha a nádvorie o rnýmere |34 Í.Í? u p*..lu ľegistľa C KN číslo 1586/6, ostatĺrá

plocha o rnýmere 7 m2 vedené katastľálny* oäbo'om olĺľesného úľadu Šaľa" pre obec

a kďastrálne územie Šaľa, na 1iste vlastníctva č' 1 (ďďej aj ako "nehnute1'nosti")'

Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintorín mesta Šaľa ktoý je pohľebiskom podľa zékoĺa

|3tl[O|O Z. z. opohĺebníctve v znení neskorších pľedpisov. Pľenajímateľ je pľevádzkovateľ

pohľebiska 
_^_^^1^ n rqÄ. 4.. 18,19 (ďalej aj ako ,,hrobové

ľIĺobové miesto na paľcele 7, rad: 4' hĺobové miesto č'

miesto..) doteraz uŽival pôvodný nájomca - Mária Bajneľovó (ďalej aj ako ,,pôvodný

nájomcď,) nazikáaďeNájomnej '*1""y 
č,.277lO8 zo 16'7 '2OO8 pričom nájomné zaĺŽívante

hĺoboveho miesta bolo úľadené na dobu do 30'Il'2023' , - -L! --A-.^ Á6

Z dôvodu, že pôvodný nájomca zomĺel a nájomca uyožil-prednostné pľávo na uzatvorenre

novej nájomnej zmluvy na hĺobové miesto v súlade s $ 21 ods' 4 zŕkoĺač" t3ll20t0 Z'z'

o pohĺebníctve v :zJreĺi neskorších predpisov sa zmluvné stľany výslovne dohodli na

uzaworení tejto nájomnej zmluvy (ďatej len 
"zmluvď')'
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čl. uI.

1

PREDMEľ ĺ učBr, ľÁĺľĺu

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

dohodnuých v tejto zmluve hĺobové mierio na parcele 7, rad: 4' bľobové miesto č' 18'19'

čl.Iv.
SLUŽBYsPoJENÉsNÁJMoMHRoBovÉrroMIESTA

S prenájom hľobového miesta sú spojené služby, ktoľé počas tľvania nájomného vzťahu

pľenaj ímateľ poskytuj e náj omcovi :

i.r odvoz odpadu z pohrebiska okĺem stavebného odpadu'

t.2 ídržbapozemkov a stavieb na pohľebisku, na ktorom sa hĺobové miesto ĺacháďza

(okĺem hĺobového miesta),

úhĺady investičných a neinvestičných nákladov spojených s pľevádzkou pohľebiska'

prevádzkovanie pohrebiskao na ktoľom sa nachádza hľobové miesto špeciťrkované v čl'

III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom é. 1,3ll2}l} Z' z' o pohľebníctve v znení

1

T,3

1.4

1

2

neskoľších pľedpisov.

čl. v.
DoBA ľÁĺľĺu

Táto zmluv asalzaÍvéta na dobu neurčitú a nesmie sa vypovedať skôr, ako po uplynutí tlecej

doby (10 rokov odo dňa pochovania) , ak zákon č'. l3llz}t} Z' z' o pohĺebníctve v znení

neskoľších pľedpisov neustanovuj e inak'

Neoddeliteľnoupľílohoutejtozmluvyjedokladoúhradenájomného.

čl. vI.
ľÁĺoľĺľÉ

1 Nájomné vo ýške 29187 EUR (slovom dvadsat'devät' euľ osemdesiatsedem cent) bolo

"o 
,t *y nového nájomcu uhĺadené na dobu do 30'11'2023'

Nájomca beľie na rredomie a výslovne súhlasí s tým, že výška nájomného na ďalšie obdobie

najmubudewčenápodľaaktuálneplatnéhocenníkapľenajímateľa.
Nájomca je povinný pľed uplynutím predplateného obdobia uhĺadiť nájomné na ďalšie

