
Náj omná zmluva č.132ĺ202?

na hľobové miesto

uzať{orenáv zmysle $ 663 anásl. zákonač. 4011964 Zb' obč)ianskyzakonník v zneni neskoľších

predpisov a $ 2| aĺásl zŕl<oĺač. 131/2010 Z'z' o pohľebníctve v znenĺ neskoľších pľedpisov

čl. I.

ZMLWNÉ sľnĺľy

1 Prenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nám. Sv' Tľojice 7,92715 Šaľa

Zastípeĺý: Mgr' Jozef Belický' pľimátoľ mesta

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa' a's'

IBAI.{: SK82 0900 0000 0057 2430 6282

BIC: GIBASKBX
IČo: 00 306 185

(ďaĺej len,, prenaj ímateľ " )

2. Ing. Richard Vilkus

čl. IL
ÚvooľÉ UsTANovENIA

čl. nL

pohĺebiska.

Nájomca:
Naľodený/á:
Rodné číslo :

Trvale bYtom:

Tel.
e-mail:
(ďatej len ,,nájomca")
(obidvajaúčastnícizmluvyvďalšomtextespoločneajako,,zmluvnéstrany,,)

1

2.

Prenajímateľ je vylučným vlastníkom pozemku_registľa c KN parcela číslo 1586/1'

zastavanŕlplocha anádvoľie oqýmeĺe äzz+l m2,paľcela ľegistľa C KN číslo 1586/8'

zastavanáplocha a nádvoľie o qýmeľe t34 fiŕ u p*"lu ľegista C KN číslo 1586/6' ostatrá

plocha o y.ŕmere 7 ĺ? vederré katastľátnym oäuorom okľesného uľadu Šaľa' pre obec

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

Natejto nehnuteľnosti sa nachádza cintoľín mesta Šaľa ktoý je pohĺebiskom podľa zélkoĺa

|3tl2o1'O Z. z. opohĺebnícwe v znení neskorších predpisov. Pľenajímateľ je pľevádzkovateľ

1

PREDMET ĺ ÚčEL ľÁnĺu

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

dohodnuých v tejto nájomnej zmluve (ďjej len ,,zmluvď.): hľobové miesto na paľcele NC

8,rad:2hĺobovemiestoč.23(ďalejajako,,hĺobovémiesto..).

il\
)
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čl.Iv.
SLUŽBYSPoJENEsNÁJMoMHRoBouí'rĺoMIESTA

S pľenájom hľobového miesta sú spojené služby, ktoľé počas trvania nájomného vzťahu

prenaj ímateľ poskytuj e náj omcovi :

r.r odvoz odpadu z pohrebiska okľem stavebného odpadu'

I.2 ídrŽbapozemkov a stavieb na pohĺebisku, na ktoľom sa hĺobové miesto ĺachádza

1.3

r.4

(okľem hľobového miesta),

úhľady investičných a neinvestičných nákladov spojených s pľevádzkou pohĺebiska'

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

III.tejtozmluvy,vsúladesozákonomé,13ll2ol0Z,z.opohĺebníctvevzneni

1

neskorších pľedpisov'

čl. v.
DoBA NÁJMU

Táto zmluv asauzaťĺéta na dobu neuľčitú a nesmie sa vypovedať skôr, ako po uplynutí tlecej

doby (10 rokov odo dňa pochovania) , ak zékoĺ č' l31l2o]]o Z' z' o pohľebníctve v znení

neskorších predpisov neustanowje inak'

Neoddeliteľnou pľílohou tejto zmluvy je doklad o úhrade nájomného'

UŽívanie hľobového miesta začalo: 23'2'2022'

čl. vL
ľÁĺoľrľn

2

J

1.Výškanájomnéhočiní20EUR(slovom:dvadsaťeyľ)nadobu10rokovajeurčenápodľa
ust. $ 12 Všeobe cĺe záväzneho naľiadenia mesta Šaľa č. 5l202O Pľevádzkový poriadok

pohĺebísk mesta Šaľa v platnom zĺeĺí(ďalej aj ako ,'vZN é' 5l2)2o*)a bolo uhĺadené dňa

23.2.2022, na dobu do 23'2'2032'

2. Nájomné je splatné vopľed na celých 10 ľokov pri podpise tejto zmluvy (na celú tleciu dobu)'

3. Nájomca berie na vedámie a výslovne súhlasí s tým, že výška nájomného na ďalšie obdobie

nájmubudeurčenápodľaaktuálneplatnéhocenníkaprenajímateľa.
4. Nájomca je povinný pred uplynutím pľedplateného obdobia uhľadiť nájomné na ďalšie

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

obdobie, má prenajímateľ pľávo \.ypou.auľ túto nájomnú zmluvu postupom podľa č1' Vm'

tejto ZmluvY.

