
uzatĺ/oľená v anysle
pľedpisova$21 a

Nájomná zmluYa č,, 17 612022

na hľobové miesto
zakonník v zĺeni neskorších

$ 663 anásl. zákonač:. 40ĺ1964 Zb' obéiansky

násl. zákonaé.131'12070 Z'z' o pohľebníctve v zneĺi neskoĺších pľedpisov

1.

Nájomca:
Narodený/á:
Rodné číslo :

Tľvale býom
Tel.
e-mail:

Máľia Petľovská

čl. L
ZMLWNÉ' STRANY

čl. II.

ÚvooľÉ USTANovENIA

Prenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nám' Sv' Tľojice 7 
'927 

15 Šaľa

Zastupený: Mgr' Jozef Belický' pľimátor mesta

Bankóvé spojenie: Slovenská spoľiteľňa' a's'

IBAI.{: SK82 0900 0000 0051 2430 6282

BIC: GIBASKBX
lČo: 00 306 185

(ďalej len,, prenaj ímateľ " )

2.

(ďatej len,,nójomca")
(obidvaja účastníci zľnĺuvy v ďalšom texte spoločne aj ako "zľnluvné 

strany")

1 Prenajímateľ je rrýlučným vlastníkom pozemku^registra C KN paľcela číslo 1586/1'

zastavanél'plocha anádvorie oqýmeľe llz++ m2,paľcela ľegistľa C K}T číslo 1586/8'

zastavanáplocha a nádvoľie o rnýmeľe 134 Íŕ u p*..'u ľegistra C KN číslo 158ó/6, ostatná

plocha o qýmeľe 7 m2 vedené katastľálrry* oäbo'om okľesného úľadu Šďa' pre obec

a katastrálne územie Šaľa, na liste vlastďctva č. 1 (ďďej aj ako "nehnuteľnosti")'

Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintoľín mesta Šaľa ktoý je pohľebiskom podľa zékoĺa

ĺ3ll20tl Z. z. opohĺebníctve v znení neskorších predpisov. Pľenajímateľ je prevádzkovateľ

äľ*ľliesto na paľcele ĺ3, raď: 7,, hľobové miesto é'Í2'l3 (ďalej aj ako "lľobové

miesto..) doterazužival pôvodný nájomca - ondrej Góbor (ďalej aj ako ,,pôvodný

nájomcď,) ĺazŕklade Najomnej zmluvy č,.345l2}1ozo !! 18'11'2010 pľičom ĺájomnéza

uŽívaniehĺobovéhomiestabolouhĺadenénadobudo9J.2022.
Z dôvodu, Že pôvodný nájomca zomľel a nájomca využil prednostré právo na uzďvoľenie

novej nájomnej zĺrluvy na hľobové miesto v súlade s $ 21 ods' 4 zékoĺaé' 1'31120|0 Z'z'

o pohľebníctve v lZJIeĺí neskoľších P-redľisov sa zmluvné strany výslovne dohodli na

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

2.

J
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čl. ilL
PREDMEľ ĺ Účnĺ, ľÁĺľĺu

1 Pĺenajímateľ pľenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca pľijíma do nájmu za podmienok

dohodnutých vtejto zmluve hľobové ,nie.to na paľcele 13' rud 
" 
7' hľobové miesto č'

12,L3.

čl.Iv.
,SLUŽBYsPoJENÉsNÁĺnĺoMHRoBovÉHoMIESTA

S prenájom hľobového miesta sú spojené sluŽby, ktoľé počas trvania nájomného vzt'ahu

prenaj ímateľ poskýuj e náj omcovi :

i. r odvoz odpadu z pohľebiska okĺem stavebného odpadu,

t.2 ídržbapozemkov astavieb na pohĺebisku, na ktoľom sa hĺobové miesto ĺachádza

(okrem hľobového miesta),

úhĺady investičných a neinvestičných nákladov spojených s pľevádzkou pohľebiska'

pľevádzkovanie pohľebiskao naktoľom sanachádzahĺobové miesto špeciÍikované v čl'

III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č,. l3ll2oĺO Z' z' o pohĺebnícwe v znení

1

1.3

1.4

neskoľších pľedpisov

čl. v.
DoBA NÁJMU

Táto zm'uv asauzatváĺa na dobu neuľčifu a nesmie sa vypovedať skôľ, ako po uplynutí tlecej

doby (10 ľokov odo dňa pochovania) , ak zákoĺ č' l3ll20l0 Z' z' opohľebníctve v znení1

2

neskoľších predpisov neustanovuje inak'

Neoddelitel,noupľílohoutejtozmluvyjedokladoúhľadenájomného.

