
Nájomná zmluva ó' t29l2022

na hľobové miesto

$ 663 anásl. zákon a č:' 4Ol 1964 Zb' obéiansky zákonník v znení neskoľších
,76tvoreĺáv zmysle

pŕedpisova$21 a č,. t3ll2ot0 Z.z. o pohĺebníctve v zneni neskorších predpisov
násl. zákona

1.

Nájomca:
Naľodený/á:
Rodné číslo :

Trvale býom
Tel.

e-mail:

Eľvín Horáček

čl. I.

ZMLUVNE STRANY

čt. il.
UVODNE USTANOVENIA

Pľenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nám' Sv' Tľojice 7'927 15 Šaľa

Zastúpeĺý: Mgľ' Jozef Belický' primátoľ mesta

Bankávé spojenie: Slovenská sporiteľňa' a's'

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
lČo: 00 306 185

(ďatej len,, prenaj íľnate ľ " )

2

(ďalej len,,nájomca")
(obidvajaúčastnícizľnluvyvďalšomtextespoločneajako,,zmluvnéstrany,,)

1 Pľenajímateľ je výlučným vlastníkom pozemku^ľegistra C KN paĺcela číslo 1586/1'

zastavanétplocha anádvoľie ov.ýmeľe äzzqq m2,pLcela ľegistľa c KN čís1o 1586/8'

zastavanáplocha a nádvoľie o ýmere ĺ34 fiŕ u p*..'u ľegistra C KN číslo 1586/6, ostatná

plocha o výmere 7 ĺĺŕ veďerré katastľál"y* oäbo'om okĺesného úradu Šaľa' pre obec

a katastľálne územie Šaľa, na liste vlastníctva č' 1 (ďalej aj ako "nehnuteľnosti")'

Na tejto nehnuteľnosti sa nachád zaciĺtoĺĺmesta šaľa ktoý je pohľebiskom podľa zákoĺa

l3/l2o|o Z.z. opohľebníctve v znení neskoľších pľedpisov. Prenajímatel' je pľevádzkovatel'

ilľ"ľ:-ä'esto na parce'e Nc-U 3, ľad: 2, hľobové miesto č.4 (ďalej aj ako ,fuobové

miesto..)doterazlŽíva]pôvodnýnájomca-ErvínHoráček(ďalejajako,,pôvodný
nájomcď,) ĺazákdaďe Nájomnej zmluvy č,. t7712006 zo ďia23'6'2006 pričom ĺéljomneza

uŽívaniehľobovéhomiestabolouhľadenénadobudo25.6.2024.
Z dôvodu, že pôvodný nájomca zomĺel a nájomca využil prednostné právo na uzatvorenie

novej nájomnej zmluvy na hľobové miesto v súlade s $ 21 ods' 4 zál<oĺač:' t31l20l0 Z'z'

o pohľebníctve v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany výslovne dohodli na

uzatvoľení tejto nájomnej zmluvy (ďalej len "zmluvď)'

,)

a
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čl. ilI.

1

PRBDMEľ ĺ učnl ľÁĺľĺu

Pľenajímateľ pľenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca pľijíma do nájmu za podmienok

dohodnudch v tejto zmluve hrobové miesto na paĺcele NC_U 3, rud :2' hľobové miesto

1

cl.IV.
SLUŽBYsPoJENÉsNÁJMoMHRoBovÉĺĺoMIESTA

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

prenajímateľ poskýuj e nájomcovi:

i.r odvoz odpadu z pohrebiska okľem stavebného odpadu'

I.2 ifužbapozemkov a stavieb na pohĺebisku, na ktoľom sa hrobové miesto nachádza

č.4.

1.3

t.4

(okĺem hĺobového miesta),

úhĺady investičných a neinvestičných nákladov spojených s pľevádzkou pohrebiska'

prevádzkovanie pohĺebiska, na ktoľom sa nachádza hľobové miesto špecifikované v č1'

III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom é. t31l2)l} Z' z' o pohĺebníctve v zneĺí

1

2.

neskoľších predpisov.

