
Nájomná zmluva č''7 612022

na hrobové miesto

uzatvoľená v zmysle $ 663 anásl. zákonač' 4011964 Zb' obéíanskyzákonník v.znení neskorších

pohrebnícwe zĺleĺí neskorších predpisovv

1.

pľedpisov a$21 anásl. zikoĺač. 131/2010 Z'z' o

čl. I.

ZMLUVNÉ sľnl,lĺy

Prenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nám' Sv' Trojice 7'92715 Šaľa

íastípeĺy: Mgľ' Jozef Belichý' primátor mesta

Bankové spojenie: Slovenská spoľiteľňa' a's'

IBAi.{: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
lČo: 00 306 185

(ďatej len,, prenaj íľnateľ " )

Nájomca:
Naľodený/á:
Rodné číslo :

Trvale býom :

Tel.
e-mail:

Jaroslav Barcúch

čl. u.
WODi\tE USTANOVENIA

2

(ďal ej len,, náj ornca" )
(obidvajaúčastnícizmĺuvyvďalšomtextespoločneajaĺro,,zmluvnéstrany,,)

1 Prenajímateľ je výlučným vlasfiríkom pozemku^registra c KN parcela číslo 1586/1'

zastavanálp'ocha anádvorie ov:ŕmeľe lzeoq ď,pLcela registľa C KN číslo 1586/8'

zastavanélplocha a nádvorie o {ŕmere B^ fiŕ u p*"lu registra C KN číslo 1586/6' ostatná

plocha o rr.ýmere 7 m2 vedené katastralnym oäbo'o* okľesného uľadu Šďa" pľe obec

a katastľá1n eivemíeŠaľa, na liste vlastaíctva č' 1 (ďďej aj ako "nehnuteľnosti")'

Na tejto nehnuteľnosti sa nachád"u .ĺnĺoá mesta šaľa ktoľý je pohĺebiskom podľa zikoĺa

I3Il2oIO Z. z. opohĺebníctve v znení neskoľších pľedpisov. Pľenajímateľ je pľevádzkovateľ)

pohĺebiska.

čl. III.

1

PREDMEľ l Účnl ľÁĺľĺu

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

dohodnudch v tejto nájomnej zmluve (d'"l.j len ,,zmluvď): hĺobové miesto na parcele NC

17,rud:óhĺobovémiestočl0(ďďejajako,,hľobovémiesto..).

Nájomná zmluva na hĺobové miesto
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čl.Iv.

SLUŽBY SPoJENÉ S NÁJMoM HRoBovÉHo MIESTA

1 SprenájomhĺobovéhomiestasúspojenésluŽby,ktoľépočastrvanianájomnéhovzťahu
prenajímateľ poskytuj e náj omcovi: 

_

1.1 odvoz odpadu z pohľebiska okĺem stavebného odpadu'

1.2í&Žbapozemkwastaviebnapohľebisku,naktoľomsahĺobovémiestoĺachildza

1.3 ĺff.T ffiľ'",'}:ilT:1}'estičnÝch nákladov fo]enÝch 
s pľevádzkou pohľebiska,

I .4 pľevádzkovanie pohľebiska, na ktíom sa nachádza hľoĹové miesto špecifikované v č1'

III. tejto zmluvy, v súlade .o 
"uko"o* 

č" I3tl2OI0 Z' z' o pohĺebníctve v zneĺi

neskorších predpisov'

čl. v.
DoBA ľÁĺľĺu

1. Táto zmluv asavzatvéra na dobu neurčitu a nesmie sa vypovedať skôľ, ak1 ľo uplynutí tlecej

doby (10 ľokov odo dňa po"rrou*ái, ak zákon ĺ. tiiĺzoĺo Z. z. opohľebníctve v znení

neskoľších pľedpisov neustanovuje inak'

2.Neoddeliteľnouprílohoutejtozmluvyjedokladoúhľadenájomného.
3. IJŽívanieľrľoboveho miesta zaéalo" 28'I'2022'

čl. vI.
ľÁĺouľÉ

1.Výškanájomnéhočiní20EUR(slovom:dvadsaťe;r)nadobu10ľokovajeurčenápodľa
ust. $ 12 Všeobe cĺe zŕlvazného naľiadenia mesta Šaŕa e' 5l2o2o Prevádzkový poľiadok

pohrebísk mesta Šaľa v platnom 
^"n'ĺ(ďalej 

aj ako "vZN 
é' 5l2O2O*)a bolo uhľadené dňa

2. 1:iil'r1.TäľJ#Í.ä|ÍľJ*L0 ľokov pri podpise tejto zmluvy (na celú tleciu dobu)'