čl. vI.
ľÁĺoľĺľÉ

Nájomnévoýške50,00EUR(slovompät'desiateuľnulacent)bolozostľanynového
nájomcu uhľadené na dobu do9'9'2032'

Nájomca berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, Že výška nájomného na ďalšie obdobie

'4j-" 
bude určená podľa aktuálne platného cenníka pľenajímateľa'

Nájomca je povinný pred uplynutím pľedplateného obdobia uhľadiť nájomné na ďalšie

obdobie. V pľípade ak nájomca ani po písomnom upozoľnení neuhĺadí nájomné na ďďšie

obdobie, má pľenajímateľ právo vypovedať túto nájomnú zmluvu posfupom podľa č1' VIII'

tejto Zmluvy' 
' _ĺ_^-_:Ĺ^ *i^^+o *á nĺpÁnnsfné nľávc ýej nájomnej

Pľi úmrtí nájomcu hĺobového miesta má prednostné právo na uzatvoľerue nor

zmluvynahľobovémiestoosobab|ízka,akjebtízkychosôbviacotábhízkaosoba,ktoĺá
doručí prenajímateľovi písomnú žiadostl ako prvá, preukaže svoj status blízkej osoby k

zomĺe|ému nájomcovi ľodným |istom alebo čestným vyhlasením s úľadne osvedčeným

podpisom vyhlasujúc tento vďah k zomľelému nájomcovi a ktorej pľenajímateľ písomne

ako prvej potvľdí využitie prednostného pľáva. Prednostné pľávo na watvorenie nájomnej

zmluvy možno optutnĺľ najneskôľ do jedného ľoka od úmľtianájomcu hĺobového miesta'

1
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čl. vil.

1

PRÁvA A PovINosTI ZMLU\N'ŕCH sTRÁN

Pľenajímateľ je povinný:

1.1 prevádzkovať pohľebisko spľenajatým hľobovým miestom vsúlade splatnými

pľávnymipľedpismiopohľebnícweaprevádzkovýmporiadkompohľebiska,

1.2 počas trvania tejto zmluvy zabezpeéiť pľístup nájomcovi k prenajatému hľobovému

miestu,

L.3 zdňaťsa akýchkoltek zásahov do hľobového miesta, okľem pľípadu, ak je potľebné

zabezpeéiťbezpečné pľevádzkovanie pohľebiska' o pripľavovanom zasahuje povinný

vopred pĺsomne infoľmovať nájomcu. o už uskutočnenom zásahu do hľobového

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

mesiacov pľedo dňom, keď sa má hĺobové miesto zrušiť'

Nájomcaje povinný:

2.i dodrŽiavaťustanovenia prevádzkového poriadku'

2.2 lžívať hľobové miesto v súlade s ptatnymĺ pľávnymi pľedpismi o pohľebníctve

aprevádzkovým poľiadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou'

2,3navlastnénakladyzabezpečovaťpoľiadok,údľŽbuastaľostlivosťopľenajatéhrobové
miesto a jeho bezpľostredné okolĹ azabezpečiť, aby pľíslušenstvo k hľobu neohĺozilo

bezpečnosť návštevníkov pohĺebiska'

2.4 oznamovať pľevádzkovateľovi pohľebiska všetky zÍneny údajov potrebné na vedenie

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

tľvalého pobytu, v pľípade pľĺvnĺct<e3 osoby najmä änenu obchodného mena a sídla'

2.5 vykonávať uk koľu.k stavebné rĺpravy na hrobovom mieste a úpravy okolo hĺobového

miesta iba s predchtĺdzajícím súhlasom správcu cintoľína'

2.6 udržiavať poľiadok na pohĺebisku'

Ak pľenajímateľ zistí nedostatky v staľostlivosti o hĺobové miesto, wzve nájomcu' aby ich

vpľimeľanejdobeodstránil.Aknájomcatietonedostatkyneodstránivpísomneurčenej
lehote, pľenajímateľ tak môŽe uľobiť sám na naklady nájomcu'

Náj omca berie na vedomie, že nedodrŽiavaním pľevádzkového poľiadku pohľebiska sa môže

dopustiťpriestupkupodľaust.$32zŕkoĺa|I3tl201oZ.zopohľebníctvevplatnomzneni.
Každázmenaprevádzkovéhopoľiadkubudeoznamovanánájomcovihľobovéhomiesta
uveľejnením oznámenia o zmene prevádzkového poľiadku pohĺebiska na uradnej tabuli

spolu so zverejnením nového pľevádzkového poľiadku pohĺebiska ' Zmeĺapľevádzkového

poriadku pohľebiska podlieha schváleniu Mestským zastupitel'swom v Šaľ'

iodnájom hľobového miesta je zakánaný'

čl. vIIt
vŕpovBĎ NÁJoMNEJ ZMLU"il uŕoľenľIE NÁJoMNÉrro vZŤAHU

Pľenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie' ak:

a) zŕnažnéokolnosti na pohĺebisku znemožňujú trvanie nájmu hľobového miesta'

b) sa pohľebisko zruší,

c) nájomca ani po upozoľnení ĺezaplati|nájomné zavžívariehĺobového miesta'

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

z.

