
Nájomná zmluva č' t80l20z2

na hľobové miesto

uzatýoľená v zmysle $ 663 a násl. zžtkoĺaé.4011964 Zb' občiansky zákonník v zĺeĺíneskoľších

znení neskoľšíchpredpisovv

1.

pľedPisov a $ 2I aĺásL zŕkona

Prenajímatel':
Sídlo:
Zastupený:

Bankové spojenie:

IBAN:
BIC:
lČo:

č. 131/2010 Z.z. o

(ďalej len,, pr enaj írnateľ " )

Nájomca:
Naľodený/á:
Rodné číslo :

Trvale býom
Tel.

e-mail:

Erika Polláková

,ĺ,ľ:i';:;;ťr:#:ľ;)luvy 
v ďalšom texte spoločne aj ako ,,zmluýné stľany")

čl. I.

ZMLUVNÉ sľnlxy

Mesto Šal'a
Nám. Sv. Trojice 7,g27 15 Šaľa

Mgr. Jozef Belický, primátoľ mesta

Slovenská spoľiteľňa, a's'

sK82 0900 0000 005t24306282

GIBASKBX
00 306 185

čl. il.
WoDNÉ USTANoVENIA

2.

1 Prenajímateľ je výlučným vlasfiaíkom pozemku^ľegistľa C KN paroela číslo 1586/1'

zastavanäplocha anádvorie oqýmere žlzoo m2,paľcela registľa C KN číslo 1586/8'

zastavanáplocha a nádvorie o qýmeľe |34_ Í1ŕu p*..lu ľegistĺa C KN číslo t586l6' ostatná

plocha o výmeľe 7 m2 vedené katastľány* oäuo'om. otľesného úľadu Šaľa' pľe obec

a katastráln eizem|eŠaľa, na liste vlastnícwa č' 1 (ďalej aj ako "nehnuteľnostľ')'

Na tejto nehnuteľnosti sa nachádru .intJ'*.rtu šaľa ktoý je pohľebiskom podľa zékoĺa'

13 1/2010 Z. z. opohĺebníctve v znení 'J;;r*h 
pr.dpirou. ľrenajímateľ je pľevádzkovateľ

äľľ;'*iesto napaľcele 6, rad: 5, hĺobové miesto č. 6,7 (ďalej aj ako ,,hĺobové miesto")

doteĺaz užíva.pôvodný nájomca _ rro,rtisrk Kovács (ďalej aj ako ,pôvodný nájomcď') na

zĺiďaďe Nájomnej zmluvy č,. 2oq'o;8 zo ďía 20'6'2008 iĺoo* nájomné za'lŽívaĺie

hľobového miesta bolo uhĺadené na dobu do 28'1'2029'

Z dôvodu, že pôvodný nájomca 
^oo"i 

u 
"u:omca 

uyužilprednostné ľľáv1 na uzatvorenie

novej nájomnej zmluvy na hĺobové miesto u r.ĺua' s $ zi ods' 4 zŕkoĺaé' t31l201'0 Z'z'

o pohĺebníctve v zĺeĺĺ neskorších o"áni'* sa zm1uvné strany výslovne dohodli na

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

,)
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1 Pľenajímateľ pľenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca pľijíma do nájmu za podmienok

dohodnutých v tejto 
"mlurr" 

hľobové *Ĺr,o na paľcele 6, ľaá :5, hĺobové miesto é' 6'7 '

čl' Iv'
SLUŽBY sPoJENÉ s NÁJMoM HRoBovEHo MIEsTA

Spľenájomhĺobovéhomiestasúspojenéslužby,ktoľépočastrvanianájomnéhovzťahu
pľenajímateľ poskýuj e nájomcovi:'

1.1 odvoz odpaou z pohrebiska okĺem stavebného odpadu'

t.2ídržbapozemkovastaviebnapohĺebisku,naktoľomsahĺobovémiestoĺachádza

1.3 ľ#":T ffi:':l"i:ľľ;3}'estičných nákladov yo]enÝch s pľevádzkou pohĺebiska'

ĺ.4 prevádzkovanie pohĺebiska, na ktoľom sa nach adzabribové miesto špeciťrkované v č1'

III.tejtozmluvy,vsúlade,o"áko,,o-č,.131l2OI0Z,z.opohľebníctvevmeni
neskoľších predpisov'

čl. III.

