
Nájomná zmluva č' 9312022

na hľobové miesto

u2ntŕoľenávzmysle$663 a násl. zŕkoĺač' 4011964 Zb' občiansky zakonník v zneĺineskorších
neskorších pľedpisovv zneĺi

(ďalej len ,,nójomca")
(obidvajaúčastnícizmluvyvďalšoľntextespoločneajako,,zmluvnéstraĺly,,)

čl. II.

UVODNE USTANOVENIA

pohĺebiska.

čl. ilI.

pľedpisov a $ 2I aĺäsL zákoĺaó. 131/2010 Z. z. o

čl. I.

ZMLTIVNE STRANY

Pľenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nám' Sv' Tľojioe 7'927 ts Šďa

Zastupeny: Mgľ' Jozef Belický' pľimátoľ mesta

Bankävé spojenie: Slovenská sporiteľňa' a's'

IBA]'{: SK82 0900 0000 O05l2430 6282

BIC: GIBASKBX
ĺČo: 00 306 185

(ďatej len,, prenaj ímateľ " )

Ing. JozefJuriga

1

)

Pľenajímateľ je ýlučným vlastníkom pozemku^ ľegistra C KN paľcela číslo 1586/1'

zastavanéplochy anádvoľia oqimeľe žtzqq m2, paľce1a ĺegista c KN číslo 1586/8'

zastavanáplocha a nádvoľie o qŕmeĺe L3-i trŕu p*..'u ľegistľa c KN číslo 1586/6, ostatná

plocha o rnimeľe 7 m2 vedené katastľá'ryr' oäuo'om_ okľesného uradu Šďa' pľe obec

a katastľátne ,6zemíeŠďa, na liste v1astJcía č' 1 (ďalej "aj 
ako nehnuteľnostľ')'

Na tejto nehnuteľnosti sa nachád"u .'Jn *"rtu šuľu r.*o.y:e pohĺebiskom podľa zikoĺa

I3tlzol! Z. z. opohľebnícwe v znení neskoľších pľedpisov' Pľenajímateľ je prevádzkovateľ

1.

2. Nájomca:
Naľodený/á:
Rodné číslo :

Trvale bYtom :

Tel.

e-mail:

1

PREDMET A UČEL NÁJMU

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

dohodnuqich v tejto nájomnej "*r'* ĺa"ú len ,,zmluvď): hĺobové miesto na paľcele č':

Nc1óľad:11tlĺouovemiestoč:5U(aarejajako,,hĺobovémiesto.).
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čl.Iv.

čl. vI.
ľÁĺoľĺľn

sr,uŽľv sľoĺoľÉ s ľÁĺrĺoM HRoBovEHo MIEsTA

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

pľenaj ímateľ poskytuj e náj omcovi:

1.1 odvoz odpadu z pohľebiska okĺem stavebného odpadu'

I.2 úfužbapozemkw astavieb na pohĺebisku, na ktorom sa hľobové miesto ĺachádza

(okľem hĺobového miesta)'

1.3 úhľady investičných a neinvestičných nákladov :|1jenÝch 
s prevádzkou pohľebiska'

L.4 pľevádzkovanie pot'ĺeuiska, na k oroÍI sa ĺachádza hľobové miesto špeciťrkované

vč1.il.tejtozmluvy,vsúladesozákonomč.131/2010Z.z.opohĺebníctvevmení

Z. z. opohrebníctve v platnom zneĺí'

Neoddeliteľnou pľílohäu tejto zmluvy je doklad o úhľade nájomného.

Užívanie hľobového miesta začalo dtru 1 '2'2022'

1

neskoľších predpisov'

čl. v.
DoBA NÁJMU

1 Táto zmluva sa uzatvára ÍLa dobu neuľčitú v súlade so zákonom č' 13112010

2
J

1.Výškanájomnéhočiní5,00EURGlov11:pät'euľ)nadobu10rokovajeuľčenápodľa
ust. $ 12 Všeobe cĺe zéxazného nariadenia mesta Šaľa č' 512020 Prevádzkový poľiadok

pohľebísk mesta Šaľa (ďalej aj ako ,,VZN Ó' 512020*) abo1o uhĺadené ďin2'72022' na

dobu do 2.7.2032'