5. Pľi úmľtí nájomcu hľobového miesta má pľednostné právo na uzatvorenie novej nájomnej

zmluvy na hľobové miesto osoba blízka, ak je blízkych osôb viac' táb|izka osoba' ktoľá

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

zomĺelému nájomcovi rodn;ým listom alebo čestn;ým vyhlásením s úľadne osvedčeným

podpisomvyhlasujúctentovďahkzomĺelémunájomcoviaktoľejprenajímateľpísomne
ako prvej potvľdí vytlŽitie pľednostného prélva'Pľednostné právo na uzatvorenie nájomnej

zmluvymoŽnouplatniťnajneskôľdojednehorokaodúmľtianájomcuhĺobovéhomiesta.

h
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čl. vII.

1

PRÁVA A PovINosTI ZMLUvNŕcH sTRĺN

Pľenaj ímateľ j e povinný:

1.1pľevádzkovaťpohľebiskospľenajatýmhľobovýmmiestomvsúladesplatnými
pľávnymipľedpismiopohrebníctveapľevádzkovýmpoľiadkompohĺebiska,

t.2 počas trvania tejto zmluvy zabezpečíť prístup nájomcovi k prenajatému hĺobovému

1.3 ärTľ'r" akýchkol,vek zásahov do hĺobového miesta, okĺem prípadu, ak je potrebné

zabezpeóiťbezpečné pľevádzkovanie pohľebiska' o pripľavovanom zásďru je povinný

vopľed pĺro*rr" infoľmovať nájomcu. o už uskutoónenom zasahu do hľobového

miesta,jeprevéňzkovateľpovinnýbezodkladnepísomneinfoľmovaťnájomcu,
L.4 vopľed písomne upozomiť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy' najmenej šesť

mesiacov pľedo dňom, keď sa má hĺobové miesto zrušiť'

Nájomcaje povinný:

2.í dodržiav ať ustanoveni a prev ádzkového poriadku,

2.2 lňívať hĺobové miesto v súlade s ptatT ymi pľávnymi pľedpismi o pohľebníctve

aprevádzkovým poľiadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou'

2.3navlastnénakladyzabezpeč,ovaťpoľiadok,údľŽb1astarostlivosťoprenajatéhĺobové
miesto a jeho bezpľostredné okolie azabezpeéiť, aby pľíslušenstvo k hĺobu neohľozilo

bezpečnosť návštevníkov pohľebiska'

2.4 oznamovať pľevádzkovďeľovi pohĺebiska všetky zÍÍLeÍ|y údajov potrebné na vedenie

evidenciehĺobovýchmiest,up,ĺpua"fyzickejosobynajmäzlnenumenaaadľesy
trvaléhopobýu,vprípadepľávnickejosobynajmä%nenuobchodnéhomenaasídla,

2.5 vykonávať akékoľ;ekstavebné ĺpľavy na hĺobovom mieste a úpravy okolo bľobového

miesta iba s pľedchádzajicim súhlasom spľávcu cintorína'

2.6 udĺŽíavať poľiadok na pohľebisku'

Akpľenajímateľzistínedostatkyvstarostlivostiohĺobovémiesto,vyTýenájomcu,abyich
vpľimeľanejdobeodstránil.Aknájomcatietonedostatkyneodstránivpísomneuľčenej
l.hot", pľenajímateľ tak môže uľobiť sám na náklady nájomcu'

Nájomcaberienavedomie,ženedodľŽiavanímprevádzkovéhoporiadkupohĺebiskasamôže
dopustiť pľiestupku podľa ust. $ 32 zékoĺa t3tl2OlO Z' z o pohľebníctve v platnom meĺí'

KaždéL 7Ír'er.ap..uád"kouého poriadku bude oznamovaná nájomcovi hľobového miesta

uverejnením oznámenia o zlnene prevádzkového poriadku pohĺebiska na uradnej tabuli

spolusozveľejnenímnovéhoprevádzkovéhoporiadkupohĺebiska.Zmenaprevádzkového
poriadku pohľebiska podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šat'

Podnájom hĺobového miesta je zakinaĺý'

čl. VIIL

vŕľovnĎ NÁJoMNEJ ZML.IvY ĺ uňľeENIE NÁJoMNEHo vZŤAHU

Pľenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie' ak:

a) závažnéokolnosti na pohľebisku znetnoŽňujú trvanie nájmu hľobového miestao

b) sa pohľebisko zruší,

c)nájomcaanipoupozoľnenínezaplatilnájomnézauŽívaĺlehĺobovéhomiesta.
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluw z dôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'

2

J

4.