3. Nájomca beľie na vedämie a qýslovne súhlasí 
' 
ty*' že výšĹa nájomného na ďalšie obdobie

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

obdobie. V prípade ak nájomca ani po písomnom upozornení neuhľadí nájomné na ďalšie

obdobie, má pľenajímateľ právo ň"'"a"ľ túto nájomnú zmluw postupom podľa čl' Vn'

5. ľll",trläomcu hĺobového miesta má pľednostné právo na uzatvoľenie novej nájomnej

zmluvy na hľobové miesto orouu Ĺtĺ"t'u' ak je bľzúch osôb viac' táb|ízka osoba' ktorá

doručí pľenajímateľovi písomnú Žiadosť ako pľvá' pľeuk'ue svoj sta1us blízkej osoby k

zomľelémunájomcoviľodnýmlistomalebočestnýmvyhlásenímsúradneosvedčeným
podpisom "yti"*:ĺ" 

tento vzt; k zomľelému nájomcovi a ktoľej prenajímateľ písomne

akoprvejpotvľdívyužitiepľednostnéhoptéxa.Prednostnépľávonauzatvorenienájomnej
zmluvymoŽnouplatniťnajneskôľdojedneľrorokaodúmľtianájomcuhĺobovéhomiesta.

ĺl Nájomná zmluva na hľobové miesto
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čl. vII.

PRÁvA A PovINosTI ZMLWNŕcII sTRÁN

lT'";;xľJj;ľ'ä'Tĺ*.o*uo s prenajaQým hľobovým miestom v sulade s ptatnými

právnymipľedpismiopohľebnict.,eapľevádzkovýmporiadkompohĺebiska,
1'.2 počas trvania tejto zmluvy zabezpeĺiť pľístup nájomcovi kpľenajatému hrobovému

L.3 ääľ'r" akýchkoltek zásahov do hĺobového miesta, okľem pľípadu, ak je potľebné

zabezpeóiťbezpečnépľevádzkovaniepohľebiska.opĺipľavovanomzásďrujepovinný
vopľed písomn" infoľmovať nájomcu. o už uskutočnenom zásahu do hĺobového

miesta,jeprevádzkovateľpovinnýbezodkladnepísomneinfoľmovaťnájomcu'
t.4vopľedpísomneupozoľniťnájoĺncunavypovedanienájomnejzmluvy,najmenejšesť

mesiacov pľedo dňo*, keď sa má hĺobové miesto zrušiť'

Nájomcaje povinný:

2.I dodľŽiavať ošturrou"nia prevádzkového poľiadku,

2.2 ,úívať hĺobové miesto v súlade s platnými právnymi pľedpismi o pohľebníctve

aprevádzkovým poriadkom pohĺebiska ako aj touto zmluvou'

2.3 na vlastné naklady zabezpečovať poľiadok, údržb1 a starostlivosť o pľenajaté hĺobové

miesto a jeho bezprostľedné okolĹ azabezpeéiť' aby pľíslušenstvo k hĺobu neohĺozilo

bezpečnosť návštevníkov pohľebiska'

2.4 ozĺamovaťprevádzkovateľovi poh'rebiska všetky zmeny údajov potľebné na vedenie

evidencie hĺobových miest, v pľípade fyzickej osoby najmä änenu mena a adľesy

trvalého pobytu, v prípade prevnicte3 oráuy najmä ilnenu obchodného mena a sídla'

2.5 vykonávať aĹekoľvek stavebné úpravy nahĺobovom mieste a úpravy okolo hĺobového

miesta iba s pľedchádzajúcim súhlasom spľávcu cintoľína'

2.6 ldtŽiavať poriadok na pohĺebisku'

Akprenajímateľzistínedostatkyvstarostlivostiohľobovémiesto,vy^ĺenájomcu,abyich
v primeľanej dobe odstránil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstľáni v písomne určenej

lehote, pľenajímateľ tak môže uľobiť sám na nárklady nájomcu'

Nájomca berie na vedomie, Že ĺedoďrŽiavaním pľevádzkového poľiadku pohľebiska sa môŽe

dopustiť pľiestupku podľa ust. $ 32:áľ!ona l3ĺlzoto Z' z opohľebníctve v platnom zneni'

Každár zmenaprevádzkového poriadku bude oznamovaná nájomcovi hľobového miesta

uveľejnením oznámenia o zÍnene prevádzkového poľiadku pohľebiska na uľadnej tabuli

spolu so zverejnením nového pľevádzkového poľiadku pohĺebiska ' Zmenaprevádzkového

poľiadku pohĺebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šali'
'Podnájom 

hrobového miesta je zakápaĺy'

čl. VIIL

vŕpovBĎ NÁJoMNEJ ZMLUň uŕoľeBľIE NÁJoMNÉrro vzŤAHU

Pľenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie' ak:

a) zéxažnéokolnosti na pohĺebisku znetnožňujú trvanie nájmu hľobového miesta'

b) sa pohľebisko zruší,

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

2.

a
^)

4

5

6.