J

4.

5,

6.

1

2.

,
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musí so súh'asom nájomcu zabezpeé|ť iné hľobové miesto a na vlastné naklady preloŽiť

l,udskéostatkyu,ĺtu,,.príslušenstvahrobunanovéhĺobovémiesto.
Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zsriĺvvzdôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'

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

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

uveľejní tuto infoľmáciu na mieste ou"yt'ĺo* na pohrebisku s uvedením mena a pľiezviska

,rajo*.,' hľobového miesta a čísla hĺobového miesta'

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

výpoveď doručiť r'u3o*.oroinajneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty' naktorubolo

nájomné zap|atené; akmu nie je zĺáĺnaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu' uveľejní tuto

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

hĺobového miesta a čísla hĺobového miesta'

Akprenajímateľvypovedalnájomnúzmluvuzdôvoduuvedenéhovodseku1písm.
c) a nájom "u:" 

Ái^v, ,.ypovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia

qýpovede. Pľenajímate ľ ,yrr"nájomcu, aby najneskoľ do tejto lehoty odstľánil z hĺobového

miesta príslušenstvo hľobu; ak ho v tejĺo r.ľ'ot neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty

ho prenajímateľ odstráni; po uplynutí vypovednej lehoty sa príslušenstvo hľobu povaŽuje sa

;:Tfiilff'.i."": doby (10 ľokov odo dňa pochovania) môže nájomca písomne požiadať

pľenajímateľa o ukončenie nájomného vďahu písomnou dohodou zmluvných stľán'

spravidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné uhľadené' Yzoľ žiadosti

o ukončenie zm'uvy tvoľí pľílohu č. 6 Všeobe cĺe zálväzĺého nariadenia mesta Šaľa č' 512020

Pľevádzkoý poriadok pohľebísk mesta Šaľa (ďalej aj ako ,,VZN č' 512020")'

4.

5

6.

I

čl.Ix.
osoBITNÉ usľĺľovENIA

Pľenajímateľ nezodpov edä za poškodenie' alebo odcudzenie hmotĺrého majetku uloženého

na hĺobovom mieste.

Nájomca berie navedomie, že jeho vlastn;ý hnuteľný majetok si je povinný poistiť na

vlastné nak1ady. Pľenajímateľ nezodpo vedá|zapľípadnú stľatu, ľesp' zničenie majetku'

Nájomca berie na vedomie, že Pľenajímateľ a jeho sprostredkovatelia spracúvajú v zmysle

nariadenia Európskeho paľlamentu " '"u' ĺe'ul zóro K79 z 27 ' ap111'a 2016 o ochľane

ffzických osôb pľi ,p.u.ĺn*ĺ osobných úju;on a o voľnom pohybe takýchto údajov' ktoým

sa zrušuje ,*"*i.ä g5l46lils (všeobecnJ naľiadenie o ochľane údajov) osobné údaje

Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto Zmh'lve za účelom plnenia zakonných povinností

Pľenajímateľa, ktoľé vyplývajú zptevádzkovania pohľebiska podľa zákoĺač:' L3Ll2010 Z'z'

o pohĺebníctv" u 
"r'"ďi.rt 

orsĺ.t p..apĺ,o", po aouu nevyhnuúre potľebnú nazabezpečenie

pĺéx apovinností vypýajúcich zo 
"-tuu.jľ'o 

vďahu za1oŽeĺého nazékJadetejto Zmluvy

a následne na úče1y aľchivácie po dobu tľvania aľchivačnej doby v súlade so zákonom č'

395l2oo2Z.z. oarchívoch aľegistľatuľach a o doplnení niektoých zákonov v platnom zĺeĺi'

Spracúvanie osobných údajov Najo*.u je v sulade s č1' 6' ods' 1 písm' c) všeobecného

naľiadenia o ochľane údajov potľebné nu ú""ĺ. zakonných povinností Prenajímateľa podľa

zŕkoĺa č,. t31l2OI0 Z.z.o pohĺebnícwe v meĺíneskoľších predpisov' Nájomca zéroveÍl

vyhlasuje,ŽezaúčelomuzavľetiatejtoZmhlvypriposkýnutíosobnýchúdajov
Pľenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný o 

-ruo3i.h 
pľávach vyplývajúcich zo

)