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

obdobie, má pľenajímateľ pľávo \rypou.auť túto nájomnú zmluvu posfupom podľa č1' VIII'

tejto Zmluvy' 
'_--^' ^-..<L^*iocĺo _á nĺeánnqfné nľávc ŕej nájomnej

prĺ ĺmĺĺ nájomcu hĺobového miesta má pľednostné právo na uzatvorenle no\

zmluvy na hĺobové miesto osoba blízka, ak je blízkych osôb viac, táblízka osoba' ktorá

doručí pľenajímateľovi písomnú žiadosť ako prvá, preukaže svoj status blízkej osoby k

zomľelému nájomcovi ľodným listom a|ebo čestným vyhlásením s uradne osvedčeným

podpisom vyhlasujúc tento vďah k zomĺelému nájomcovi a ktorej prenajímateľ písomne

ako pľvej potvrdí využitie prednostného práva. Prednostné pľávo na uzatvorenie nájomnej

zmluvy možno uplatniť najneskôľ do jedného ľoka od úmľtia nájomcu hĺobového miesta'
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čl. vII.
pnr(vĺ A PovINosTI ZMLWNÝcH sľnÁľ

Prenajímateľ je povinný:

1.1 pľevádzkovať pohrebisko spľenaja|im hľoboým miestom vsúlade splatnými

právnymi pľedpismi o pohĺebníctve a pľevádzko'ĺ1im poľiadkom pohľebiska'

1.2 počas tľvania tejto zmluvy zabezpeéíi prísfup nájomcovi kprenajatému hĺobovému

miestu,

1'.3 zdtžať sa akýchkol,vek zásahov do hľobového miesta, okľem pľípadu, ak je potrebné

zabezpečiťbezpečné pľevádzkovanie pohľebiska. o pripľavovanom zasahuje povinný

vopľed pĺsomne inÍo_ľmovať nájomcu. o už uskutočnenom zásahu do hrobového

miesta, je prev ádzkovateľ povinný bezodkladne písomne iďoľmovať náj omcu'

1'.4 vopľed písomne upozoľniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy' najmenej šesť

mesiacov pľedo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť'

Nájomcaje povinný:

2.1 dodrŽiavaťustanovenia prevádzkového poriadku'

2.2 vživať hĺobové miesto v súlade s platnými právnymi predpismi o pohĺebníctve

apĺevŕĺdzkovým poriadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou'

23 na vlastné náklady zabezpeéovať poľiadok, údľžbu a staľostlivosť o pľenajaté hĺobové

miesto a jeho bezpľostľeJné okolie azabezpeéíť, aby pľíslušenstvo k hĺobu neohrozilo

bezpečnosť návštevníkov pohľebiska,

2.4 oznamovať pľevádzkovateľovi pohľebiska všetky zÍner]y údajov potrebné na vedenie

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

trvalého pobyfu, v prípade pravnickej osoby najmä zÍnenu obchodného mena a sídla'

2.5 vykonávať akékoľvek stavebné úpravy nahľobovom mieste a úpľavy okolo hľobového

miestaibaspľedchádzajúcimsúhlasomsprávcucintoľína,
2.6 u&žiavať poľiadok na pohľebisku'

Ak prenajímateľ zistí nedostatky v starostlivosti o hľobové miesto, vyzYe nájomcu' aby ich

v pľimeranej dobe odstránil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstľani v písomne uľčenej

leĹote, prenajímatel'tak môže uľobiť sám na náklady nájomcu.

Nájomca beľie na vedomie, že ĺedodržiavaním pľevádzkového poriadku pohľebiska sa môže

dopustiť pľiestupku podl'a ust. $ 32 zakon a 13tt2OlO Z' z o pohĺebníctve v platnom zneni'

Každá zmeMaprevádzkového poľiadku bude oznamovaná nájomcovi hľobového miesta

uveľejnením oznámenia o äneno pľevádzkového poľiadku pohľebiska na uľadnej tabuli

spolu so zverejnením nového pľevádzkového poriadku pohĺebiska ' Zmenapľevádzkového

poriadku pohĺebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šaľ'

Podnájom hrobového miesta je zakáľ;aĺý'

