
uzatvoľená v zmysle

predPisova$21 a násl. zákona

Nájomná zmluva č, l78l202z
na hľobové miesto

$ 663 anásl. zákon a č'. 40l t964 Zb' obč)\ansky zákonník v zneĺí neskoľších

znení neskoľších pľedpisov
é.131l2o|O Z.z. o pohĺebníctve v

1

Nájomca:
Naľodený/á:

Rodné číslo :

Trvale bYtom

Tel.
e-mail:

Daniel Boháč

čl. L
ZMLW\ĺE STRAI\ĺY

čt. il.
Úvooľn UsTANovENIA

Pľenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nám' Sv' Tľojice 7'927 ts Šďa

Zastupený: Mgr' Jozef Belický' primátoľ mesta

Bankóvé spojenie: Slovenská spoľiteľňa' a's'

IBAI.{: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
IČo: 00 306 185

(ďalej len,, prenaj ímateľ " )

2.

(ďatej len ,,nájoĺnca") 7 Ý -: *1-^

(obidvajaúčastnícizĺnluvyvďaĺšontextespoločneajako,,zmluýnéstľany.,)

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

zastavaĺáplocha anádvoľie oqýmere žzzqq m2,paľcela ľegistľa c KN číslo 1586/8'

zastavanäplocha a nádvoľie o výmeľe 134 fi] u p*..lu ľegistľa c KN číslo 1586/6, ostahá

plocha o rnýmere 7 m2 vedené katastľálny* oäbo'om okľesného uradu Šaľa' pre obec

a katastľálne územie Šaľa, na liste v1astníctva č' 1 (ďďej aj ako o'nehnuteľnosti*)'

Na tejto nehnuteľnosti sa nachád"u .ĺ,,toĺ" mesta Šaľa ktoý je pohľebiskom podľa zäkona

t3tl20to Z. z. opohľebníctve v mení neskorších pľedpisov. Prenajímateľ je prevádzkovateľ

äľ""T:-ä'esto na paľcele NC 6, ľad: 1, hĺobové miesto č' 30'31 (ďa'ej aj ako 'fuobové

miesto,,) doteraz vŽíva.pôvodný nájomáa _ Gabriela Bohóčovó (ďalej aj ako "pôvodný

nájomcď.) ĺazžk|ade Ňa3o*n"3 ^'Ň 
č.35912006 zo !ŕn 

4'6'2006 pričom ĺájomĺé za

uŽívanie hľobového miestá bolo uhĺadené na dobu do 6'10'2049'

Z dôvodu, že pôvodný nájomca zomľel a nájomca využil pľednostné pľávo na uzatvorenie

novej nájomnej zmluvy na hľobové miesto u 'ĺua' 
s $ 21 ods' 4 zikoĺač:' l31'l20l0 Z'z'

o pokebníctve v zneĺt neskoľších predpisov sa zmluvné stĺany výslovne dohodli na

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

2.

J

4.

t1
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1 Pľenajímateľ pľenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca pľrjíma do nájmu za podmienok

dohodnutých v tejto zmluve hľobové -i"'to na paľcele Nc6' ľad :1' hľobové miesto č'

30,31.

čl. ilI.
PREDMET A UčEL ľÁĺľĺu

čl. Iv.

čl. vI.
ľÁĺoľĺľÉ

1

SLUŽBY sPoJENÉ s NÁJMoM HRoBovÉno MIEsTA

Spľenájomhĺobovéhomiestasúspojenéslužby,ktoľépočastľvanianájomnéhovzťďru
pľenajímateľ poskytuje nájomcovi:

1.1 odvoz odpadu z pohľebiska okrem stavebného odpadu'

l.2 ídrŽbapozemkov a stavieb na pohĺebisku, na ktoľom sa hľobové miesto ĺachá'dza

(okĺem hľobového miesta)'

1.3úhÍadyinvestičnýchaneinvestičnýchnákladov.sľo]enÝchspľevádzkoupohrebiska,
t.4prevádzkovaniepohľebiska,naktoľomsanachádzahĺobovémiestošpeciťrkovanévč1.

III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č'' t3!l2ot0 Z' z' o pohĺebníctve v znení

neskoľších predpisov'

čl. v.
DoBA NÁJMU

Táto zmluv asauzatvélľa na dobu neurčitú a nesmie sa vypovedať skôľ, ako po uplynutí tlecej

doby (10 ľokov odo dňa pochovania) , ak zákoĺč' 131/2010 Z' z' opohľebníctve v znení

neskoľších pľedpisov neustanovuje inak'

Neoddeliteľnoupľílohoutejtozmluvyjedokladoúhĺadenájomného.

1

)

1

2

J

4.