čl. v.
DoBA NÁJMU

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

doby (10 rokov odo dňa pochovania) , ak zákon č. l3ll201'O Z' z' o pohĺebníctve v znení

neskoľších pľedpisov neustanovuje inak'

Neoddeliteľnou pľílohou tejto zmluvy je doklad o úhľade nájomného'

čl. vI.
ľÁĺonĺľÉ

1. Nájomné vo ýške 9,96 EUR (slovom devät'eur devät'desiatšest'cent) bolo zo stľany

nového nájomcu uhľadené na dobu do25'6'2024'

2. Nájomca berie na vedomie a ýslovne súhlasí s tým, že ýška nájomného na ďalšie obdobie

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

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

obdobie, má pľenajímateľ pľávo vypovedať tuto nájomnú zmluvu posfupom podľa č1' VIII'

tejto Zmluvy' 
'_-'^'^_'lL^ *ioaĺa -á nĺeánnstné le novej nájomnej

4. pľi ĺmrtĺ nájomcu hĺobového miesta má prednostné právo na uzatvoreru

zmluvy na hľobové miesto osoba blízka, ak je blízkych osôb viac' tá'b\ízka osoba' ktorá

doručí pľenajímateľovi písomnú Žiadosť ako prvá, pľeukaže svoj stďus blízkej osoby k

zomrelémunájomcoviľodnymlistomalebočestnýmvyhlásenímsúľadneosvedčeným
podpisom vyhiasujúc tento vzťah k zomľe1ému nájomcovi a ktorej prenajímateľ písomne

akoprvejpotvrdívyužitiepľednostnéhoprhva.Pľednostnéprávonauzatvorenienájomnej
zmluvymoŽnouplatniťnajneskôľdojednehorokaodúmĺtianájomcuhĺobovéhomiesta.

)
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čl. vIL
pru(vL A PovINosTI zľĺlurrľÝcrr sľru(ľ

Pľenaj ímateľ j e povinný :

l.1prevádzkovaťpohrebiskospľenajat1imhľobovýmmiestomvsúladesplatnými
právnynipľedpismiopohľebnícweapľevádzkovýmpoľiadkompohĺebiska,

I.2 počas trvania tejto zmluvy zabezpeÓiť pľístup nájomcÔvi k pľenajatému hľobovému

1.3 äTu'ľ'r" akýcbkoľvek zásahov do hĺobového miesta, okľem pľípadu, ak je potrebné

zabezpečiťbezpečné pľevádzkovanie pohľebiska' o pripľavovanom zásahuje povinný

vopľedpĺsomn"infoľmovaťnájomcu.ouŽuskutočnenomzásďrudohľobového
miesta,jeprevádzkovateľpovinnýbezodkladnepísomneinfoľmovaťnájomcu,

I.4 vopľed písomne upozomiť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy' najmenej šesť

mesiacov pľedo dňom, keď sa má hľobové miesto zrušiť'

Nájomcaje povinný:

2.í dodľžiavať ustanoveni apreváďzkového poriadku,

2.2 ,lŽívať hľobové miesto v súlade s ptatnymĺ pľávnymi predpismi o pohĺebníctve

aptevádrkovým poriadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou'

2.3 na vlastné náklady zabezpeiovať poriadok, údľžb1 a staľostlivosť o pľenajaté hľobové

miesto a jeho bezpľostľedné okolie azabezpeóiť' aby príslušenstvo k hĺobu neohľozilo

2.

bezpečnosť návštevníkov pohľebiska'

2.4 oznamovať prevádzkovateľovi pohľebiska všetky 7.ÍÍLerLy údajov potrebné na vedenie

evidencie hroboých miest, n i.ĺpuo. fyzickej osoby najmä zÍnenu mena a adľesy

trvaléhopobýu,vprípadep.e*i"t"3o,ouynajmäzÍnenuobchodnéhomonaasídla,
2.5 vykonavať aĹekoľro"k stavebné ĺp.auy nahľobovom mieste a úpľavy okolo hĺobového

miesta iba s pľedchádzajúcim súhlasom správcu cintorína'

2.6 udtžiavať poľiadok na pohľebisku'

3. Ak pľenajímateli zistí nedostatky v staľostlivosti o hľobové miesto' vyzye nájomcu' aby ich

vpľimeľanejdobeodstránil.Aknájomcatietonedostatkyneodstranivpísomneuľčenej
lehote, pľenajímateľ tak môžeurobiť sám na naklady nájomcu'

4. Nájomca berie na vedomie, že ĺedodtžiavaním pľevádzkového poriadku pohĺebiska sa môŽe

dopustiť priestupku podľa ust. $ 32 zékona l31'l2o\0 Z' z o pohĺebníctve v platnom zĺeru'

5. Každá 7ÍÍIerLaprevádzkového poľiadku bude oznamovaná nájomcovi hľobového miesta

uveľejnením oznárĺrcĺĺaozmene prevádzkového poriadku pohrebiska naúľadnej tabuli

spolu so zveľejnením nového p..uádrkového poľiadku ľohrebjska . Zmenaprevádzkového

poriadkupohľebiskapodlieha.schváleniuMestskýmzastupiteľstvomvSali.