2. Nájomné je splatné vopľed na celých 10 ľokov pľi podpise tejto zmluvy'

3. Nájomca beľie na vedomie a výslovne súhlasí s tým' ze T rsta nájomného na ďalšie obdobie

nájmubudeuľčenápodľaaktuálneplatnéhocenníkapľenajímateľa.
4. Nájomca je povinný pred uplynutĺm pľedplateného obdobia uhľadiť nájomné na ďalšie

obdobie.Vprípadeaknájomcaanipopísomnomupozoľneníneuhľadínájomnénaďalšie
obdobie, má prenajímateľ pľávo vypovedať túto nájomnú zmluvu postupom podľa č1' Vn'

5. ľiľ"rtriäomcu hľobového miesta má pľednostné právo na uzatvorenie novej nájomnej

zmluvynahľobovémiestoosobab1ízka,akjeblízkychosôbviac,täbhízkaosoba,ktoľá
doručí prenajímateľovi písomnú Žiadosť ako pľvá' pľeukaže svoj status blízkej osoby k

zomrelému nájomcovi ľodným listom alebo čestqým vyhlásením s uľadne osvedčeným

podpisomvyhlasujúctentovďahkzomrelémunájomcovialĺÍoľejpľenajímateľpísomne
ako pľvej potvrdí využitie prednostného práva' Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej

zmluvymoŽnouplatniťnajneskôľdojedneľrorokaodúmľtianájomcuhľobovéhomiesta.
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čl. vII.

ľnÁv.t A PovINoSTI zľĺr'urrľŕcrr sľnÁľ

i;"';:ľJj;"x"J'Tľ*"o*uo s pĺenajatým hĺoboým miestom v sulade s platnými

pľávnymipredpismiopohrebníctveapľevádzkovýmpoľiadkompohľebiska,
t.2 počas tľvania tejto zmluvy zaaezpeĺiť pľístup nájomcovi kprenajatému hĺobovému

1.3 ärä;'r" akýchkoľvek zásďrov do hľobového miesta, okľem pľípadu, ak je potrebné

zabezpeéiťbezpečnéprevádzkovaniepohrebiska.opľipľavovanomzásúujepovinný
vopred pĺsornn" infoľmovať nájomcu' o už uskutočrrenom zásahu do hĺobového

miesta,jeprevádzkovateľpovinnýbezodkladnepí:oinfoľmovaťnájomcu'
t.4vopľedpísomneupozoľniťnájorľcunavypovedanienájomnejzmluvy,najmenejšesť

mesiacov predo dňom, keď sa má hĺobové miesto zrušiť'

Nájomcaje povinný:

2.í dodľžiavať ustarroueni apteváÁzkového poľiadku,

2.2 vžívať hĺobové miesto v súlade s ptutnymi pľávnymi predpismi o pohĺebníctve

aprevádzkovým poľiadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou'

2.3navlastnénakladyzabezpeéovaťpoľiadok,údržb1astaĺostlivosťopľenajatéhĺobové
miesto a jeho bezpľostredné oko1Ĺ azabezpečiť'abypľíslušenstvo k hĺobu neohĺozilo

bezpečnosť návštevníkov pohľebiska'

2.4 oznamovať prevádzkovateľovi pohĺebiska všet$ zrÍLeny údajov potľebné na vedenie

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

trvaléhopobýu,vpľípadepľevnict<ejosobynajmännenuobchodnéhomenaasídla,
2.5 vykonávať ut eroľu.t stavebné úpravy nahľobovom mieste a úpravy okolo hĺobového

miesta iba s predchádzajúcim súhlasom spľávcu cintoľína'

2.6 tdržiavať poľiadok na pohĺebisku' 
-.-.--.^ ^Ái,

Akpľenajímateľzistinedostatkyvstarostlivostiohľobovémiesto,vyzvenájomcu,abyich
vprimeranejdobeodstránil.Aknájomcatietonedostatkyneodstľánivpísomneurčenej
lehote, pľenajímateľ tak môže uľobiť sám na náklady nájomcu'

Nájomcabeľienavedomie,ŽenedodľŽiavanímprevádzkovéhoporiadkupohĺebiskasamôŽe
dopustiť pľiestupku podľa ust. $ 32 zékona l3|l20l0 Z' z opohĺebníctve v platnom zneĺi'