čl. vlil.
výľovnĎ NÁJoMNEJ ZMLUyr ĺ uroľčENIE ľÁĺoľĺľÉrro VZŤAHU

Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak:

a) závažnéokolnosti na pohľebisku znemoŽňujú trvanie nájmu bĺobového miesta'

b) sa pohľebisko zruší,

c) náj omca ani po upozoľnen í ĺezaplatilnáj omné za vžív arue hĺobového miesta'

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

2
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4

5

musí so súhlasom nájomcu zabezpeéiť iné hľobové miesto a na vlastné naklady pľeložiť

l'udské ostatky vľátane príslušenstva hĺobu na nové hrobové miesto'

Ak pľenajímateľ vypovĹ nájomnú zmluvuzdôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b),

je povinný výpoved; nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace pľedo dňom,

keď sa má hĺobové miesto zľušiť; ak mu nie je známaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu,

uverejní túto infoľmáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a pľiezviska

nájomcu hľobového miesta a čísla hľobového miesta'

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

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

nájomné zaplateĺé;ak mu nie je ználmaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní tuto

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

hĺobového miesta a čísla hĺobového miesta'

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

c) a nájom ca je ználmy' qýpovedná lehota uplynie do jedného ľoka odo dňa doručenia

výpoveáe. Pľenajímateľ vyzvenájomcu, aby najneskôr do tejto 1ehoty odstľánilz hľobového

miesta príslušenstvo hrobu; ak ho v tejto lehote neodstľáni, po uplynutí výpovednej lehoty

ho prenajímateľ odstrĺĺni; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hľobu povaŽuje sa

opustenú vec.

Po uplynutí tlecej doby (10 rokov odo dňa pochovania) môže nájomca písomne poŽiadať

prenajímateľa o ukončenie nájomného vzťahu písomnou dohodou zmluvných strán'

,pr*ĺatu ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné 
_uhĺadené. 

Yzot žiadosti

o ukončenie zmluvy tvoľí pľílohu č. 6 Všeobe cĺe zélväzného naľiadenia mesta Šaľa č' 512020

Prevádzkoqý poriadok pohľebísk mesta Šaľa (ďalej aj ako ,,VZN č,.512020")'

čl.Ix.
osoBITNÉ USTANoVENIA

Pľenajímateľ nezodpov edét zapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

nahľobovom mieste.

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

vlastné naklady. Prenajímateľ nezodpov edá zapľípadnú stľatu, ľesp' zničenie majetku'

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

naľiadenia Európskeho paľlamentu a ľady (EU) 20161679 z 27 ' aptila 20t6 o ochľane

fuzickýchosôb pľi spľacúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov, ktoľým

sa zrušuje sme*ica g5l46lqs (všeobecné naľiadenie o ochĺane údajov) osobné údaje

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

Pľenajímateľa, ktoľé vyplývajú zpľevädzkovania pohĺebiska podľa zákonač' 1'3ll20l0 Z'z'

o pohĺebníctve v znení neskoľších pľedpisov, po dobu nevyhnutne potľebnú ĺazabezpečenie

préĺv apovinností vyplývajúcichzo zmluvného vďahuza\oženého ĺazékJade tejto Zmluvy

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

39512002 Z.z. oaľchívoch a registľaturach a o doplnení niektoých zákonov v platnom zĺeni'

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

naľiadenia o ochľane údajov potrebné na plnenie zakonných povirrĺrostí Prenajímateľa podľa

zékoĺa č,. l3tlzolO Z.z. o pohľebníctve v zneni neskoľších pľedpisov. Nájomca zárovei

vyhlasuje, že za účelom uzavľetia tejto Zmluvy pľi poskýnutí osobných údajov

Prenajímateľovi bol dostatočne iďormovaný o svojich pľávach vyplývajúcich zo

6.
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spľacúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskýnúť v súvislosti so

zikonrýmiatebo zmluvnými poziadavkami, ako aj o ďalších ľelevantn.ých skutočnostiach

obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky ochĺany súkľomiď" s ktorého obsahom saNájomca

pred podpísaním tejto Zmiuvy oboznámil. N4omca beľie na vedomie Že informácie o

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

V prípade, ak budĹ podľä tejto zm1uvy potľebné doručovať druhej zmluvnej strane

akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto pĺsomnosť na adľesu zmluvnej stľany uvedenú v čl'