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

zakonnými alebo á,r*ýrni pozĺadavt<amĺ, ako aj o ďalších relevanfirých skutočnostiach

obsiahnutých v dokum.rrj. ,,Pód-ienky ochľany súkĺomiď" s Ltorého obsďrom saNájomca

pred podpísaním *ia z*r,r'y oboznámil. Nä3om"u beľie na vedomie že iďoľmácie o

spľacovávaní osobných údajov sĺ aostupne nu *.boroom sídle Pľenajímateľa: www.sala'sk'

V pľípade, ar uuaĹ poJľä ,.3,o 
"rnr"w 

potľebné doručovať dľuhej zm1uvnej stane

akukoľvek písomnosť, doručuje sa táto |ĺ**rrorľ na adľesu zmluvnej strany uvedenú v čl'

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmenaadresy písomne oznámená druhej zmluvnej strane' ktoľá

písomnosť doručuje. V prípade, ak sa pi'o*oľ aj pri dodľžaní ťýchto podmienok vľáti

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

zásielkyzmluvnej strane, kiorá zásielku doručuje. Zmluvné stľany sa výs'ovne dohodli na

opľávnení doručovať písomnosti týkajúce 'u 
ié"i"1|* medzi zmluvnými stľanami' ktoré

vyplývajú ztejtozrĺ,rrry aj prostrednĺ.wo* e - mailu alalebokľátkej textovej spľávy'

Pľenajímateľ aNájomca sa zavänljÍl |"o*n' si oznámiť každí zĺnenu fýkajúcu sa ich

identifikačných údajov (ĺéuov,sídlo, č?sla účtov a pod.) najneskôr do 10 pľacovných dní

odo dňa, kedy táto ÍÍnenanastala. Takéto 7ÍÍLenysa nebudú považovať za7ÍÍLerly vyžadujúce
5

si uzavretie dodatku k tejto zmluve'

čl. x.
zÁvnnnČNÉ UsTANovENIA

1. K zmene tejto zmluvy môŽe dôjsť len na zálkĺaďevzájomnej dohody zmluvných stľán foľmou

očíslovanýchpísomnýchdodatkov,svýnimkouzmienvyplývajúcichzo%neny
pľevádzkového poľiadku pohľebiska, ktoľé št'zá'azĺépľe nájomcu dňom1adobudnutia ich

účinnosti alebo zo zm|envšeobecne pru'qĺ'ĺ pľávnych predpisov najmä zákoĺač' 1 3 1/201 0

Z,z. opohĺebníctve v znení neskoľších pľedpisov'

2. Ptétva a povinnosti zmluvných stľán touto zmluvou neupľavené sa riadia príslušnými

ustanoveniami VZN é.slz'zov platnom zsleĺí,zákonom č. 131/2010 Z. z. o pohĺebníctve

v zneĺineskorších pľedpisov a zákonom é' 40l|964 Z' z' obč:iaĺsky zakonník v platnom

3. il"#; zmluvou sa ľiadi tieŽ doba uživaniapredmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

4. ľľ:ä'#; nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvn;ými stranami aúčinnou

dňom nasledujúcim po dni jej 
"u.r.3rr.niá 

na webovom sídle mesta Šaľa' Zmluvné stĺany

súhlasiasozveľejnenímcelejzm.luvY,vľátanesozveľejnenímasľľístu11enímichosobných
údajov v rozsahu mena a pľiezvisku.-Poui*osť zmluw zverejniť vyplyva z ustanovenia $

5a zŕkona č. 2|1l2OoO Z. z. o s1obodnom prístupe k iďoľmáciám a o zÍnene a doplnení

niektoých"uko.ou(zakonoslobodeiďoľmácií)vplatnomzneĺi.
5. Ak niektoré ustanovenia tejto Zm'wynie sú ce'kom alebo sčasti účinné a'ebo neskôĺ stľatia

účinnosť, nie je tým dotknute plaáosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných us_

tanovení sa použije úpľava, ktorá, pokiaľ je to Právne možné, sa čo najviac pľibliŽuje zmyslu

aúčelutejtoZmluvy,pokiaľpriuzawétĺanítejtoZm|uvyzmluvnéstľanytútootazkubľali

Hľxi"'" je vypracovaná v tľoch (3) vyhotoveruach povahy originálu, z ktoých

nájomca obdrží:"o.ro irl vyhotovenie a pľenajímateľ obdľží 2 vyhotovenia'6.

,

Nájomná zmluva na hľobové miesto
sl6



7 Zmluvné strany vyhlazujú, Že zmluvu si pľečítali, súhlasia s jej obsahom' Poľ!zumeli mu'

vyhlasujú, že obsďruje určitý, jasny ,^r",rr'^r"ľný pľejav ich vôle aĺaznak súhlasu ju

podpizujú.

ZaNójomcu:

Šuľu, ..?'í;....2022

Za Prenajfunateľa:

I

t t
* ! t

Mgľ.
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