
Nájomná zmluva č'. t30l2022

na hrobové miesto

y1,Aťĺorcnáv zmysle $ 663 anásl. zákona č,.4011964 Zb' občiansky zakonník v mení neskoľších

2| aĺás|. zákona č. t31l2}1ro Z. z. o pohľebníctve v zneru neskoľších pĺedpisov
predpisov a $

čl. L
ZMLWNE STRAľ'IY

1. Prenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nám. Sv' Trojice 7 
'g27 

00 Šaľa

Zastípeĺýz Mgľ' Jozef Belický' pľimátor mesta

Bankové spojenie: Slbvenská spoľiteľňa' a's'

IBAI.{: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
tČo: 00 306 185

(ďalej len,, prenaj ímateľ " )

z.

1

Nájomca:
Naľodený/á:
Rodné číslo :

Trvale bYtom :

Tel.
e-mail:

Jozef Vanek

(ďatej len,,nájomca")
(obidvaja účastníci zmluvy v ďalšom texte spoločne alrp ,,zmluvné strany")

čl. il.
Úvonľn USTANovENIA

Prenajímateľ je výlučným vlastníkom pozemkov ľegistľa C KN paľcela čis\o 362511' ostatná

plocha o qýmeľe 8351 m2, paľcela iísIo 31625l+, oJat"u plocha oy'ýmeľe lg74 Íŕ'paľcela

registľa C KN éísio 362716, ostatná plocha o qýmeľe y% |# vedené katastrálnym odborom

okľesného uradu Saľa pľe obec a katastrálne územie Šaľa na Lv č' 1 a pozemku regista E

KN paľcela číslo 64, oľná pôda o'ĺ1imere 684 Íŕ,vedený katastľálnym odborom okľesného

uľadu Šaľa pľe obec a katastrálne územie Šaľa na LV č' 7266 (ďa|ej spoločne aj ako

2.
,,nehnuteľnosti").
Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintoľín mesta Šaľa ktoý je pohĺebiskom podľa zikoĺa

t3ĺl2010Z.z. opohľebníctve v mení neskoršíchpredpisov. Prenajímateľ je prevádzkovateľ

pohľebiska.

čl. III.

PREDMEľ .q, ÚčnL ľÁĺnĺu

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

dohodnu!ých v tejto nájomnej zmluve (aaĹj len ,,zÍnluvď') hĺobové miesto: na paĺcele č':

V 3, rad , 1, hrobové miesto č. : 4U (ďalej aj ako ,,hĺobové miesto")'

1

!4,
I
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čl.Iv.
SLUŽBYsPoJENÉsNÁJMoMIIRoBovÉrroMIESTA

S pľenájom hĺobového miesta sú spojené sluŽby, ktoré počas trvania nájomného vzťahu

pľenaj ímateľ poskytuj e náj omcovi:

1.1 odvoz odpadu z pohĺebiska'

|.2 ídrŽbapozemkov a stavieb na pohľebisku, na ktoľom sa hĺobové miesto ĺachádza

(okĺem hľobového miesta),

1.3 úhrady investičných aneinvestičnýchnákladov spojených s pľevádzkoupohĺebiska'

1.4pľevádzkovaniepohĺebiska,naktoľomsanachádzahľobovémiestošpeciťrkovanévč1.
III.tejtozmluvy,vsúladesozákonomé.t3!l2}t0Z.z.opohľebníctvevzneni
neskorších pľedpisov'

čl. v.
DOBA ľÁĺľlu

Táto zmluva sa uzatváta na dobu neurčitú v súlade so zákonom č' I3ll201'0

Z. z. opohľebníctve v platnom zneni'

Neoddeliteľnoupľílohoutejtozmluvyjedokladoúhĺadenájomného.
Užívanie hľobového miesta zača\o día: 22'2'2022'

čl. vI.
NÁĺoľĺľÉ

1

2
a
J

1. Výška nájomného činí 5,00 EUR (slov'o1: pät' euľ) na dobu 10 rokov a je uľčená podľa

ust. $ 12 Všeobe cĺe záxäzneho naľiadenia mesta Šaľa č. 5l2O2O Pľevádzkový poľiadok

pohľebísk mesta Šaľa (ďatej aj ako ,,VZN č" 5l202o") a bolo uhľadené dia222'2022' na

dobu do 22.2.2032'

