
Náj omná zmluva č.L04ĺ2022

na hľobové'miesto

u2nfí/oľená v zmysle $ 663 anásl. zákonač:' 4011964 Zb' obéiansky zákonník v zneĺĺ neskorších

neskoľších pľedpisovzneruv

1

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

čl. L
ZMLWNE STRAI\Y

Pľenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nám' Sv' Trojice 7'927 15 Šaľa

Zastupený: Mgľ' Jozef Belický' primátor mesta

Bankové spojenie: Slovenská spoľiteľňa a's'

IBAN: SK82 0900 0000 OOst 2430 6282

BIC: GIBASKBX
IČo: 00 306 185

(ďalej len,, pr enaj ímateľ " )

2. Nájomca:
Naľodený/á:
Rodné číslo :

Trvale býom
Tel.
e-mail:

Ing. Marta Wiillnerová

1

(ďalej len,,nójomca")
(obidvajaúčastnícizrnluvyvďalšoľntextespoločneajako,,zľnĺuvnéstrany,,)

čl. il.
ÚvooľB USTANovENIA

Pľenajímateľ je ýlučným vlastníkom pozemku^resistr1 C KN parcela číslo 1586/1'

zastavaĺáplocha a nádvoľie o qimeľe žlzq+ m2' paľce1a registra C KN číslo 1586/8'

zastavanáplocha a nádvorie o qýmeľe 134 fiŕ u p*..lu ľegistľa C KN číslo 1586/6' ostaÍrá

plocha o rnýmere 7 m2 vedené katastri1ny* oäbo'om okľesného uľadu Šďa' pľe obec

a katastľálne územie Šaľa" na 1iste vlastníctva č' 1 (ďďej aj ako o'nehnuteľnosti")'

Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintoĺn mesta šaľa ktoý je pohĺebiskom podľa zŕú<oĺa

131,,O1OZ.z.opohľebníctv evzneĺineskoĺšíchpľedpisov.Pľenajímateľjeprevádzkovateľ

''ffi'"T:-liesto na paľcele 8, ľad: 11, hľobové miesto é'ĺ6'L7 (ďalej aj ako 'fuobové

miesto.,) doteľaz uŽívalpôvodný nájomca _ Atžbeta CaJíkovó (ďalej aj ako 
'Bôvodný

nájomcď.) ĺa záWade Nájomnej zmluvy č"|543106 zo 
-20'12'2006 

pľičom ĺiljoĺnrĺé za

užívanie hĺobového miestaĹo1o uhĺadené na dobu do t9.s-2026.

Z dôvodu, Že pôvodný nájomca zomĺel a nájomca využil prednostné právo na uzatvoľente

novej nájomnej zmluvy na hľobové miesto v sútade s $ 2i ods' 4 zákoĺaé' 13112010 Z'z'

o pohľebníctve v znení neskoľších pľedpisov sa zmluvné strany qýslovne dohodli na

uzatvoľení tejto nájomnej zmluvy (ďalej len "zmluvď)'

)

J
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1 Pľenajímateľ pľenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca prijíma do nájmu za podmienok

dohodnutých v tejto zmluve hrobové miesto na paľcele 8, rad : 11' hľobové miesto č'

16,17.

čl.Iv.
SLUŽBYsPoJENÉsNÁJMoMHRoBovÉrroMIESTA

S pľenájom hĺobového miesta sú spojené slúby, ktoré počas trvania nájomného vzťa}ru

prenaj ímateľ poskytuj e náj omcovi:

r.r odvoz odpadu z pohľebiska okľem stavebného odpadu'

I.2 í&Žbapozemkov a stavieb na pohľebiskuo na ktorom sa hľobové miesto nacháďza

(okĺem hľobového miesta),

1.3 úhÍady investičných a neinvestičných nákladov spojených s pľevádzkou pohĺebiska'

1,.4prevádzkovaniepohĺebiska,naktoromsanachádzahĺobovémiestošpecifikovanévč1.
III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č. L3llzol} Z' z' o pohĺebníctve v zneĺi

neskoľších predpisov'

čl. IIL
PREDMEľ ĺ Účnl ľÁĺľĺu

čt. v.
DoBANÁJMU

Táto zmluv asalzatváľana dobu neurčitú a nesmie sa vypovedať skôľ' ako po uplynutí tlecej

doby (l0 ľokov odo dňa pochovania), ak zákon č'. L3tl2}lo Z' z' opohľebníctve v zneni

neskorších pľedpisov neustanowje inak'

Neoddeliteľnouprílohoutejtozmluvyjedokladoúhĺadenájomného.