PREDMET A UčEL NÁJMU

čl. v.
DoBA ľÁĺľĺu

čl. vI.
NÁJoMNE

1

1

2

Táto zmluv asauzaťĺára na dobu neuľčitú a nesmie sa vypovedať skôr' ako po uplynutí tlecej

doby (10 rokov odo dňa pochovania) ,'uk 'ŕl'onč' 
131/2010 Z' z' opohľebníctve v zĺeĺí

n rŕo'sĺ.t' predpisov neustanovuje inak'

Neoddeliteľnou pľílohou tejto zmluvy je doklad o úhĺade nájomného'

1 Nájomné vo výške 29.87EUR (slovom dvadsat'devät'eur osemdesiatsedem cent) bolo

zo strany nového nájomcu uhĺadené na dobu do28'7 '2029'

Nájomca berie na .,o.do.i. a výslovne *oľriurĺ s tým, že výška nájomného na ďalšie obdobie

nájmu bude uľčena p"iľ" *ún platného cenníka pľenajímateľa'

Nájomcajepovinnýpľeduplynutí-n,.apru."néhoobdobiauhradiťnájomnénaďalšie
obdobie.Vpľípadeaknájomcaanipopísomnomupozorneníneúĺadínájomnénaďalšie
obdobie, má pľenajímateľ pľávo ,rypou'duť túto nájomnú zmluw postupom podľa č1' vil'

tejto Zmluvy , '' ^a^^^+ÁÄ aĺálĺĺ Vej nájomnej

Pľiúmľtínájomcuhĺobovéhomiestamápľednostnéprávonauzatvoľemenor
zmluvy na hľobové miesto osoba urĺxa,'aľ je blízkych osôb viac, táb|irka osoba' ktorá

doručí pľenajímateľovi písomnú ži"d;;ŕ *o p*a, pĺeukáŽe svoj status blízkej osoby k

zomĺelémunájomcovirodnýmlistomalebočestqimvyhlásenímsúradneosvedčeným
podpisom ,.yhtasujuc tento vzt'ah k zomĺelému nájomcovi a ktoľej pľenajímateľ písomne

ako prvej potvľdí vyuŽitie pľednostného pľáva' Pľednostné právo na uzatvoľenie nájomnej

zmluvy možno "nr*ŕ 
najneskôľ do jedneno roka od úmrtia nájomcu hĺobového miesta'

,)
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1

čl. vII.
pnu(vl A PovlNošil ZMLUvNÝcĺ sľn'ĺ'ľ

i;"1äxľJj;"'#'Tľ*"o*oo s pľenaja|ým hĺobovým miestom v súlade s platnými

pľávnymi pľedpismi o pohrebníJ; 
" 

pľevádzkovým poľiadkom pohľebiska'

L2 počas trvania iejto zmluvy ^až)p"iit 
prístup nájoĺncovi kprenajatému hľobovému

miestu,

1.3 zdrŽaťsa akýchkoľvek zásahov do hĺobového miesta, okľem pľípadu, ak je potľebné

zabezpeéiťbezpečné prevádzkoňie pohĺebisku' o p'ip'uuovanoÍn zásahu je povinný

vopľedpĺ,o-.o"informovať'u:"*""ouiusr1too,,"nomzásahudohľobového
miesta, je pľevádzkouut"ľ pouiirj bezodkladne písomne iďoľmovať nájomcu'

L4 vopred písomne upozorniť "ĺio-*"u 
na vypovedanie nájomnej zmluvy' najmenej šesť

mesiacov ;;J" dňo*' keď sa má hĺobové miesto zrušiť'

Nájomca je povinný:

