
Nájomná zmluva č'' 14512022

na hrobové miesto

uzjvtnoÍenáv zmysle $ 663 anásl. zákona č'' 40l|964 Zb' občiansky zákonník y zĺeĺĺ neskoľších

a$21 anásl. zákoĺač. 131/2010 Z'z' o pohľebníctve v zneĺĺneskoľších pľedpisov
pľedpisov

čl. I.

ZMLWNÉ sľnĺlw

L Pľenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nám' Sv' Trojice 7'927 15 Šaľa

Zastupený: Mgľ' Jozef Belický' pľimátoľ mesta

Bankóvé spojenie: Slovenská sporiteľňa' a's'

IBAI.{: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
IČo: 00 306 185

(ďatej len,, pr enaj ímateľ " )

Mgľ. Elena Žitňanská2. Nájomca:
Naľodený/á:
Rodné číslo :
Tľvale bytom

Tel.
e-mail:
(ďalej len,,nójomca")
(obidvaja účastníci zmluvy v ďalšom texte spoločne aj ako ,,zmluvné strany")

čl. il.
UVODNE USTANOVENIA

1 Pľenajímateľ je výlučným vlastrríkom pozemku_registra C KN paľcela číslo 1586/1'

zastavanäplocha anádvoľie o'ĺnimeľe žzzq+ m2,parcela ľegistľa C KN číslo 1586/8'

zastavanáplocha a nádvoľie o qŕmeľe 1,34 Íŕ u p*'"lu registľa c KN číslo 1586/6' ostatrá

plocha o výmere 7 m2 vedené katastrálnym oäbo'o* okľesného uľadu Šaľa' pľe obec

a katastľálne územie Šďa, na liste vlastrrícwa č' 1 (ďďej aj ako "nehnuteľnostio')'

Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintorín mesta Šaľa ktoý je pohľebiskom podľa zŕkoĺa

13Il2Ot0 Z. z. opohrebníctve v znení neskoľších predpisov. Prenajímateľ je prevádzkovateľ

pohľebiska
Hľobové miesto na paľcele Nc 2, raď:2, hĺobové miesto é'16'!7 (ďalej aj ako "hľobové

miesto..)doteruzvŽíva|pôvodnýnájomca-ZdeňkaRusinovó(ďalejajako,,pôvodný
nájomcď,) ĺa zŕMade Näjomnej zmluvy ó. 9012006 zo dňa 18'4'2006 pričom nétjomĺé za

užívaniehĺobovéhomiestaboloubľadenénadobudo4.8.2025.
Z dôvodu, že pôvodný nájomca zomĺel a nájomca'využil prednostné pľávo na uzatvoľenie

novej nájomnej ".b;y 
rra hĺoboué miesto v súlade s $ 21 ods' 4 zékoĺaé' 13112010 Z'z'

o pohrebníctve v zneĺí neskorších predpisov sa zmluvné stľany qislovne dohodli na

uzatvoľení tejto nájomnej zmluvy (ďalej len "zmluvď')'

2.

3

4,
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čl. uL
PREDMEľ ĺ Účnl ľÁĺľĺu

1 Prenajímatel, pľenecháva nájomcovi do nájmu ané$omcapľrjíma do nájmu za podmienok

dohodnuých v tejto zmluve hľobové *i",to na parcele Nc 2' rad:2' hľobové miesto č'

1

16,17.

čl. Iv.

SLUŽBYsPoJENÉsNÁJMoMHRoBovÉrron[IEsTA

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

pľenaj ímateľ poskytuj e nájomcovi:

r.r odvoz odpadu z pohĺebiska okrem stavebného odpadu'

t.2 ídľžbapozemkw a stavieb na pohĺebisku, na ktoľom sa hľobové miesto ĺ:Elchádza

(okĺem hrobového miesta),

1.3 úľady investičných a neinvestičných nĺákladov spojených s prevádzkou pohľebiska'

I,4pľevádzkovaniepohrebiska,naktoľomsanachádzaMobovémiestošpecifikovanévč1.
III.tejtozmluvy,vsúladesozákonomč,l3tl}otOZ,z,opohľebníctvevzĺení
neskoľších pľedpisov'

čl. v.
DoBA NÁJMU

Táto zmluv asalzatllára na dobu nerľčitú a nesmie sa vypovedať skôr, ako po uplynutí tlecej

doby (10 ľokov odo dňa pochovania), ak zĺíkon č'' t3tlzOIO Z' z' opohĺebníctve v znení

neskorších pľedpisov neustanovuje inak'

Neoddeliteľnou pľílohou tejto zmluvy je doklad o úhľade nájomného'