6. Podnájom hrobového miesta je zakéuaný'

čl. vilI.
rrŕpovnĎ ľÁĺoľĺľEJ ZMLU"ú uŕôľenNIE NÁJoMNÉHo vZŤAHU

Pľenajímateľ nájomnú zmluw vypovie' ak:

a) zéxažnéokolnosti na pohľebisku znemožňujú trvanie nájmu hľobového miesta'

b) sa pohĺebisko zruší,

c) nájomca ani po u|o"o*"rrí nezaplati1nájomné zalžívanehľobového miesta'

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

\
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J

ľnusí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hľobové miesto a na vlastné naktady preložiť

ľudské ostatky ,ratunepľíslušenstva hľobu na nové hĺobové miesto'

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

je povinný výpoveď nájomnej zmluvy ĺo*oĺľ nájomcovi najmenej tri mesiace pľedo dňom'

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

Weĺejní tuto informáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a pľiezviska

najomcu hĺobového miesta a čísla hľobového miesta'

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

qýpoveď doručiť ,r4o*.ouinajneskôr do dvoch mesiacov po up1ynutí lehoty' na ktoru bolo

nájomné zaplateĺé;ak mu nie je ználmaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu' uveľejní tuto

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

hľobového miesta a čísla hrobového miesta'

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

c)anájomcajeználmy,qýpovednálehotauplyniedojednéhoľokaododňadoručenia
ýpovede. Pľenajímat 

"i 
,yrr"nájomcu, auy náj"estôr do tejto lehoty odstranil z bĺobového

miesta pľís1ušenstvo hľobl; ak ho v tejĺo r.nĺ' neodstráni' po uplynutí ýpovednej lehoty

ho pľenajímateľ odstráni; po uplynutí výpovednej lehoty sa pľíslušenstvo hľobu povaŽuje sa

;ľl;'ä#'ĺ.."j doby (10 ľokov odo dňa pochovania) môže nájomca písomne poŽ|adať

pľenajímateľa o ukonĺenie nájomného vďahu písomnou dohodou zmluvných strán'

spľavidla ku poslednému dňu doby, na ttoru bolo nájomné uhľadené' Vzoľ žiadosti

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

Pľevádzkoqi poľiadok pohĺebísk mesta Šaľa (ďalej aj ako ,,vZN č' 512020")'

4

5

6.

čl.Ix.
OSOBITNE USTANOVENIA

1

2

J

Pľenajímateľ nezodpo vedázapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

nahĺobovom mieste.

Nájomca berie navedomie, že jeho vlastqý hnutelhý majetok si je povinný poistiť na

vlastné naklady. Prenajímateľ nezodpovedázapľípadnú stratu' ľesp' zničenie majetku'

Nájomca berie na vedomie, že Pľenajím ateľ ajeho sprostľedkovatelia spracúvajú v zmysle

naĺiadenia Euľópskeho paľlamenfu a ľady ĺÉo zoro1679 z 27' apnÍa 20t6 o ochĺane

fyzickychosôb pri ,p.u.úu*í osobných úoa;ov a o vol'nom pohybe takýchto údajov' ktorym

sa zľušuje smemicu g5l46lEs (všeobecné naľiadenie o ochĺane údajov) osobné údaje

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

Prenajímateľa, ktoľé vyplývajú zprevádzkovania pohÍebiska podľa zikoĺaé' 13112010 Z'z'

o pohľebníctv ", ,o"rii.estoľsĺcr, predpisov, po dobu nevyhnutne potľebnú nazabezpečenie

préx apovinností vyplývajúc íchzozmtuvného vďahl'lzaloŽeĺeho ĺazikJade tejto Zmluvy

anáslednenaúčelyaľchiváciepodobutľvaniaaľchivačnejdobyvsúladesozákonomč.
3g5l2(o2Z,z.oarchívochaľegistratuľachaodoplneníniektoýchzákonovvplatnomzĺení,
Spľacúvanie osobných údajov Nájomcu 3e v súlade s č1' 6' ods' 1 písm' c) všeobecného

naľiadenia o ochľane údajov potľebné nu pln r,i. zakonných povinností Prenajímateľa podľa

zálkoĺa č). |31l20IO Z.z.o pohľebnícwe v zneĺĺneskoľších pľedpisov. Nájomca zéxoveíĺ

vyhlasuje, Že za účelom uzavretia tejto Zmlvvy pri poslqrtnutí osobných údajov

Pľenajímateľovi bol dostatočne informovaný o svojich právach vyplývajúcich zo

1
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4.