2.I dodľŽiavat] oí*o'ĺo"'ĺa prevádzkového poriadku'

2.2 vŽívať hĺobové miesto v súlade s ptatnymi pľávnymi predpismi o pohĺebníctve

aprevéĺďzkovým poľiadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou'

2.3navlastnénaklady,ua",p"ĺo,utporiadok,ĺo1uuastaľostlivosťopľenajatéhĺobové
miesto a jeho bezpľostredné otorĹ a zabezpečiť, aby pľíslušenstvo k hĺobu neohÍozilo

z.4:ľ"ľľil';ffi:äHľ''#'"i:'*:',*":_:ľzmeĺyúdajovpotľebnénavedenie
evidencie hĺobových miest, ;;.'n*. fľzicke] osoby najmä "'""1: 

mena a adľesy

tľvalého pobýu, v pľípade prĺu'J*"j o.ouy najmä zmeil'Lobchodného mena a sídla'

2.5 vykonavď uĹoŕoľu.r.stavebne ĺpľuvy na hĺobovom mieste a úpravy okolo hľobového

miesta itu 
' 

p*a"naa zajÍrcim súhlasom spľávcu cintorína'

3. 'J r,:ľľŕä'"ťä:ffj.::,'J#"''ľIä"*osti 
o hľobové miesto, vyzýenájomcu, abľ ic|

v primeran": Jorc odstľánil. ĺr. ',ĺiÁ.a 
tieto n.aort*r'y neodstľáni v písomne wčenej

lehote, pr.r,u;ĺľnut"ľ tak môŽe urobiť sám na naklady nájomcu'

4. Nájomca b.ĺ" '" '.aomie, 
z" n"aodriiavaním pľevádJ<ového poriadku pohĺebiska sa môže

dopustiť pľiestupku podl'a oľ. $ 32 zékoĺa llilzolo Z' z opoh'"b"í"tue v platnom zĺeĺí'

5.KďŽdezmeĺapľevádzkovéhoporiadkubudeoznamovanánájomcovihĺobovéhomiesta
uveľejnením ozĺtrĺĺeĺiao zmeng pľevádzkoveno ryĺaaku 

pán"bi't'u nauľadnej tabuli

spolu so zveľejnením novéh. p,*äd"kouého poľiadku pohľebiska ' Zm7apľevádzkového

poriadku n"ŕ"Ĺi.u podlieha schváleniu Mestským zasfupiteľstvom v Sali'

6. 
_Podnájomhĺobového 

miesta je zakázaĺý'

čl. vul.

vŕľovnĎ ľÁĺoľĺľEJ ZMLU'Y",q. uKôľčENIE NÁJoMNÉrĺo vzŤAHU

1. Pľenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie' ak:

a) zžlvúĺéor.oi*rti na pohrebi.ŕ., 
^"*ožňujú 

tľvanie nájmu hĺobového miesta'

3ix,'"*ľffi íil]"o*"ĺíĺezaplatilnájoĺnnézavžívaliehĺobovéhomiesta'

2. Ak pľenajímateľ vypovĺ" ,rao*ĺ'^luvuz dôvodw uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'

2.

I
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J

musí so súhlasom nájomcu zabezpeéíť iné hľobové miesto a na v'astné náklady pľeložiť

ľudské ostatky vľĺtaäprĺslušenstva hĺobu na nové hĺobové miesto'

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

je povinný vypovec irĺj"*"": zmlu.ľ ao*eiľ nájomcovi najmenej tri mesiace pĺedo dňom'

keď sa má hľobové miesto zrušiť; ut' *rl 
"i"3 " "ámaadľ1sa 

nájomcu alebo sídlo nájomcu'

uveľejní tuto informáciu na mieste "b;ň"; 
na pohĺebisku s uvedením mena a pľiezviska

"a"-." 
hĺobového miesta a čísla hĺobového miesta'

Akprenajímateľvypovienájoĺnnú11luvuzdôvoduuvedenéhovods.1písm.c),jepovinný
qipoveďdoručiťnájomcovinajneskôrdodvochmesiacovpouplynutílehoty,naktorubolo
nájomné zap1ateĺéiakmu nie je znama adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu' uverejní tuto