2.Nájomnéjesplatnévopľednacelých10ľokovpripodpisetejtozmluvy.
3. Nájomcabeľie navedomie avýslovne súhlasí s tým' že výškanájomného naďalšie obdobie

nájmubudeuľčenápodľaaktuálneplatnéhocenníkapľenajímateľa.
4,Nájomcajepovinnýpľeduplynutímpľedplatenéhoobdobiauhľadiťnájomnénaďalšie

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

obdobie,mápľenajímateľprávovypovedaťtutonájomnúzmluvupostupompodľač1.VIII.
tejto Zmluvy' 

' '' 1 ^'-rL^*i^o+o *á nreÁnnsfné ie novej nájomnej
5.Priúmľtínájomcuhĺobovéhomiestamápľednostnépľávonauzatvoľen

zmluvynahĺobovémiestoosobablízka,akjeblízkychosôbviac,táb\ízkaosoba,ktorá
doručípľenajímateľovipísomnúŽiadosťakoprvá,prel.lkŕňesvojstatusblízkejosobyk
zomrelémunájomcovirodnýmlistomalebočestnýmvyhlasenímsúľadneosvedčeným
podpisom vyhiasujúc tento vďah k zomľelému nájomcovi a ktoľej prenajímateľ písomne

ako prvej potvrdí využitie prednostného ptálva'Prednostné pľávo na uzatvorenie nájomnej

zmluvymoŽnouplatniťnajneskôrdojednehoľokaodúmrtianájomcuhĺobovéhomiesta.

,.i
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1

ľnr(vĺ A PovINosTI zľnuvľŕcrr sľnÁľ

Pľenajímateľ je povinný:

1.1 prevádzkovať pohľebisko spľenajatým hľobovým miestom vsúlade splatnými

pľávnymi pľedpismi o pohľebnícwe a pľevádzkovým poriadkom pohľebiska'

l.2 počas trvania tejto zmluvy zabezpeéiť prísfup nájomcovi kprenajatému hĺobovému

miestu,

1.3 zdtžať sa akýchkoltek zásahov do hľobového miesta, okľem pľípadu, ak je potrebné

zabezpeéíťbezpečné prevádzkovanie pohľebiska. o pľipľavovanom zásahuje povinný

vopľed písomne infoľmovať nájomcu. o už uskutočnenom zásahu do hľobového

miesta,jepľevádzkovateľpovinnýbezodkladnepísomneiďoľmovaťnájomcu,
I.4 vopľed písomne upozoľniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy' najmenej šesť

mesiacov predo dňom, keď sa máhľobové miesto zrušiť'

2. Nájomcaje povinný:

2.l dodľžiavať ustanoveni aprevádzkového poriadku'

2.z užívať hĺobové miesto v súlade s platnými pľávnymi predpismi o pohĺebníctve

apľevádzkoýmpoľiadkompohľebiskaakoajtoutozmluvou,
2.3 na v1astné náklady zabezpeéÄvať poľiadok, údržbu a staľostlivosť o pľenajaté hľobové

miestoajehobezpľostľednéokolieazabezpečiť,abypríslušenstvokhľobuneohrozilo
bezpečnosť návštermíkov pohĺebiska'

2,4 oznamovať pľevádzkovateľovi pohĺebiska všetky zmeÍ|y údajov potrebné na vedenie

evidencie hroboqich miest, v iľĺpade fyzickej osoby najmä z'nenu mena a adresy

trvalého pobytu, v pľípade prarorrict 
"3 

osoby najmä zĺnenu obchodného mena a sídla'

2.5 vykonavať aĹékoľvek stavebné úpľavy na hĺobovom mieste a úpľavy okolo hľobového

miestaibaspredchádzajtrcimsúhlasomspľávcucintoľína,
2.6 udržiavať poriadok na pohĺebisku'

3. Ak prenajím atei zistínedostatky v starost1ivosti o hľobové miesto' vyzve nájomcu' aby ich

vpľimeranejdobeodstranil.Aknájomcatietonedostatkyneodstránivpísomneurčenej
leĹote, pľenajímateľ tak môže uľobiť sám na náklady nájomcu.