čl. vI.
ľÁĺonnľÉ

1

1

2

1.Nájomnévovýške29,87EUR(slovomdvadsat'devät'eurosemdesiatsedemcent)bolo
zo stľany nového nájomcu uhľadené na dobu do 19'5'2026'

2.Nájomcabeľienavedomieaýslovnesúhlasístým,ževýškanájomnéhonaďalšieobdobie
nájmubuderľčenápodľaaktuálneplatnéhocenníkapľenajímateľa.

3. Nájomca je povinný pred uplynutím predplateného obdobia uhľadiť nájomné na ďalšie

obdobie.Vpľípadeaknájomcaanipopísomnomupozorneníneuhľadínájomnénaďalšie
obdobie,máprenajímateľpľávo.,,ypou.auľtútonájomnúzmluvupostupompodľačl.VIIL
tejto ZmluvY.

4. Pľi úmľtí nájomcu hľobového miesta má prednostné právo na uzatvorenie novej nájomnej

zmluvy na hľobové miesto osoba blizka, akje blízkych osôb viac, tábhízka osoba' ktoľá

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

zomľelémunájomcoviľodnýmlistomalebočestnýmvyhlásenímsúradneosvedčeným
podpisom vyhiasujúc tento vďah k zomľelému nájomcovi a ktoľej pľenajímateľ písomne

akoprvejpotvrdívyužitiepľednostnéhoptétva,Prednostnépľávonauzatvoľenienájomnej
zmluvymoŽnouplatniťnajneskôľdojednehoľokaodúmľtianájomcuhĺobovéhomiesta.

u
?
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čl. YII.

1

PRÁvA A PovINosTI zMLUvNŕCH STR(N

Prenajímateľ je povinný:

1.1 pľevádzkovať pohľebisko sprenajatým hľoboqým miestom vsúlade splatnými

pľávnymipredpismiopohľebnícweapľevádzkovýmporiadkompohĺebiska,
1.2 počas trvania tejto zmluvy zabezpečiť prístup nájomcovi kprenajatému hľobovému

miesfu,

1.3 zdtžaťsa akýchkol,vek zásahov do hľobového miesta, okľem pľípadu, ak je potrebné

zabezpečiťbezpečné pľevádzkovanie pohĺebiska. o pripravovanom zásahuje povinný

vopred písomne infoľmovať nájomcu. o už uskutočnenom zásahu do hrobového

miesta, j e pľevádzkovatel' povinný bezodkladne písomne infoľmovať náj omcu'

t.4 vopľed písomne upozoľniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy' najmenej šesť

mesia"ov pľedo dňom, keď sa má hľobové miesto zrušiť'

Nájomca je povinný:

2.l do&žiavať ustanoveni a ptev ádzkového poľiadku'

2.2 užívať hľobové miesto v súlade s ptatnymĺ pľávnymi predpismi o pohľebníctve

a pľevádzkoým poľiadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou'

2.3 na vlastné naklady zabezpeéovať poľiadok, údľŽbu a staľostlivosť o pľenajaté hľobové

miesto a jeho bezpľostľedné okolie azabezpečiť, aby príslušenstvo k hľobu neohľozilo

bezpečnosť návštevníkov pohĺebiska'

2.4 oznamovať prevádzkovateľovi pohĺebiska všetky zmeny údajov potľebné na vedenie

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

tľvalého pobytu, v pľípade pľávnickej osoby najmä zĺnenu obchodného mena a sídla'

2.5 vykonávať akékoľvek stavebné ĺpravy na hĺobovom mieste a úpľavy okolo hĺobového

miestaibaspľedchádzajiĺcímsúhlasomspľávcucintorína,
2.6 ldržiavať poriadok na pohĺebisku'

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

vprimeranejdobeodstránil.Aknájomcatietonedostatkyneodstránivpísomneuľčenej
leĹote, prenajímateľ tak môŽe urobiť sám na naklady nájomcu'

Nájomca beľie na vedo míe, Ženedodľžiavaním pľevádzkového poľiadku pohĺebiska sa môŽe

dopustiť priestupku podľa ust. $ 32 zékona |3ll20\o Z' z o pohľebníctve v platnom zneĺi'

KaždéL zmerlapľevádzkového poľiadku bude oznamovaná nájomcovi hĺobového miesta

uverejnením oznámenia o änene prevádzkového poľiadku pohĺebiska na uradnej tabuli

spolusozveľejnenímnovéhoprevádzkovéhoporiadkupohĺebiska.Zmeĺaprevádzkového
poriadku pohľebiska podlieha_schváleniu Mestským zastupitel'stvom v Šati'