Každá zÍTlerLapľevádzkového poľiadku bude oznamovaná nájomcovi hĺobového miesta

uveľejnením oznámenia o zmone pľevádzkového poľiadku pohľebiska na uradnej tabuli

spolu so zveľejnením nového pľevádzkového poľiadku pohrebiska ' Zmeĺapľevádzkového

poriadku pohĺebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľswom v Šali'
_Podnájom 

hrobového miesta je zakiuaný'

čl. VIII.

vŕľovnĎ NÁJoMNEJ ZMLUň uŕoľčBľIE NÁJoMNÉ'ľro vZŤAHU

Pľenajímateľ nájomnú zmluw vypovie' ak :

a) závažnéokolnosti na pohľebisku znetnožňujú trvanie nájmu hľobového miesta'

b) sa pohľebisko zruší,

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

2

J

4

5

6.

I

2
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J

musí so súhlasom nájomcu zabezpeéiť iné hĺobové miesto a na vlastné náklady pľeložiť

ľudské ostatky ,rar^"prís1ušenstva hĺobu na nové hĺobové miesto'

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

je povinný výpovedinaiomne3 zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace predo dňom'

keď sa má hrobové miesto zrušiť; ak mu nie je zĺámaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu'

uveľejní túto infoľmáciu na mieste ou,.yt'to- na pohľebisku s uvedením mena a priezviska

nájomcu hľobového miesta a čísla hrobového miesta'

Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zmluw z dôvodu uvedeného v ods' 1 písm' c)' je povirný

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

nájomné zaplateĺé; akmu nie je známaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu' uverejní tuto

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

hľobového miesta a čísla hĺobového miesta'

Akprenajímateľvypovedalnájomnúzmluwzdôvoduuvedenéhovodseku1písm.
c) a nájom "u:" 

Át^v, vypovedná lehota uplynie do jedného ľoka odo dňa doručenia

qýpovede. Prenajímat 
"i 

,yrr"nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstľanil z hrobového

miesta prís'ušenstvo hĺobu; ak ho u t.3to t.t oi. neodstľáni, po uplynutí výpovednej lehoty

ho pĺenajímateľ odstráni; po uplynutĺ vypovednej lehoty sa príslušenstvo hĺobu považuje sa

opustenú vec' 
rajímateľa o ukončenie nájomného vďahupísomnou

Nájomca môže písomne poŽiadať pľeĺ

dohodou zmluvných strán, spľavidla ŕu poslednému dňu doby' na ktoru bolo nájomné

uhĺadené. Yzor žíadosti o ukončenie zmluvy tvoľí prílohu č' 6 vZN č' 512020'

4.

5

6

čl.Ix.
osoBITNÉ usľĺľovENIA

1.Pľenajímateľnezodpovedŕtzapoškodenie,aleboodcudzeniehmotnéhomajetkuuloženého
nahĺobovom mieste'

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

vlastné náklady. Prenajímateľ nezodpo vedŕ|zaprípadnú stľatu, ľesp' zničenie majetku'

3.Nájomcabeľienavedomie,žePľenajímateľajehospľostľedkovateliaspľacúvajúvzmysle
naľiadenia Euľópskeho p*tu*.rrto ä 

'"ay ĺBul zóro K79 z 27' apri|a 20t6 o ochľane

ffzických osôb pľi spracúvaní osounyctr ĺdajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov' kto4ým

sa zrušuje smeľnica 95l46l1s (všeobecné naľiadenie o ochľane údajov) osobné údaje

NájomcuvľozsahustanovenomvtejtoZmb.lvezaúčelomplneniazakonnýchpovinností
Pľenajímateľa,ktoľévyplývajú,p,",aa,*ovaniapohľebiskapodl'azákoĺač.I3tl20l0Z.z.
o pohĺebníctv ev zĺeĺíneskoľších predpisov, po dobu nevyhnutne potľebnú na zabezpečenie

prix apovinností vyplývajúcich zä 
"mi.r.rrrého 

vďahĺza|oŽeĺého ĺazél<|adetejto Zmluvy

anáslednenaúčelyaľchiváciepodobutrvaniaaľchivačnejdobyvsúladesozákonomč.
39512002 Z.z. oaľchívoch a ľegistľatuľach a o doplnení niektoých zákonov v platnom zĺeĺí'

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

naľiadenia o ochĺane údajov potrebné na ilr,.ni. zakonných povinností Prenajímateľa podľa

zákoĺač,.13ll20t0Z.z,opohĺebníctvevznenineskoľšíchpľedpisov.NájomcazéroveÍĺ
vyhlasuje,ŽezaúčelomuzavľetiatejtoZmhxypľiposkýnutíosobnýchúdajov
Pľenajímateľovi bol dostatočne informovaný o 