čl. vI.
ľÁĺoľĺľÉ

1

2

1.Nájomnévoýške2L,87EUR(slovomdvadsat,devät'euľosemdesiatsedemcent)bolo
zo stľany nolojho nájomcu uhľadené na dobu do 4'8'2025'

2. Nájomca beľie na vedomie a qýslovne súhlasí s tým' Že ýška nájomného na ďalšie obdobie

nájmubudeuľčenápodľaaktuálneplatnéhocenníkapľenajímateľa.
3. Nájomca je povinný pľed uplynjm predplateného obďobia uhľadiť nájomné na ďalšie

obdobie.Vprípadeaknájomcaanipopísomnomupozorneníneuhĺadínájomnénaďalšie
obdobie, má prenajímateľ pľávo vypovedať tuto nájomnú zmluw postupom podľa č1' Vn'

4. ľľ"rtrläomcu hĺobového miesta má pľednostné pľávo na uzatvorenie novej nájomnej

zmluvynahľobovémiestoosobablízka,akjeblízkychosôbviac,táblizkaosoba,ktoľá
doručí pľenajímateľovi písomnú žiadosť ako prvá' preukaže svoj status blízkej osoby k

zomĺelému nájomcovi rodným listom alebo čestným vyhlásením s úľadne osvedčeným

podpisomvyhlasujúctentovďahkzomĺelémunájomcoviaktorejpľenajímateľpísomne
akoprvejpotvľdívyužitiepľednostnéhopráva.Pľednostnéprávonauzatvoľenienájomnej
zmluvymoŽnouplatniťnajneskôrdojednehoľokaodúmľtianájomcuhľobovéhomiesta.
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čl. vII.

1

PRÁvA A PovINosTI ZMLWNŕcH sTRÁN

Pľenaj ímateľ j e povinný:

1.lpľevádzkovaťpohľebiskosprenaja|ýmhĺoboýmmiestomvsuladesplatnými
pľávnymipredpismiopohľebníctveaprevádzkoýmpoľiadkompohrebiska,

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

miestu,

1.3 zdržaťsa akýchkol'vek zásahov do hľobového miesta' okrem prípadu' ak je potrebné

zabezpeéiť bezpečnéprevádzkovanie pohľebiska' o pľipľavovanom zásahuje povinný

vopred písomne infoľmovať nájomcu' o už uskutočnenom zásahu do hľobového

miesta,jeprevádzkovateľpovinnýbezodkladnepísomneiďoľmovaťnájomcu'
l.4 vopľed písomne upozoľniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy' najmenej šesť

mesiacov predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť'

2. Nájomcaje povinný:

2.t dodľžiavať ustanoveni aprevádrkového poľiadku'

2.2 lŽivať hĺobové miesto v súlade s ptatnymĺ právnymi predpismi o pohĺebníctve

a prevádzkovým poľiadkom pohľebiska ako a] touto zmluvou'

2.3 na vlastné náklady zabezpeéävať poriadok, údľžbu a staľostlivosť o pľenajaté hľobové

miestoajehobezpľostľednéokolieazabezpeéiť,abypľíslušenstvokhĺobuneohľozilo
bezpečnosť návštevníkov pohĺebiska'

2.4 oznamovať pľevádzkovateľovi pohĺebiska všet$ zrTLerly údajov potrebné na vedenie

evidencie hĺobových miest, v irípade fyzickej osoby najmä zĺnenu mena a adresy

trvalého pobytu, v pľípade prĺ*i"r.": oroty najmä zÍnenu obchodného mena a sídla'

2.5 vykonávať akékoľvek stavebné rĺpľavy na hľobovom mieste a úpravy okolo hľobového

miestaibaspľedchádzajúcimsúhlasomsprávcucintorína,
2.6 uďržiavať poriadok na pohľebisku'

3. Ak pľenajím atei zistínedostatky v staľostlivosti o hĺobové miesto, yy".{e nájomcu, aby ich

v primeľanej dobe odstránil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstľaĺri v písomne určenej

lehote,prenajímateľtakmôžeuľobiťsámnanákladynájomcu.
4.Nájomcaberienavedomie,žeĺedoďržiavanímpľevádzkovéhopoľiadkupohĺebiskasamôže

dopustiťpriestupkupodľaust.$32zŕkoĺa131,l2}l0Z,zopohľebníctvevplatnomzneri.
5.KaŽdázmeÍLapľevádzkovéhoporiadkubudeoznamovanánájomcovihľobovéhomiesta

uveľejnením oznétmeĺĺa ozlnene pľevádzkového poľiadku pohľebiska nauradnej tabuli

spolu so zverejnením nového pr.uádrkouého poriadku pohrebiska ' Zmenaprevádzkového

poriadku pohĺebiska pod1ieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šali'