Podnájom hĺobového miesta je zakáľ;aĺý'

čl. YIIL
rnŕľovpĎ NÁJoMNEJ ZMLUvrl ÚŕoľčnľIE NÁJoMNÉrro vZŤAHU

Pľenajímateľ nájomnú zmluw vypovie' ak:

a) závažnéokolnosti na pohľebisku znemožňujú trvanie nájmu hľobového miesta'

b) sa pohľebisko zruší,

c) náj omca ani po upozomen í nezaplalilnáj omné za vžív aníe hľobového miesta'

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

2

J
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J

4

Ínusí so súhlasom nájomcu zabezpeéíť iné hľobové miesto a na vlastné náklady preložiť

ľudskéostatkyvľetanepľíslušenstvahľobunanovéhĺobovémiesto.
Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zmhlvlzdôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'

je povinný výpoved;nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace pľedo dňorn'

keď sa má hľobové miesto zrušiť; ak mu nie je znbmaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu'

uveľejní tuto iďormáciu na mieste ou"yt'to* na pohĺebisku s uvedením mena a pľiezviska

,ra3o*.., hľobového miesta a čísla hľobového miesta' 
), je povinný

Akpľenajímut"ľ,,ypouienájomnúzmluwzdôvoduuvedenéhovods.1písm.c
rýpoveď doručiť ,rio*.o.ri najneskôľ do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty' na ktoru bolo

nájomné zaplatené; akmu nie je zĺĺrmaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu' uveľejní túto

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

hĺobového miesta a čísla hľobového miesta'

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

c) a nájom "u:" 
Ái^v, vypovĹdrrá lehota uplynie do jedného ľoka odo dňa doručenia

qýpovede. Prenajímat.ŕ rry"u. nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstľánil z hľobového

miesta príslušenstvo hĺobu; ak ho v tejio r.r'ot neodstľáni, po uplynutí výpovednej lehoty

ho prenajímateľ odstrani; po uplynutĺ vypovednej lehoty sa pľíslušenstvo hľobu povaŽuje sa

;:TffiJ,?'ĺ.."; doby (10 rokov odo dňa pochovania) môže nájomca písomne poŽíadať

prenajímateľa o ukončenie nájomného vďahu písomnou dohodou zmluvných strán'

spravidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné uhĺadené' Vzoľ žiadosti

o ukončenie zmluvy tvoľí pľílohu č. 6 Všeobe cĺe zétvaznéhonaľiadenia mesta Šaľa č' 5l2o20

Prevádzkový poľiadok pohĺebísk mesta Šaľa (ďalej aj ako ,'VZN é' 512020*)'

5

6

1

čL Ix.
oSoBITNÉ usľĺľovENIA

Prenajímateľ nezodpov edá za poškodenie' alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

na hrobovom mieste.

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

vlastné naklady. Pľenajímateľ nezodpo veďélzaprípadnú stľatu, resp. zničenie majetku'

Nájomcaberienavedomie,ŽePľenajímateľajehospľostľedkovateliaspracúvajúvzmysle
naľiadenia Euľópskeho paĺ1amentu a rady ĺÉul zóro K79 z 27 ' apn1a 20t6 o ochľane

ffzických osôb pri ,pru.úuuní osobných úau3on a o vol'nom pohybe takýchto údajov' ktoým

sa zrušuje ,*"*i.u g5t46lľjs (všeobecnJ naľiadenie o ochĺane údajov) osobné údaje

Nájomcu v ľozsďtu stanovenom v tejto Zmiuve za účelom plnenia zákonných povinností

Pľenajímateľa, ktoľé vyplývajú zprevádzkovania pohĺebiska podľa zákoĺaó' L3tl201-0 Z'z'

o pohrebníctve v znení rr.rtorsĺ"t' pr"d|irou, po aouu nevyhnutne potľebnú ĺazabezpečenie

práv apovinností |plývajúc íchzizmluvného vďahu za|ožeĺého ĺazél<lade tejto Zmluvy

anáslednenaúčelyaĺchiváciepodobutľvaniaaľchivačnejdobyvsúladesozákonomč.
395l2oo2Z.z. oarchívoch aľegistľatuľach a o doplnení niektoľých zákonov v platnom zneĺi'

Spľacúvanie osobných údajov Nájomcu 3" n sĺlade s čl' 6' ods' 1 písm' c) všeobecného

naľiadenia o ochĺane údajov potľebné ,ru pt*rri" zakonných povinností Pľenajímateľa podľa

zél<oĺaé,l3tl2010Z,z.opohĺebníctvevmeĺíneskoršíchpredpisov.Nájomcazátĺoveíl
vyhlasuje,ŽezaúčelomuzavretiatejtoZm,ruvypľiposkytnutíosobnýchúdajov
Pľenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich pľávach vyplývajúcich zo

)

a
J

I
Nájomná zmluva na hrobové miesto

416



4.