5

6

1

)

)
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J

musí so súhlasom nájomcu zabezpeé|ť iné hĺobové miesto a na vlastné naklady preložiť

l'udské ostatky 'r,,rĺt*. prĺslušenstva hĺobu na nové hľobové miesto'

Akprenajímateľ vypovie nájomnú ,^l,'u'dôvodov uvedenýchv odseku 1 písm' a) a b)'

je povinný vypovec iĺj"-".: zmluvy ao*ĺiľ nájomcovi najmenej tľi mesiace pľedo dňom'

keď sa má hľobové miesto zrušiť; ut -., ĺ. je zĺ6maadr9sa nájomcu alebo sídlo nájomcu'

uveľejní túto infoľmáciu na mieste ouwúo* na pohĺebisku s uvedením mena a priezviska

",ĺ:"-.' 
hĺobového miesta a čísla hĺobového miesta'

Ak prenajímateľ vypovie nájoĺnnú T1o* 
z dôvodu uvedeného v ods' 1 písm' c)' je povinný

výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvochmesiacov po uplynutí lehoty' naktorubolo

nájomné zaplateĺéiakmu nie je znamáadresa nájomcu a'ebo sĺďo nejomcu, uveľejní tuto

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

hľobového miesta a čísla hľobového miesta'

Akprenajímateľvypovedalnájomnúzmluvuzdôvoduuvedenéhovodseku1písm.
c) a nájomc u:" Áa^v, ..ypouedna lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia

qipovede. Prenajímat "ľ'ryri"najo'"u 
uuy 

"a3nest'or 
do tejto 1ehoty odstľanil z hĺobového

miesta príslušenstvo hĺobu; ak ho 
" 

t.ňi.h"te neodstľani, po uplynutĺ výpovednej lehoty

hoprenajímateľodstráni;pouplynutĺvypovednejlehoty,up,í,loš.nstvohľobupovaŽujesa
opustenú vec.

Po uplynutí tlecej doby (10 ľokov odo dňa pochovania) môže nájomca písomne požiadď

pľenajímateľaoukončenienájomnéhovzťahupísomnoudohodouzmluvnýchstľán,
spľavidlakuposlednémudňuaoty,,,uktorubolonájomnéuhľadené.Vzoľžiadosti
o ukončenie zmluvy tvorí pľílohu č' 6 vZN é' 512020'

4.

5

6

čl.Ix.
osoBITNÉ usľLľovENIA

1

1

J

Prenajímateľ nezodpov edálzapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

ffiffi:ľäľ'il'i.u"*e, že jeho v'astný hnuteľný majetok si je povinný poistiť na

vlastné nak'ady. Pľenajímateľ nezodpo vedilzaprípadnú stľafu, ľesp' zničenie majetku'

Nájomca berie na u"Jo*ĺ., že Prenajímateľ a jeho spľostľedkovatelia spľacúvajú v zmysle

nariadenia Euľópskeho paĺlamenfu " 
;"u' ieró zóro K79 z 27. apri|a 20|6 o ochľane

ffzických osôb pľi ;.;"ú;*í osob1Ý1h újujou a o vol'nom pohybe takýchto údajov' lĺÍoqým

sa zrušuje ,..*i.ä 95l46l*s (všeobecnj naľiadenie o o.hr*" údajov) osobné údaje

Nájomcu u .o"ruho stanovenom v tejto Zmluve za účelom plnenia zakonných povinností

Prenajímat.ľu, tĺor! .ryplývajú ,n 
"r{aiovania 

pohÍebiska podľa zŕkoĺačl' I3tl20t0 Z'z'

o pohĺebníctu" u 
^.nín"rr.*srct, 

p'"d;il;, ;o aot1*1t'""t"" potľebnú ĺazabezpečeĺĺe

pržĺv apovinností vyplývajúcich zo "*il'éil 
vďahu za|oŽeĺehoĺazti<ladetejto Zmluvy

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

3g5l2oozZ.z. o*"hĺuo.ľ, a ľegistratuľu.t' u o doplnení niektoľých zákonov v plďnom zĺení'

Spľacúvanie osobných údajov Nĺ:o*.o:" n 'ĺua' 
s č1' 6' ods' 1 písm' c) všeobecného

naľiadenia o ochľane údajov potľebné;;'".*. zákonnÝ1h povinností Pľenajímateľa podľa

zikoĺa é. t3'l2o.0 Z.z.o pohĺebnícwe v zneĺíneskoršícĹ pľedpisov. Nájomca zétroveÍĺ

vyhlasuje,Žezaúčelom.uzavľetiatejto'ľWjlposkýnutíosobnýchúdajov
Pľenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný o svojictr pĺávach vyplývajúcich zo