Nájomné vo výške 2gr87EUR (slovom dvadsat'devät'euľ osemdesiatsedem cent) bolo

zo strany nového nájomcu uhĺadené na dobu do 6'10'2049'

Nájomca beľie na roedomie a výslovne ,ĺt turĺ s tým, že výška nájomného na ďalšie obdobie

nájmubudeuľčenápodľaaktualneplatnéhocenníkapľenajímateľa.
Nájomca je povinný pred uplynutí* pr.antu'eného obdobia uhĺadiť nájomné na ďalšie

obdobie. V prípade ak nájomca ani po písomnom upozornení neuhľadí nájomné na ďalšie

obdobie, má prenajímateľ právo ,rypou.auť úto nájomnú zmluvu postupom podľa č1' vm'

tejto Zmluvy 
| ' -L^ ^A _-oÁ_^ctnÁ nr"áv( vej nájomnej

Priúmľtínájomcuhrobovéhomiestamápľednostnépľávonauzatvoľerueno.
zmluvy na hľobové miesto osoba blizka, akje blízkych osôb viac, táblízka osoba, ktorá

doručí pľenajímateľovi písomnú Ži^d;;i ako pľvá, preukaže svoj status blízkej osoby k

zomrelému nájomcovi ľodným listom alebo čestným vyhlásením s uradne osvedčeným

podpisom vyhlasujúc tento vďah k zomľelému nájomcovi a ktorej prenajímateľ písomne

ako prvej potvľdí využitie pľednostného ptélva'Prednostné právo na uzawoľenie nájomnej

zmluvy možno .rptut rĺľ najneskôľ do jedneho ľoka od úmrtia nájomcu hľobového miesta'

,?
Nájomná zmluva na hĺobové miesto

216



čl. vII.

1

PRÁvA A PovINoSTI ZMLUvNÝcrĺ sľnÁľ

Prenajímateľ je povinný:

1.1prevádzkovaťpohľebiskosprenajatýmhĺobovýmmiestomvsuladesplatnými
pľávnymipľedpismiopohĺební,w.up,.uádzkoýmporiadkompohĺebiska,

1.2 počas tľvania tejto zmluvy zabezpeĺiť prístup nájomcovi k prenajatému hĺobovému

l.3 älä;'r" akýchkolŤek zásahov do hľobového miesta, okľem pľípadu, ak je potľebné

zabezpečiťbezpečné pľevádzkovanie pohľebiska' o pripravovanom zasahuje povinný

vopľed pĺsomrre informovať nájomcu. o už uskutočnenom zásďru do hľobového

miesta,jeprevádzkovatel,povinnýbezodkladnepísomneinfoľmovaťnájomcu'
|.4 vopred písomne upozorniť nejomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy' najmenej šesť

mesiacov pľedo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť'

Nájomcaje povinný:

2.í dodržiavať ustanovenia pľevádzkového poriadku,

2.2 uŽívať hĺobové miesto v súlade , ptatny'ni právnymi predpismi o pohľebnícfue

a prevádzkovým poriadkom pohĺebiska ako aj touto zmluvou'

2.3 na vlastné naklady zabezpeéovať poľiadok, údržbu a staľostlivosť o prenajaté hrobové

miesto a jeho bezpľostľedné okolĹ azabezpeéiť, aby pľíslušenstvo k hĺobu neohľozilo

bezpečnosť návštevníkov pohrebiska'

2.4 oznamovať pľevádzkovateľovi pohľebiska všetky zffLerLy údajov potľebné na vedenie

evidenciehĺobovýchmiest,vpľípadefyzickejosobynajmäanenumenaaadľesy
trvalého pobýu, v prípade pľavnickej o.áuy najmä anenu obchodného mena a sídla'

2.5 vykonávať ut etot ro"t stavebné úpľauy ,ra hľobovom mieste a úpľavy okolo hľobového

miesta iba s pľedcháďzajucim súhlasom spľávcu cintoľína'

2.6 udĺžiavať poriadok na pohĺebisku'

Akpľenajímateľzistínedostatkyvstaľostlivostiohľobovémiesto,wTvenájomcu,abyich
vpľimeranejdobeodstĺánil.Aknájomcatietonedostatkyneodstľánivpísomneurčenej
lehote, pľenajímateľ tak môže uľobiť sám na naklady nájomcu'

Nájomcabeľienavedomie,ženedodľžiavanímpľevádzkovéhopoľiadkuPohľebiskasamôže
dopustiť priestupku podľa ust. $ 32 zÍkoĺal3tl2o1'o Z' zopohĺebnícwe v platnom zneĺí'

Každá, zmeĺapľevádzkového poľiadku bude oznamovaná nájomcovi hľobového miesta

uveľejnením oznámenia o zmene pľevádzkového poľiadku pohľebiska na uľadnej tabuli

spolu so zveľejnením nového prevádzkového poriadku pohĺebiska . Zmeĺapľevádzkového

poriadku pohĺebiska podlieha_schváleniu Mestsk;ým zastupiteľstvom v Šali'
_Podnájom 

hrobového miesta je zakiuaĺý'