4.Nájomcabeľienavedomie,žeĺedodtžiavanímpľevádzkovéhoporiadkupohľebiskasamôŽe
dopustiť priestupku podľa ust. $ 32 zékoĺa l3ll20t} Z' z o pohĺebníctve v platnom zĺeni'

5.Každázmenapľevádzkovéhopoľiadkubudeoznamovanánájomcovihĺobovéhomiesta
uveľejnením ozĺámeĺia ozlnene prevádzkového poriadku pohľebiska nauradnej tabuli

spolu so zveľejnením nového pr..rádrkoného poľiadr<u ľoľ1e|1ska' Zm;naprevádzkového

poľiadku pohľebĺsta podlieha schváleniu Mestským zastupitel'swom v Šaľ'

6. Podnájom hĺobového miesta je zakiuaný'

čl. VIII.

vŕpovpĎ NÁJoMNEJ ZMLUvY l uŕoľenľIn NÁJoMNÉno vZŤAHU

Pĺenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak :

a) závažnéokolnosti na pohľebisku memožňujú tľvanie nájmu hľobového miesta

b) sa pohĺebisko zruší

c) nájomca ani po upozomení ĺezap|ati|nájomné zavžívaĺĺehĺobového miesta

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

čl. vIL

1

')
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4

musísosúhlasomnájomcuzabezpeéiťinéhľobovémiestoanavlastnénakladypľeložiť
ľudské ostatky ,orata'e príslušenstva hľobu na nové hĺobové miesto'

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

je povinný ýpovedinajomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tľi mesiace predo 
'lňom'

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

uverejní tuto infoľmáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a pľiezviska

nĺjomcu hľobového miesta a čísla hĺobového miesta'

Akpľenajímďeľvypovienájomnúzmluvuzdôvoduuvedenéhovods.1písm.c),jepovinný
výpoveď doručiť ná3o-.oui najneskôľ do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty' na ktoru bolo

nájomné zapiatené; akmu nie je známaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu' uveľejní túto

iďoľmáciu na mieste obvyklom na pohĺebisku s uvedením mena a pľiezviska nájomcu

hľobového miesta a čísla hĺobového miesta'

Ak pľenajímateľ vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku l písm' c) a

nájomca je známy,výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia qýpovede'

Pľenajímate ľ vyzvena3o*.u, uuy ,ra3i.stôr do tejto lehoty odstľánil z hľobového miesta

príslušenstvo hľobu; uL ĺo v tejto lehote neodstľáni, po uplynutí výpovednej lehoty ho

pľenajímateľ odstľani; po uplynutí ýpovednej lehoty sa pľíslušenstvo hĺobu považuje sa

opustenú vec' 
r^ffňA nnÚiqr7cl nre'l nie nájomného vzťahupísomnou

Nájomca môŽe písomne poŽíadať prenajímateľa o ukonče

dohodou zmluvných strán, spľavid1a ŕu poslednému dňu doby' na ktoru bolo nájomné

ubľadené. Yzor žiadosti o ukončenie zmluvy tvoľí pľílohu č. 6 VZN č" 512020'

5

6.

1. Prenajímateľ nezodpov edéĺ zapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

nahĺobovom mieste'

2. Náj omca berie na vedomie, že j eho vlastn;i hnuteľný maj etok si j e povinný poistiť na vlastné

naklady. Pľenajímateľ nezodpo vedázapľípadnú stľatu, resp' zničenie majetku'

3. Nájomca berie_na vedomie, že Pľenajímateľ a jeho spľostľedkovatelia spracúvajú v zmysle

naľiadenia Euľópskeho paľlamentu ä ,uay 1Bo zoro1679 z 27' aprí|a 2016 o ochľane

ffzických osôb pri spľacúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov' ktoľým

sazrušuje,meľnicu95l46lTs(všeobecnénaľiadenieoochĺaneúdajov)osobnéúdaje
Nájomcu v ľozsahu stanovenom v tejto Zm,lĺve za účelom plnenia zakonných povinností

Prenajímateľa,ktoľévyplývajú,p,",ŕ,d,kovaniapohĺebiskapodľazikoĺač:.I3tl20I0Z.z.
opohĺebníctvevzneĺineskoršíchpredpisov,podobunevyhnutnepotrebnúĺazabezpečenie
pĺŕx apovinností vyplývajúcich zä zmluvného vďahllza\oŽeĺého ĺazél<Lade tejto Zmluvy

anáslednenaúčelyaĺchiváciepodobutrvaniaaľchivačnejdobyvsúladesozákonomč.
395l2o[2Z.z. oaľchívoch a registraturach a o doplnení niektoých zákonov v platnom zĺeĺi'

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

naľiadenia o ochľane údajov potľebné na plnenie zakonných povinností Pľenajímatel'a podľa

zákona é. 1'3tl2ot0 Z.z.o pohľebníctve v zneĺi neskoľších predpisov. Nájomca zélľoveŕ'

vyhlasuje, Že za účelom uzavretia tejto Zmluvy pri poskýnÚí osobných údajov

Prenajímateľovi bol dostatočne informovaný o svojich pľávach vyplývajúcich zo

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

zákonnými alebo zmluvnými poŽiadavĹami, ako aj o ďa1ších relevantn'ých skutočnostiach

čl.Ix.
osoBITNÉ usľĺľovENIA
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4.