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

416
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4

zakonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďa'ších relevantných skutočnostiach

obsiahnutýchv dokumente,,Podmienky ochľany súkĺomiď" s kÍorého obsahom saNájomca

pľed podpísaním tejto Zmluw ouo^a*it. Ná;o*'u berie na vedomie že iďoľmácie o

spľacovávaní osobných údajov .ĺ oortop"J 
"u 

*'uouom sídle Pľenajímateľa: www'sala'sk'

V pľípade, ak budĹ podľá tejto zmlivy potrebné doručovať dľuhej zmluvnej sÍane

akrikol,vek písomnosť, doručuje sa táto |ĺ*,,'rrorľ na adresu zmluvnej stľany uvedenú v čl'

I. zmluvy, dokiaľ nie je 7ÍrLerLaadresy písomne oznámef druhej zmluvnej straneo kÍoľá

písomnosť doručuje. V prípade, ak sa jro*'ľ uj !d dodľžaní ýchto podmienok vľáti

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

zásielky zmluvnej stÍane, kioľá zásielku doručuj e. Znh.'né strany sa výslovne dohodli na

opľávnení dorueovJ pĺrornnoui týkajúce ,u iarul* medzi zmluvn;ými stľanami' ktoľé

vyplývajú ztejtozmluvy aj pľostľedníctvom e _ mailu alalebo kľátkej textovej správy'

Pľenajímateľ aNájom"; ;; zaväzujiln''"*"" si oznámiť kaŽdú 
"'nenu 

týkajúcu sa ich

identifikačných údajov (ĺéaov,sídlo, čísla účtov a pod') najneskôľ do 10 pľacovných dní

ododňa,kedytáto^"nunastala.TakétozÍÍLeÍLy,u,,.b.,dúpovažovaťza7meÍLyvyŽadujúce
si uzavretie dodatku k tejto zmluve'

5

čl. x.
zÁvnnnčNÉ UsTANovENIA

1 K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len na zák|adevzéĺjomnej dohody zmluvných stľán foľmou

očíslovaných písomných dodatkov, s ýnimkou zmien vyplývajúcich zo ilneny

pľevádzkového poriadku pohľebiska, ktoré silzávilznépľe nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zmien uš.ob..n" platných právnych pľedpisov najmä zákonač' 13 1/2010

Z.z. opohĺebníctve v znení neskorších predpisov'

Prtĺva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupľavené sa ľiadia pľíslušnými

ustanoveniami VZN é. 5l202ov platnom zneĺí,zákonom č. 131/2010 Z. z' o pohľebníctve

v zĺeĺíneskorších predpisov a zákonom č' 40ltg64 Z' z' občiansky zakonník v platnom

il'#; zmluvou sa riadi tiež doba užívania predmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

Tl1l1ľľ'ľ; nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stľanami aúčinnou

dňom nasledujúcim po dni jej 
^.r";'r.rriä'u 

*"bou* sídle mesta Šaľa. Zmluvné strany

súh'asia so zveľejnením celej zmluvy, vrátane so zveľejnením a spľístupnením ich osobných

údajov v ľozsahu mena a priezviska. Povinnosť zmluw zveľejniť vyplýva z ustanovenia $

5a zákoĺa č. 2lIl2OoO Z. z. o slobodnom prístupe k infoľmáciém ao %nene a doplnení

niektoých"uko,,ou(zakonoslobodeinformácií)vplatnomzĺĺeĺi.
Ak niektoľé ustanovenia tejto Zmbxynie sú ce'kom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia

účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatn;ých ustanovení. Namiesto neúčinných us-

tanovení sa použije ,6prava,ktoľá, pokiaľ je to právne moŽné, sa čo najviac priblifuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pľi uzawaľ"aní tejto Zmluvy zmluvné stľany tuto otázku brali

äľHi""" je vypracovaná v tľoch (3) vyhotoveniach povahy oľiginálu, z ktoých

nájomca obdľží jedno it; .,.yt o,ouenie a prenajímatel' obdľží 2 vyhotovenia'

)

J

4

5

6

J
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7 Zĺĺ|ĺtvĺé stľany vyhlasujú, že zriwĺ si pľečítali, súhlasia s jej obsahom' porozumeli mu,

vyhlasujú, že obsďluje slobodný, uľčitY, jasný anonlrĺtel''ný prejav ich vôle ana znak

súhlasu ju podpisujú.

v Šďi, ľ,u..!!-..1.,.2p. IIJ....

Za nójomcu: Za prenajímatelh:

,

Nájomná zmluva na hľobové miesto 6t6