5

spľacúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskytnúť v súvislosti so

zakonnými alebo zmluvnýmĺ poziaaa*ami, ako aj o ďalších ľe'evarrtných skutočnostiach

obsiahnu!ých v dokumente ,,Podmienky ochrany súkľomiď" s ktorého obsahom saNájomca

pľed podpísaním tejto Zmluvy oboznámil. Nä;omca berie na vedomie že infoľmácie o

spracovávaní osobných údajov sĺ aostu|ne nu ňbouom sídle Pľenajímateľa: www'sala'sk'

V prípade, ak budá podľá tejto zm1uvy potrebné doručovať dľuhej zmluvnej sÍane

alnikoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adľesu zmluvnej stľany uvedenú v č1'

I. zmluvy, dokiaľ nie je zÍr.enaadresy'písomne oznámená dľuhej zmluvnej stľane' ktorá

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

nedoručená, zm|uvné strany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú dňom vrátenia

zásielky zmluvnej stľane, kioľá zásielku doručuje. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na

oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzku medzi zmluvnými stľanami' ktoré

vyplývajú ztqtozmluvy aj pľostľedníctvom e _ mailu ala\ebo kľátkej textovej spľávy'

Pľenajímateľ aNájomcu ,u zaväzuÍu|ĺ*Íno' si omámiť každú zÍnenv týkajúcu sa ich

identiťrkačných údajov (ĺénov,sídlo, úsh účtov a pod') najneskôľ do 10 pracovných dní

odo dňa, kedy táto zÍÍeianastala. Takéto :ZlT(er\ysa nebudú považovať zazÍrleÍLy vyžadujúce

si uzavretie dodatku k tejto zmluve'

čl. x.
zÁvnnnčNÉ USTAI\ovENIA

1 K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len na zékJadevzájomnej dohody zmluvných strán foľmou

očíslovaných písomných dodatkov, s výnimkou zmien vyplývajúcich zo zÍrueny

prevádzkového poľiadŕu pohľebiska, ktoľé s'ízáväznepľe nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnostialebo ,ozmi"ĺišeobecneplatnýchpľávnychpľedpisovnajmä 
zákoĺlač' 131/2010

Z,z. opohľebníctv e v zneĺineskoľších predpisov'

Prixaapovinnosti zmluvných strarr touto zmluvou neupravené sa riadia pľíslušnými

ustanoveniami VZN č,.5l2o20v platnom zneĺi,zákonom č. 131/2010 Z. z. o pohĺebníctve

v zneĺineskorších pľedpisov a zákonom é' 40/1964 Z' z' obéiansky zákonník v platnom

äľ; zmluvou sa riadi tiež doba lňívaniapľedmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

tejto zmluvY.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou

dňom nasledujúcim po dni jej 
^.r"3r'.niá 

na webovom sídle mesta Šaľa' Zmluvné stľany

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

údajov v ľozsahu mena a pľiezviska. Povinnosť zmluvu zveľejniť vyplyva z ustanovenia $

5a zél<ona č. 2]7l2ool Z. z. o slobodnom prístupe k iďoľmáciám a o zlnene a doplnení

niektoýchzákonov(zakonoslobodeinfoľmácií)vplatnomzneĺi,
Ak niektoľé ustanovenia tejto Zmiwynie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia

účinnosť,niejetýmdotknutaplatnosťostatnýchustanovení.Namiestoneúčinnýchus-
tanovení sa použije úpľava, ktoľá, pokial' je to pľávne možné'sa čo najviac približuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatvaĺanĺ tejto Zm]ruvy zmluvné strany tuto otázku brali

i?ľľ'1;" je vypľacovaná v tľoch (3) vyhotoveniach povahy oľiginá'u' zktoých

nájomca obdrŽí:"ono irl vyhotovenie a pľenajím ateľ obdňí 2 vyhotovenia'

)

a
J
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7 Zmluvĺéstrany vyhlazujú, že :71rť1vvusi pľečítali, súhlasia s jej obsahom' poľozumeli mu'

vyhlasujú, že obsahuj. ,lotodrry, rľčitY, jasný az:ozlmitelhý prejav ich vôle ana zJĺlak

súhlasu ju podpisujú.

V Šaľ, dňa.....L5.:.L,.Apzu...

Zandjomcu: Za prenajímateľa:

i

*

J
primátoľ

*.

*;l

h
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