6. Podnájom hľobového miesta je zakénaný'

čl. VIIL

vŕpovnĎ NÁJoMNEJ ZMLU"il uroľčnľIn NÁJoMNEHo vZŤAHU

1. Pľenajímateľ nájomnú zmluw vypovie' ak:

a) závažnéokolnosti na pohĺebi.ŕu 
"n 

,nožňujú trvanie nájmu hĺobového miesta'

b) sa pohľebisko zruší,

c) nájomca ani po upozoľnení ĺezaplatilnájomné zavžívaĺĺehĺobového miesta'

2. Ak pľenajímateľ vypovie nájomnu-zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'

,
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musí so súh'asom nájomcu zabezpeéíť iné hľobové miesto a na vlastné nák'ady pľe'ožiť

ľudské ostatky vľátane pľíslušenstva hľobu na nové hĺobové miesto'

Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zm1uvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'

je povinný výpoved'nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace predo dňom'

keď sa má hĺobové miesto zrušiť; ak mu nie je mémaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu'

uveľejní tuto infoľmáciu na mieste obvyklom na pohĺebisku s uvedením mena a pľiezviska

nájoňcu hľobového miesta a čísla hrobového miesta'

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

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

nájomné zapiateĺé; akmu nie je znžlmaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu' uveľejní tuto

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

hĺobového miesta a čísla hĺobového miesta'

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

c) a nájom "u:" 
Át^v, \.yporoedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia

qýpovede. Pľenajímate i ,yrr"nájomcu, aby najneskôľ do tejto lehoty odstľanilz hĺobového

miestapľíslušenstvohĺobu;akhovtejtor.r,ot"neodstľáni,pouplynutíýpovednejlehoty
ho pľenajímateľ odstráni; po uplynutí qýpovednej lehoty sa pľíslušenstvo hľobu považuje sa

;:Tfiilff'ĺ.".j doby (10 ľokov odo dňa pochovania) môŽe nájomca písomne požiadať

prenajímateľa o ukončenie nájomného vďahu písomnou dohodou zmluvných strán'

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

o ukončenie zmluvy tvorí pľílohu č. 6 Všeobe cĺe zixäzĺéhonaľiadenia mesta Šaľa č' 512020

Pľevádzkoqý poriadok pohľebísk mesta Šaľa (ďatej aj ako ,,vZI{ č' 512020')'

5

6.

čl.Ix.
oSoBITNÉ usľlľovENIA

1. Prenajímateľ nezodpo vedétzapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku u'oŽeného

na hĺobovom mieste'

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

vlastné naklady. Pľenajímateľ nezodpo vedäzaprípadnú stľatu' resp' zničenie majetku'

3.Nájomcabeľienavedomie,žePrenajímateľajehosprostľedkovateliaspľacúvajúvzmysle
naľiadenia Európskeho p*tu*"r't r'u ,udy ĺg'ul zóro ĺ679 z 27 ' ap11a 20t6 o ochľane

fyzických osôb pľi spracúvaní osoĹných úau3ou a o vol'nom pohybe takýchto údajov' ktoľým

sazrušuje,*.-icu95l46lEs(všeobecnénariadenieoochĺaneúdajov)osobnéúdaje
Nájomcu v ľozsahu stanovenom v tejto Zmllve za účelom plnenia zákonných povinností

Prenajímateľa, ktoľé vyplývajú ,pr",ád'k'vania pohľebiska podľa zékonaé' 1'3tl20t0 Z'z'

o pohĺebníctv ev meĺíneskorších predpisov, po dobu nevyhnutne potľebnú ĺazabezpeéeĺie

práxapovinnostívyplývajúcichzozĺnluvnéhovďahuzaloŽeĺehoĺazákladetejtoZmluvy
anáslednenaúčelyaľchiváciepodobutrvaniaaľchivačnejdobyvsúladesozákonomč.
395lzOO2 Z.z. oaľchívoch a registratuľach a o doplnení niektoých zĺákonov v platnom zneĺí'

Spracúvanie osobných údajov Nájomcu;e v súlade s č1' 6' ods' 1 písm' c) všeobecného

naĺiadenia o ochľane údajov potľebné na plnenie zakonných povinností Pľenajímateľa podľa

ztkoĺa č,. 13tl21|0 Z.z.o pohľebníctve v zneĺineskorších pľedpisov. Nájomca záĺoveÍl

vyhlasuje,ŽezaúčelomuzavľetiatejtoZm\uvypľiposkýnÚíosobnýchúdajov
Prenajímateľovi bol dostatočne iďoľmovaný o svojich pľávach vyplývajúcich zo
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spľacúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskytnúť v súvislosti so

zakonnými alebo zmluvnými poziadavkami, ako aj o ďalších relevantn:ých skutočnostiach

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

pľed podpísaním tejto Zmluvy oboznámil. Ná3omca berie na vedomie že iďoľmácie o

spľacovávaní osobných údajov sú dostupné ,ru *.boroom sídle Pľenajímateľa: www.sala'sk.