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmenaadľesy_písomne oznámená dľuhej zmluvnej stľane' ktorá

písomnosť doručuje. V prípade, ak sa pĺro.oo'ť aj pľi dodržaní fýchto podmienok vľáti

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

zásielky zmluvnej stľane, kioú zásielku doručuje' Zmluvné stľany sa výslovne dohodli na

oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzku rryedzí zmluvn]ými stranami' ktoré

vyplývajú ztejtozmluvy aj prostredníctvom e _ mailu ďalebo kÍátkej textovej správy'

Prenajímateľ aNájom.; .; zavän$iĺpísomne si oznámiť kúdí zĺnenu ĺýkajúcu sa ich

identiťrkačných údajov (nilzov,síd1o, úsh účtov a pod') najneskôľ do l0 pľacovných dní

odo dňa, kedy táto zÍrEenanastala. Takéto zÍÍreÍy sa nebudú povaŽovať zazÍT(eny vyžadujúce

5

1

čl. x.
zÁvnnnčľÉ usľĺľovENIA

K zmene tejto zmluvy môže dôjsť |eĺĺazákJade vzájomnej dohody zmluvných strán foľmou

očíslovan;ých písomných dodatkov, s ýnimkou zmien vyplývajúcich zo äneny

pľevádzkového poľiadku pohĺebiska, kÍoľé stlzálvaznépľe nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zmienvšeobecne platnýchprávnychpredpisov najmä zékoĺač' 131/2010

Z.z. opohľebníctve v znení neskoľších pľedpisov'

2. Prŕxaapovinnosti zmluvných stľán iouto zmluvou neupravené sa ľiadia príslušnými

ustanoveniami VZN č.slzoz'v platnom zĺeĺi,zákonom ó.I3tl2OIo Z. z. o pohľebníctve

v zneníneskorších predpisov a zákonom Ó' 4011964 Z' z' obóiansky zakonník v platnom

zĺeĺí.
3,Toutozmluvousaľiaditieždobaužívaniapredmetunájmudodobynadobudnutiaúčinnosti

tejto zmluvY.

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvn:ými stľanami a účinnou

dňom nasledujúcim po dni jej 
^...in.rrĺu 

na webovom sídle mesta Šaľa' Zmluvné stľany

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

údajov n rorruh., mena a priezviska. Povinnosť anluw zveľejniť vyplyva z ustanovenia $

5azékoĺač,.ztllzooOZ.z.oslobodnompľístupekinfoľmáciámaoäneneadoplnení
niektoýchzákonov(zakonoslobodeiďormácií)vplatnomzÍleĺí.

5. Ak niektoľé ustanovenia tejto Zm'uvynie sú celkom a'ebo sčasti účinné alebo neskôľ stratia

účinnosť'niejetýmdotknutáplaĺrosťostatnýchustanovení.Namiestoneúčinnýchus.
tanovenísapoužijeúpľavaoktoľá,pokiaľjetopľávnemožné,sačonajviacpribližujezmyslu
a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatvaľaní tejto Zmluvy zmluvné strany túto otázku bľali

do úvahy.

Táto zmluva je vypracovaná v troch (3) vyhotoveniach povahy originálu' z ktoých

nájomca obdrŽí:eano 1rl vyhotovenie a prenajímateľ obdľŽí 2 vyhotovenia'

si uzavľetie dodatku k tejto zmluve'

6.
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7 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si pľečítali, súhlasia s jej obsahom, poroanmeli mu,
vyhlasujú, že obsahuje slobodný, uľčitý, jasný aztozumitelhý pľejav ich vôle ana znak
súhlasu ju podpisujú.

V Šali, dĺa.....t-9,..'J..2.a.u

Za nójomcu: Za prenajímateľa:

JozeÍ
pľimátor
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