-rnoii.ľ' 
právach vyplývajúcich zo

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

416
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zakonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších ľelevantn:ých skutočnostiach

obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky ochĺany súkĺomiď" s ktoľého obsahom saNájomca

pred podpísaním tejto Zmluvy oboznámil. Ná3o-ca berie na vedomie že informácie o

spľacovávaní osobných údajov sú dostupné 
"a 

*ebo'oom sídle Pľenajímateľa: www'sala'sk'

V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej stane

akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto pĺsomnosť na adresu zmluvnej stľany uvedenú v č1'

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmeraaadľesy písomne oznámená dľuhej zmluvnej straneo ktorá

písomnosť doručuje. V pľípade, ak sa piro*o'ť aj pľi dodľŽaní týchto podmienok wáti

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

zásielky zmluvnej strane, I<torŕl'zásielku doručuj e' Znh;ľvĺé strany sa ýslovne dohodli na

oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzktl medzi zmluvn;ými stľanami' ktoľé

vyplývajú ztejtozmluvy aj prostredníctvom e - mailu ďalebo kľátkej textovej spľávy

Prenajímďeľ aNájom.u ,u zaväz$tlpísomne si oznámiť každízÍnenu týkajúcu sa ich

identiťrkačných údajov (ĺázov,sídlo, čísta účtov a pod') najneskôr do 10 pľacovných dní

odo dňa, kedytáto 7.Írlerilnastala. Takéto zllLerlysanebudúpovažovať zaZÍTLerLy vyŽadujúce

5

si uzavretie dodatku k tejto zmluve'

čl. x.
zÁvnnrčNÉ USTANovENIA

1

)

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

očíslovaných písomných dodatkov, s ýnimkou zsníen vyplývajúcich zo z]}neny

pľevádzkového poriadku pohľebiska, ktoľé silzétväznépľe nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zsnieĺvšeobecne platných právnych pľedpisov najmä zákonač' 131/2010

Z.z. opohĺebníctve v znení neskoľších pľedpisov'

Právaapovinnostizmluvnýchstĺántoutozmluvouneupravenésaľiadiapľíslušnými
ustanoveniami VZN č.5l2O2Ov platnom zneni,zákonom é' t3llzol} Z' z' o pohľebníctve

v znenineskorších pľedpisov a zákonom č,. 40lt964 Z' z' obéiansky zakonník v platnom

zĺení.
Touto zmluvou sa riadi tiež doba užívania pľedmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

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

dňom nasledujúcim po dni jej 
^"r.;rr"rriu 

rra webovom sídle mesta Šaľa' Zmluvné strany

súhlasia so zverejnením celej zmluvy, vľátane so zverejnením a sprístupnením ich osobných

údajov v rozsahu mena a pľiezviska. Povinnosť zmluw zverejnť vyplyva z ustanovenia $

5a zákoĺa č,. 2lll200O Z. z. o slobodnom prístupe k iďoľmáciám ao zlnene a doplnení

niektoýchzákonov(zakonoslobodeinfoľmácií)vplďnomzĺeĺi.
Ak niektoľé ustanovenia tejto Zmluvynie sú celkom alebo sčasti účirrné a'ebo neskôr stratia

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

tanovení sa použije úpľava, ktorá, pokiaľ je to pľavne možné, sa čo najviac pribliŽuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pi uzatváĺanitejto Zmluvy zmluvné strany tuto otázku brali

do úvahy.

Táto zmluva je vypracovaná v troch (3) vyhotoveniach, z ktorých nájomca obdrŽí jedno

(l) vyhotovenie a pľenajímateľ obdrŽí 2 vyhotovenia'

)

4.

5

6.

1
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*

Zm|uvné stľany vyhlasujú, že zmluvu si prečítali, súhlasia sjej obsďrom' poľozumeli mu,
vyhlasujú, že obsahuje slobodný, určitý, jasný aztozllrĺitelhý prejav ich vôle ana znak
súhlasu ju podpisujú.

V Šaľ, ...}, t.,.xp..}. Jr_...

Za nájorncu: Za prenajímateľa:

,r.:".'. irŽ'

t

*

t t

Mgr.
pľimátoľ
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