5

obsiahnutých v dokumente,,Podmienky ochľany súkĺomiď'o s ktoľého obsahom sa Náj omca

pred podpísaním tejto Zmluvy oboznámi1. Nä.iom"a beľie na vedomie že infoľmácie o

spracovávaní osobných údajov sú dostupné 
"u 

*"bouom sídle Pľenajímatel'a: www'sala'sk'

V prípade, ak budá podľa tejto zmluvy potľebné doručovať druhej zmluvnej stane

akúkoľvek písomnosť, doručuje sa tato písomnosť na adľesu zmluvnej stľany uvedenú v čl'

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmarLaadresy písomne oznámena dľuhej zmluvnej stľane' ktorá

písomnosť doručuje. V pľípade, ak sa piro*'ro'ť aj pri dodľžaní ýchto podmienok wáti

nedoručená, zmluvné stľany sa dohodji, že účinky doručenia nastavajú dňom vrátenia

zasielky zmluvnej stľane, ktorél zásielku doručuj e Zmlvvĺé stľany sa ýslovne dohodli na

oprávnení doručovať písomnosti ýkajúce sa zálväzktl medzi zmluvn:imi stranami' ktoľé

vyplývajú ztejto"mluvy aj pľostrednícwom e - mailu ďalebo kÍátkej textovej správy'

Prenajímateľ aNájom"u ,u zaväzl$tlpísomne si oznámiť každit znenu týkajúcu sa ich

identifikačných údajov (ĺénov,sídlo, úsh účtov a pod') najneskôr do l0 pracovných dní

odo dňa, kedy táto zmeÍanastala. Takéto zmeÍIy sa nebudú považovať zazÍrreÍIy vyžadujúce

1

si uzavretie dodatku k tejto zmluve'

čl. x.
zÁwnBčNE UsTANovENIA

K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len na zék|adevzájomnej dohody zmluvných stľán foľmou

očís'ovaných písomných dodatkov, s ýnimkou zmien vyplývajúcich zo zÍneny

pľevádzkového poľiadku pohĺebiska, ktoľé s'ízŕtväzĺépľe nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti a1ebo zo zmíeĺvšeobecne platných právnych predpisov najmä zäi<oĺač' 131/2010

Z.z. opohľebníctv e v zneĺineskorších predpisov'

Pľáva a povinnosti zmluvných stran touto zmluvou neupravené sa riadia pľíslušnými

ustanoveniami VZN é. 5lzĽ20v platnom znení,zákonom č,. t3llzol} Z. z. o pohľebníctve

vzneĺíneskoľšíchpredpisovazákonomč,4011964Z.z.obč:ianskyzákonníkvplatnom
zneĺi.
Touto zmluvou sa riadi tieŽ doba ĺžívanapľedmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

tejto zmluvY.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stľanami aúčirurou

dňom nas1edujúcim po dni jej 
"u"r.;n.niá 

nu webovom sídle mesta Šaľa' Zmluvné stľany

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

údajov v rozsahu mena a priezviska. Povinnosť zmluvu zveľejniť vyplyva z ustanovenia $

5a zékoĺa ó. 21,tl2xoo ž. z. o slobodnom pľísfupe k informáciám ao zlnene a doplnení

niektoqýchzákonov(zakonoslobodeinformácií)vplatnomzneĺi.
Ak niektoré ustanovenia tejto Zmiuvynie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia

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

tanovení sapoúije úpľava, ktoľá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac pľibliŽuje zmyslu

aúčelutejtoZmluvy,pokiaľpľiuzatvaľanítejtoZmluvyzmluvnéstranyfutootázkubľali
do úvahy.

Táto zmluva je vypľacovaná v tľoch (3) vyhotoveniach, z ktoľých nájomca obdtží jedno

(1) vyhotovenie a pľenajímateľ obdľží 2 vyhotovenia'

)

J

4

5

6.

/:

7
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7 Zm1uvĺé stľany vyhlazujú, že zmluvu si pľečítali, súhlasia s jej obsahom' poroarmeli mu,

vyhlasujú, že obsahuje slobodný, učltY, jasný azĺonĺrlitelhý pľejav ich vôle ana znak

súhlasu ju podpisujú.

V Šaľ, aĺa..1A,1,.LpJ.U...

Za nájomcu: Za prenajímateľa:

Mgľ. J
primátor

\
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