I

2

ľ
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musí so súhlasom nájomcu zabezpeóiť iné hľobové miesto a na vlastné náklady preložiť

ľudské ostatky u.ĺ'*" pľíslušenstva hĺobu na nové hľobové miesto'

Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zmhxuzdôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'

je povinný uypou.o;r,ĺ;ororr.3 zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace predo dňom'

keď sa má hĺobové miesto zrušiť; ak mu nie je známaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu'

uveľejní tuto informáciu na mieste ot"yr'to* na pohľebisku s uvedením mena a pľiezviska

,'ajo*.o hĺobového miesta a čísla hľobového miesta'

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

výpoveď doručiť ,rä3o-"ouinajneskôr do dvoch mesiacov po up1ynutí 1ehoty' na ktoru bo1o

nájomné zap|ateĺé; akmu nie je zĺáma adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu' uverejní tuto

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

hĺobového miesta a čísla hľobového miesta'

Akpľenajímateľvypovedalnájomnúzmluvuzdôvoduuvedenéhovodseku1písm.
c) a nájom "u:" 

Át^v' vypovednĺ i.totu uplynie do jedného roka odo dňa doručenia

.ĺ1ýpovede. Pľenajímat 
"ľ 

,yri"nájomcu, auy n|nest<or do tejto 1ehoty odstľánil z hĺobového

miesta pľís'ušenstvo hĺobu; ak ho v te:io ránot. neodstrani, po uplynutí výpovednej lehoty

ho prenajímateľ odstľáni; po uplynutí vypovednej lehoty sa pľíslušenstvo hĺobu povafuje sa

;ľiffiff'ĺ"."j doby (10 ľokov odo dňa pochovania) môže nájomca písomne pož'aďať

prenajímateľa o ukončenie nájomného vďahu písomnou dohodou zĺrluvných stľán'

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

o ukončenie zmluvy tvoľí pľílohu č' 6 VZN é' 512020'

4.

5

6.

1

čl. Ix.
osoBITNÉ usľĺľovENIA

Prenajímateľ nezodpo vedá za poškodenie' aleboodcudzeniehmotnéhomajetkuuloženého

ľä]ä'.ľäľ il'i*" míe, Žejeho vlastný hnuteľný majetok si je povinný poistiť na

vlastné naklady. Pľenajímateľ nezodpov edá|zaprípadnú stľatu' ľesp' zničenie majetku'

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

naľiadenia Euľópskeho paľlamentu " '_"u' 
ĺe'ul zóro K79 z 27 ' aptí|a 201'6 o ochĺane

fyzických osôb pľi ,pru.,iu*ĺ osobnýc]r údajou u o vol'nom pohybe takýchto údajov' ktoým

sa zrušuje ,*"*i.ä 9ý46l*s (všeobecnJ naľiadenie o ochĺane údajov) osobné údaje

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

Prenajímateľa, ktoré vyplývajú zpreváldzkovania pohľebiska podľa zžťľloĺačl' t31l20t0 Z'z'

o pohľebníctv"., "rr*ĺrr"rtorsrcn 
p..ĺpi'ol/, po aot'1nevyhnutne potľebnú ĺazabezpeéeĺie

priĺv apovinností vyp1ývajúcich zo T]i*"éh" 
vďahu za|ožeĺého ĺazálďadetejto Zmluvy

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

395l20O2Z.z. oaľchívoch a ľegistraturu.ľ, u o doplnení niekioľých zákonov v platnom zĺení'

Spľacúvanie osobných údajov Nĺjomco je v sulade s čl' 6' ods' 1 písm' c) všeobecného

naľiadenia o ochľane údajov potľebné nu ňrr.nĺ. zakonných povinností Pľenajímateľa podľa

zékoĺa č,. t3tl2ot0 Z.z.o pohĺebníctve v zĺeĺíneskoĺších predpisov' Nájomca zfuoveň

vyhlasuje,Žezaúčelom-uzavľetiatejtoZľĽ''^.:lposkýnutíosobnýchúdajov
Pľenajímateľovi bo1 dostatočne infoľmovaný o svojich právach vyplývajúcich zo

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

2.