čl. VIII.

rrŕľovnĎ ľÁĺoľĺľEJ ZMLU"il uŕoľenNIE NÁJoľĺľÉgo vzŤAHU

Pľenajímateľ nájomnú zmluw vypovie' ak:

a) záxažnéokolnosti na pohĺebisku znetnožňujú tľvanie nájmu hĺobového miesta'

b) sa pohľebisko zruší,

c)nájomca*ĺpo.,po"ornenínezap?atilnájomnézaužívaruehľobovéhomiesta.
Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'
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4.

musí so súhlasom nájomcu zabezpečíť iné hľobové miesto a na vlastné naklady pľeložiť

ľudské ostatky vľátane pľíslušenstva hĺobu na nové hľobové miesto'

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

je povinný uyporo.J.ájomnej zm1uvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace predo dňom'

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

uveľejní túto infoľmáciu na mieste obvyk|om na pohĺebisku s uvedením mena a priezviska

najomcu hrobového miesta a čísla hĺobového miesta'

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

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

nájomné zapáateĺé; akmu nie je zĺéĺmaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu' uveľejní tuto

informáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a pľiezviska nájomcu

hľobového miesta a čísla hľobového miesta'

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

c) a nájom "u:" 
Át^v, vypovldná lehota uplynie do jedného ľoka odo dňa doručenia

ýpovede. Prenajímat 
"i 

,yrr"nájomcu, aby najneskôľ do tejto lehoty odstranil z hĺobového

miesta príslušenstvo hĺobu; ak ho 
" 

t":to i.ľ'ote neodstľáni, po uplynutí ýpovednej lehoty

ho pľenajímateľ odstľáni; po uplynutí výpovednej lehoty sa pľíslušenstvo hĺobu považuje sa

;:Tffi#1i...: doby (10 rokov odo dňa pochovania) môženájomca písomne požiadať

pľenajímateľa o utonoerrĺe nájomného vďahu písomnou dohodou zmluvných strán'

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

o ukončenie zm'uvy tvoľí pľílohu č. 6 Všeobe cĺe závilzného naľiadenia mesta Šaľa č' 512020

Prevádzkový poľiadok pohľebísk mesta Šaľa (ďalej aj ako "VZN 
é' 512020*)'

5

6.

čl.Ix.
OSOBITNE USTANOVENIA

1

2.

J

Pľenajímateľ nezodpov edázapoškodenie, a'ebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

na hľobovom mieste.

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

vlastné naklady. Prenajímateľ nezodpo vedázaprípadnú stľatu, resp' zničenie majetku'

Nájomca beľie na vedomie, že Prenajímateľ a júo spľostredkovatelia spracúvajú v zmysle

naľiadenia Európskeho paľ1amentu u .uoy ĺe'o zóro K79 z 27 ' apiĺa 2016 o ochľane

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

sa zrušuje .^.*i.ä g5l46l*s (všeobecnJ naľiadenie o ochĺane údajov) osobné údaje

Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto Zmiĺve za účelom plnenia zakonných povinností

Pľenajímatel',a, ktoľé vyplývajú zprevádzkovania pohľebiska podľa záťľionač| t3tĺ20t0 Z'z'

o pohĺebníctve .,o znení ,'"rtorsĺ"ĺ pr.a|i.ou, po aou" neryhnúne potrebnú ĺazabezpeóeĺĺe

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

3g5l20o2Z.z. oarchívoch aregistľaturach a o doplnení niektoľých zákonov v platnom zĺeĺi'

Spľacúvanie osobných údajov Nájomcu je v sulade s č1' 6' ods' 1 písm' c) všeobecného

naľiadenia o ochľane údajov potrebné nu plrr.ni" zakonných povinností Pľenajímatel'a podľa

zálkoĺa č,. I31l2O10 Z.z.o pohľebnícwe v zĺeĺí neskoľších pľedpisov. Nájomca zéroveíl

vyhlasuje, Že za účelom uzavretia tejto Zm|uvy pľi poskytnutí osobných 'dajov

Prenajímateľovi bol dostatočne iďoľÁovaný o svojich pľávach vyptývajúcich zo

1
Nájomná zmluva na hľobové miesto

4t6



4

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

zakonnými alebo "*ňár.i 
pozĺadavtu*i' uLo aj o ďalších"ľelevantných skutočnostiach

obsiahnutýchv dotumente 'ľádmĺ"ot 
y o"t**y súkĺomiď', s ktoľého obsahom saNájomca

pľed podpísaním tejto Zmluvy 1""''ĺ'ii Näjo*.u berie na vedomie Že iďoľmácie o

spracovávaní osobných údajov ,ĺ doffi rru ni.boroom sídle Pľenajímateľa: www'sala'sk'