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

kobového miesta a číslahľobového miesta'

Akpľenajímateľvypovedalnájomnúzmluvuzdôvoduuvedenéhovodseku1písm.
c) a nájom 

"u 
j" ;lnt^v, ,.ypouedna tetrota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia

qýpovede. Pľenajímat "í 
,yrr"najo..u uuy najneskôr do tejto lehoty odstľanil z hĺobového

miesta príslušenstvo r''ouu, ak ho ' ,.:a i.rrote neodstľani, po uplynutí výpovednej 
'ehoty

ho pľenajímateľ odstráni; po uplynutí výpovednej lehoty 
'u 

p'í'l"š"''stvo hĺobu považuje sa

opustenú vec.

Po uplynutí tlecej doby (10 ľokov odo dňa pochovania) môže nájomca písomne pož|adať

pľenajímateľaoukončenienájomnéhovďahupísomnoudohodouzmluvnýchstrán,
spľavidlakuposlednémudňuaouy,'uktorubolonájomnéuhľadené.Vzoržiadosti
o ukončenie zmluvy tvoľí pľílohu č. 6 Všeobe cĺe záväzĺého naľiadenia mesta Šaľa č' 512020

PľevádzkoýpoľiadokpohľebískmestaŠaľa(ďalejajako',vZNč,.512020").

4.

5

6

čl.Ix.
osoBITNÉ USTANOVENIA

1

.,,

J

Pľenajímateľ nezodpov ed6 za poškodenie' aleboodcudzeniehmotnéhomajetkuuloženého

ffi]ä:ľTfi;:*" mie, žejeho vlastný hnuteľný majetok si je povinný poistiť na

vlastné naklady. Pľenajímateľ nezodpo vedátzapľípadnú stratu, ľesp. zničenie majetku'

Nájomca berie na u.ao*i., že Pľenajím ateľ ajeho spľostredkovatelia spľacúvajú v zmysle

naľiadenia Európskeho parlamentu " 
;"u' ie'ó zóro K79 z 27 ' aptíIa 2016 o ochľane

fyzickychosôb pri ,ň"**' osobnÝc]r úa":ou a o voľnom pohybe takýchto údajov' ktoľým

sa zrušuje ,r.r"*i"ä 95l46lEs (všeobecnj nariadenie o o'h'u"" údajov) osobné údaje

Nájomcu ro .o"ruh,, stanovenom v tejto Zmivve za účelom plnenia zákonných povinností

Pľenajímateľa, ktoľé vyplývajú ,n 
"ruaiouuniu 

pohĺebiska podľa zákoĺač' I3tl20t0 Z'z'

o pohľebníctv" u 
"*ní*.torsĺ.t, 

pr.apĹou, po aot1nevyhnutne potľebnú ĺazabezpeóeĺie

ptžĺv apovinností vyplývajúc ichzo^i.runeľro vďahllza.oŽeĺehoĺaztk'aďetejto Zm'uvy

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

3g5l2oo2Z.z. oaľchívoch a ľegistratuľu"t, u o dop'není niektoých zákonov v platnom zĺeĺi'

Spľacúvanie osobných údajov Na:o'n"u j' .'o 

'ĺtuo' 
s č1' 6' ods' 1 písm' c) všeobecného

naľiadenia o ochľane údajov potrebné nu pr'r.rrĺ" zakonných povinností Pľenajímateľa podľa

zŕkona č,. |3ll20IO Z.z.o pohĺebníctve 
.,o zĺeníneskoľších pľedpisov. Nájomca zéxoveu'

vyhlasuje,Žezaúčelomuzavľetiatejto'ľľ1.'::'poskýnutíosobnýchúdajov
Pľenajímateľovi bot dostatočne infoľmovaný o svojictr právach vyplývajúcich zo
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spľacúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskýnúť v súvislosti so

zakonnými ut"uo 
"*ňurrymi 

poziadavt*i, uto aj o ďalších"re1'evantn:ŕch skutočnostiach

obsiahnutých u aom,,'"rrt" ,,Podmienky ""r'r*'súkromiď', 
s ktoľého obsahom saNájomca

pred podpísaním tejto Zmluvy o9*n,ĺroii Nájo*"u berie na vedomie že infoľmácie o

spľacovávaní osobných údajov ,ĺ oortoprrä rru *"uoroom síd'e Pľenajímateľa: www'sala'sk'