J
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zŕkoĺrýmialebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších ľelevantqých skutočnostiach

obsiahnutých v dokum.rrá ,,podrni.nty o'r"*y súkĺomiď" s ktorého obsahom saNájomca

pred podpísaním *j,o z*r,rr., "!"^á*ii 
Nä3orn"u beľie na vedomie že iďoľmácie o

spracovávaní osobných údajov r,ĺ oortoprrJ na webovom sídle Pľenajímateľa: www'sala'sk'

V prípade, at uuaĹ poJľä t"3to ".ň; 
potľebné doručovať druhej zmluvnej strane

akúkoľvek písomnosť, doručuje sa tĺto |ĺsor*orľ na adresu zmluvnej stľany uvedenú v č1'

I. zmluvy, dokiaľ nie je 7Ífieräaadresy písomne oznámená druhej zmluvnej stľane' ktorá

písomnosť doručuje. V pľípade, ak sa piroň"'ľ uj ľd 
dodľžaní fýchto podmienok vľáti

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

zásielky zmluvnej stľane, kiorŕlzásielku doručuj e. Zm'uvĺé stľany sa výs'ovne dohod'i na

opľávnení aoruoovať písomnosti týkajuce sa zttv*I<ls medzi zmluvnými stranami' ktoré

vyplývajú ztejto"d";y aj pľostľednĺ"iuo* e _ mailu ďa|ebokľátkej textovej spľávy'

Pľenajímateľ aNájomca sa zaväzl$tlpísomne si oznámiť každú zĺnenu týkajúcu sa ich

identifikačnýchúdajov(ĺinov,sídlo,číslaúčtovapod.)najneskôrdo10pľacovnýchdní
odo dňa, kedy tato ZÍ\e*anastala. T.ká;eny sa nebudú póvaŽovať za7'meny vyžadujúce

si uzavľetie dodatku k tejto zmluve'

5

čl. x.
zÁvpnrČNÉ UsTANovENIA

1.Kzmenetejtozmluvymôžedôjsťlennazák|aďevzá$omnejdohodyzmluvnýchstránfoľmou
očíslovaných písomných dodatkov, s výnimkou zmien vyplývajúcich zo zĺneny

pľevádzkového poľiadku pohĺebiska, ktoré št rárazĺépre nájomcu !ňom 
nadobudnutia ich

účinnostialebo zozsrĺienus.ou".rr.ni"'".ĺ.t'nľávnychpľ"dpisovnajmä 
zékoĺač' 131/2010

Z.z. opohľebníctve v znení neskoľších pľedpisov'

2. Prŕtva a povinnosti zmluvných stľán iouto zmluvou neupravené sa riadia pľíslušnými

ustanoveniamiVZNé.5l2o2luptu*,nzÍĺeĺí,.zákonomč.131/2010Z.z.opohľebníctve
v zneĺíneskoľších pľedpisov a zákonom é' 4Oĺt964 Z' z' obÓiansky zákonník v platnom

zneĺí.
3.Toutozmluvousariaditieždobaužívaniapľedmetunájmudodobynadobudnutiaúčinnosti

tejto zmluvy l_i^'' ^lrnmo oĺnlrrvnÝmi stľanami aúčinnou
4,Tátozmluvanadobúdaplatnosťdňomjejpodpisuobomazmluvn;ýmis

dňomnasledujúcimpodnijej"u.,.3,,.niuna*ebovomsídlemestaŠaľa.Zmluvnéstľany
súhlasia so zverejnením ce'ej zmluvy, vľátane so zveĺejnením a spľístup1ením ich osobných

údajov v ľozsahu mena a pľiezvisku. Poui*osť zmluvu zveľejniť vyplyva z ustanovenia $

5a zákona č. 2ttl2*0O Z. z. o slobodnom pľístupe k infoľmáciám a o zĺnene a doplnení

niektoýchzákonov(zakonoslobodeinfoľmácií)vplatnomzneĺí.
5. Ak niektoľé ustanovenia tejto Zm|uvynie sú celkom a'ebo sčasti účinné alebo neskôr stľatia

účinnosť, nie je tým dotknutĺ pr"*'ľ ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných us_

tanovení sa použije úpľava, ktorá, pokiaľ je to práľ možné'sa čo najviac pľibližuje zmyslu

a úče'u tejto Zmluvy, pokiaľ pr\' lvawáranítejto Zmluvy zm'uvné stľany tuto otázku bĺa'i

i?ľľrl;" je vypľacovaná vtľoch (3) vyhotove1ach povahy originálu, zktoých

nájomca obdrží jedno (t; ..yt o,ouenie a pľenajímateľ obdľží 2 vyhotovenia'6.

Nájomná zmluva nahľobové miesto
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7 Zmhxĺéstľany vyhlasujú, že zm|uvllsi pľečítali, súhlasia s jej obsahom' porozumeli mu'

vyhlasujú, že obsahuj. ,tobodrry, urči!ý, jasĺý azĺonlrĺliteľný pľejav ich vôle aĺa z-r|6-k

súhlasu ju podpisuju.

Zanójomcu:

V Šali, dňa. T { ,1.!,0uJ

Za prenajímateľa:

o

* *

*

*

i

*
1

. Jozef
primátoľ Šal'a
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