V prípade, un u"uĹ-noJiä ,":,o '"'í"' 
potĺebné doručovať druhej zmluvnej stľane

akírkoltek písomnosť, doručuje ,u tato pi.or*orľ na adresu zmluvnej stľany uvedenú v č1'

I.zmluvy,dokiaľniejezmeĺaadľesypísomneo1{enádruhejzmluvnejstľaneoktoľá
písomnosť dorueuje. V pľípade, ak sa o1'"'"'"'ľ aj pľi dodľŽaní t'chto podmienok vľáti

nedoručená, zm'uvné strany ,uaoľrodii,-žeúčinki áoručenia nastávajú dňom vľátenia

zásielky zmluvnej .;r*o kíoútzásierku doručuje. Zmluvné stľany sa výslovne dohodli na

opľávnení aorueovať fĺro*rrorti týr<ajuce ,u žŕ,'.'k' medzi zmru1nÝmĺ s]1nami' ktoľé

vyplývajú ztejto"ň*y aj p.ost edrrĺ"tvom e _ mailu alalebokÍátkej textovej spľávy'

Prenajímateľ aNájomca sazaväzĺjÍl;;*". si oznámiť každí änenu týkajúcu sa ich

identifikačných údajov (ĺžĺzov,sídlo, eĺrlu úó,ou a pod.) najneskôr do 10 pľacovných dní

odo dňa, kedy tátoäena nastala. ľureto 
"*eny 

sa nebudú pov ažovať zazÍÍLer.y vyžadujúce
5

si uzavľetie dodatku k tejto zmluve'

čl. x.
zÁvnnpčNÉ UsTANoVENIA

1.Kzmenetejtozmluvymôžedôjďlennazákladevzájomnejdohodyzmluvnýchstľánfoľmou
očís'ovaných písomných dodatkov, s výnimkou zĺĺieĺ vyplývajúcich zo äneny

prevádzkového poriadku poľ,r"uirŕu, ktoré ,irrararoepr. nĺio*'" |ňom 
nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zmieĺus"ou".rrJpi"*y"t'pravnychpr.dpirou 
najmä zákoĺač' 131/2010

Z.z. opohľebníctve v znení neskorších predpisov' 
iadia príslušnými

2.Právaapovinnostizmluvnýchstránioutozmluvouneupravenésaľ.
ustanoveniami VZN é.5l2o2l';la,*Ín ̂ "ľ'.:y:nom 

č' |3|lzoto Z' z' o pohĺebníctve

v znení neskoĺších pľedpisov u -ŕorro* č,. 40,,964 Z. z. obéiansky zakonník v platnom

zneĺí.
3. Touto zm'uvou sa ľiadi tiež doba vživarĺapľedmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

tejto zmluvY'

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stľanami a účinnou

dňom nasledujúcim po dni jej 
"*:""niu 

na *"bonom sídle mesta Šaľa' Zmluvné stľany

súhlasia*;","j"",i,":*ľiĺťľ**:ľľľ*ľx;ľ#'ilľľJ:ffi :ff l
;i"läJ#;:Ťľ'ätä 

"ľ.":':s1obodnom pľístupe k infoľmáciám a o 
"'nene 

a doptnení

niektoých"uk*ou(zakonoslobodeinfoľmácií)vplatnomzĺĺeĺi.
5. Ak niektoľé ustanovenia tejto Zĺiuvynie sú ce1ko1Jebo sčasti účinné alebo neskôľ stľatia

účinnosť, nie je tým dotknutĺ prur""rľ ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných us_

tanovení sa pouŽije úpľava, ktoľá] pohaľ je to nrĺ1e mozne' sa čo najviac pľiblifuje zmyslu

a účelu tejto Zm1uvy, pokiaľ p'i'o"uw'ĺ'*ĺ tejto Zmluvy zmluvné strany tuto otázku bľali

do úvahy'

6. Táto zmluva je vypľacovaná v tľoch (3) vyhotoveniach povahy oľiginálu, z ktoľých

nájomcaobdľžíjedno(1)vyhotovenieapľenajímateľobdľží2vyhotovenia.

I
Nájomná zmluva na hľobové miesto

sl6



t

7 Zmluvné stany vyhlasujú, že zĺrluw si prečítali, súhlasia s jej obsaho*' poľ* li rnu'

vyhlasujú, že obsďruj. ,touoaoy, uľčiý, jasny azlozumitetlný pľejav ich vôle ana zrrak

súhlasu ju podpisujú.

Zanójomcu:

v Šaľ, aĺu...R :Í.lH.*.p

*

oó'

í( x

Za prenajímateľa:

*

. JozeÍ

**

*

\
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