5

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

zakonnými a'ebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších ľelevantqých skutočnostiach

obsiahnutýchv dokumente,,Podmienky ochĺany síkĺomiď" s ktoľého obsahom saNájomca

pľed podpísaním tejto Zmluvy oboznámi1. Ná3omca beľie na vedomie Že infoľmácie o

spracovávaní osobných údajov sĺ dostupne nu *'bouom sídle Pľenajímateľa: www'sala'sk'

V pľípade, ak bude podľä tejto zmluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej stľane

akúkol,vek písomnosť, doručuje sa táto pĺsomnosť na adľezu zmluvnej stľany uvedenú v č1'

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmenaadľesy písomne oznámená dľúej zmluvnej stľaneo ktorá

písomnosť doručuje. Ý pľípade, ak sa p^í'o*o'ť aj pľi dodrŽaní týchto podmienok vľáti

nedoručená, zmluvné stľany sa dohodii, Že účinky doručenia nastávajú dňom vľátenia

zásielky zmluvnej strane, kioú zásielku doručuje. Zmluvné stľany sa výslovne dohodli na

oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa zéľVäzLC|J medzi zmluvn1ými stľanami' ktoľé

vyplývajú ztejto"''1""y aj prostredníctvom e _ mailu ďa\ebo kľátkej textovej správy'

Prenajímateľ aNájom"u ,u zav.ázuj,6|ĺro,nrr" si oznámiť kaŽdíJnnenu ĺýkajúcu sa ich

identifikačných údajov (nánov,sídlo, čisla účtov a pod') najneskôľ do 10 pľacovných dní

odo dňa, kedy táto 7lTleflanastala. Takéto ZÍr(eÍLysa nebudú považovať zazÍnerLy vyžadujúce

si uzavľetie dodatku k tejto zmluve

čl. x.
zÁvBnBčNÉ USTANovENIA

1

2

KzmenetejtozmluvymôŽedôjsťlennazék|adevzájomnejdohodyzmluvnýchstľánfoľmou
očís'ovaných písomných dodatkov, s výnimkou zmien vyplývajúcich zo ilneny

prevádzkového poriadku pohľebiska, ktoľé silzávťlznépre nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zmieĺvšeobecne platnýchpľávnychpľedpisov najmä zál<onač"I3].lz0rc

Z.z. opohĺebníctv e v zneĺíneskorších predpisov'

Právaapovinnosti zmluvných stľán touto zmluvou neupravené sa ľiadia pľíslušnými

ustanoveniami VZN č,. 5l2[2ov platnom zneĺi,zákonom č,. l31l2}l} Z. z. o pohľebníctve

v znenineskoľších pľedpisov a zákonom i' 40l:1964 Z' z' obÓiansky zakonník v platnom

zĺeĺí,
ToutozmluvousaľiaditieždobalŽívaniapredmetunájmudodobynadobudnutiaúčinnosti
tejto zmluvY.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stľanami aúčinnou

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Šaľa' Zmluvné stľany

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

údajov v rozsďtu mena a pľiezviska. Povinnosť zĺnluvu zvercjruť vyplyva z ustanovenia $

5a zŕi<oĺa č. 2]tl20xo ž. z. o slobodnom prístupe k infoľmáciám ao znene a doplnení

niektoých zákonov (zakon o slobode iďoľmácií) v platnom zneĺí'

Ak niektoľé ustanovenia tejto Zmhxynie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôľ stratia

účinnosť,niejetýmdotknutáplaĺnosťostatnýchustanovení.Namiestoneúčinnýchus.
tanovení sapoúdeúpľava, ktorá, pokiaľ jeto pravne moŽné'sačo najviac približuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokial'pri uzatvfuaní tejto Zmluvy zmluvné strany túto otazku bľali

Hľ*i'"" je vypľacovaná v tľoch (3) vyhotoveniach povahy oľiginálu' z ktoýh

nájomca obdrží:.orro iĺl vyhotovenie a prenajímateľ obdňi 2 vyhotovenia'

J

4.

5

6.
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7 Zmlvvné silany vyhlasujú, že z:rivvv si prečítali, súhlasia s jej obsahom' poľozumeli mu,
vyhlasujú, že obsďruje slobodný, WčitY, jasný aztoanmitelhý pľejav ich vôle ana znak
súhlasu ju podpisujú.

v Šaľ, ....^L-.L.L9}il...

Za nójomcu: Za prenajímateľa:

\t

t

*

J

1
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