V prípade, ak budĹ podľá tejto zĺrluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej strane

akúkoľvekpísomnosť,doručujesatátopĺsomnosťnaadľesuzmluvnejstľanyuvedenúvč1.
I. zmluvy, dokiaľ nie je ĺÍTEeÍaadľesy písomne oznámená druhej zmluvnej stľane' ktoľá

písomnosť doručuje. V prípade, ak sa pĺ.o*"o'ť aj pri dodržaní ýchto podmienok vľáti

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

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

oprávnení doruoovať písomnosti týkajúce sa zéxäzlol medz|zrnluvnými stľanami' ktoľé

vyplývajú ztejtozmluvy aj prostľedníctvom e _ mailu ala\ebokĺátkej textovej spľávy'

Pľenajímateľ aNájom.u ,u zav.azujilpísomne si omámiť každilnnenu fýkajúcu sa ich

identiťrkačných údajov (ĺánov,sídlo, čísla účtov a pod') najneskôľ do 10 pracovných dní

ododňa,kedytátozmeÍanastala.TakétozÍÍLeĺysanebudúpovažovaťza7ÍÍLenyvyžadujúce

5

si uzavľetie dodatku k tejto zmluve'

čl. x.
zÁvnnnčľÉ usľLľovENIA

1 K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len na záirJadevzájomnej dohody zmluvných stľán foľmou

očíslovaných písomných dodatkov, s výnimkou zmien vyplývajúcich zo 7ÍÍLerly

pľevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré yÚzáväznépre nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnostialebozozĺrieĺvšeobecneplatnýchprávnychpľedpisovnajmäzákonač,.l3Il20I0
Z.z. o pohľebníctv e v zneĺíneskorších predpisov'

Pľáva a povinnosti zmluvných stľán touto zmluvou neupľavené sa riadia príslušnými

ustanoveniami VZN é. 5l2o2ov platnom zneĺí,zákonom č,. t31l2oto Z. z. o pohĺebníctve

v zneĺíneskoľších pľedpisov a zákonom é. 4}ltg64 Z' z' obéíansky zakonník v plďnom

mení.
Toutozmluvousaľiaditieždobaužívaniapľedmetunájmudodobynadobudnutiaúčinnosti
tejto zmluvY.
Táto zmluva nadobúda p1atnosť dňom jej podpisu oboma zmluvn]ými stranami a účinnou

dňom nasledujúcim po dni jej 
"u.r";n 

ĺu na webovom síd1e mesta Šaľa' Zmluvné stľany

súhlasia so zveľejnením celej zmluvy, vrátane so zveľejnením a sprístupnením ich osobných

údajov v rozsahu mena a pľiezviska. Povinnosť zmluvu zverejniť vyplýva z ustanovenia $

5a zákona č,. 21,It2o0o i. z. o slobodnom prístupe k iďoľmáciám ao zĺnene a doplnení

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

Ak niektoľé ustanovenia tejto Zmlvvynie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stľatia

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

tanovení sa pouŽije úpľava, ktoľá, pokial' je to právne možné'sa čo najviac pľibližuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pn vatválĺantejto Zmluvy zmluvné stľany tuto otazku bľali

do úvahy.

Táto zmluva je vypracovaná v troch (3) vyhotoveniach povďry originálu' z ktoých

nájomca obdrží jedno(t; ,ryt'otouenie a prenajímatel' obdrŽí 2 vyhotovenia'

2

a
J

4.

5

6,
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7 Zĺiuvĺéstľany vyhlazujú, Že zm'vvvsi pľečítali, súhlasia s jej obsahom, ľo1:zumeli mu'

vyhlasujú, z" ourďJ.äu"a"y, *uirý, j'Ň uoororrrit"ŕrrý p'"3un ich vôle ana znak

súhlasu ju podpizujú'

V Šali, a^...!.í,..8,L9tr/J

Za prenajíľnateľa:
Zanójomcu:

Šal'a

1

**

**

*
x

t,ĺĺ ĺi

Nájomná zmluva na hrobové miesto
616