V pľípade, ak bude ;oJľä *3ro "*il; |otľebné doručovať druhej zmluvnej stľane

akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto pĺ*.rrorľ na adľesu zmluvnej strany uvedenú v č1'

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

písomnosť doručuje. V pľípade, uk *u j;;;""st' aj pri ďodĺŽaní tychto podmienok vľáti

nedoručená, zmlurrné strany ,u aonodii,- z" ĺĺĺnr'y áoručenia nastávajú dňom vľátenia

zásielky zmluvnej .i*, |<totál zásierku dorueuje. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na

opľávnení d"*č"*ť;];"."osti tit!ĺce sa iĺ*o,t* medzi "*1":ď'i 
stľanami' ktoré

vyplývajú ztejto"'*, aj pľostľední;'** e - mailu ďalebo kĺátkej textovej správy'

Prenajímateľ aNájomca sa zaväzuj'(ln''"-"" si oznámiť kažďízÍnenu týkajúcu sa ich

identifikačných údajov (ĺŕnov,sídlo, čísla účtov a pod.) najneskôľ do 10 pĺacovných dní

odo dňa, kedy táto ä.r'u rrurta'a. Takéto 7rrrcr'yru rr.brrdú pávažovď zaZÍTLerLy vyžadujúce
5

si wavľetie dodatku k tejto zmluve'

čl. x.
zÁvnnrčNÉ UsTANovENIA

1. K zmene tejto zmluvy môže dôjď len na zžkJadevzájomnej dohody zmluvných stľán foľmou

očís'ovaných písomných dodďkov, s výnimkou zmien vyplývajúcich zo zmeny

prevádzkového poľiadku pohĺebisú ktoľé 
"irrárrarné'pre 

nájomcu !ňom1adobudnutia 
ich

účinnosti alebo zo zmien rrs"ou."rr""pi*"y.r, právnych pľ"dpisoro najmä ziĺkoĺač' 131/2010

Z.z. opohĺebníctve v znení neskoľších pľedpisov'

2. Prĺvaa povinnosti zmluvných stĺán iouto zmluvou neupľavené sa ľiadia pľíslušnými

ustanoveniami VZN č,.5l2[20v platnom zneĺí'zákonom e' trtzoto Z' z' o pohĺebníctve

v zĺeĺíneskorších pľedpisov u 
"uko"onl 

é' 4011964 Z' z' obč:iansky zákonník v platnom

zĺeĺí.
3. Touto zm'uvou sa ľiadi tiež doba uživaĺĺapredmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

tejtozmluvy . : -_^l_:^'' nlĺnmq 'mluvnÝmi stľanami aúčinnou

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými s

dňom nasledujúcim po dni jej 
^""3"'ĺä 

na webovom síd'e mesta Šaľa' Zmluvné stľany

súhlasia*;;.j"J*:*"":ľľľ*ľtrľ*Tĺäjjľ,ljääľľJ:,T:::ff !
;i"iäJ#í:Ťľ'ätl"ľ.':.',f,', ,robodnom pľístupe k infoľmác iám ao zmene a doplnení

niektoých"uk*ou(zákonoslobodeinformácií)vplatnomzĺeĺí.
5. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmlrlvynie sú ce'kom alebo sčasti účinné alebo neskôľ stratia

účinnosť, nie je tým dotknute pr"r"".ľ ostatqých ustanovení. Namiesto neúčinných us-

tanovení sa použije úpľava, ktoľj, pokiaľ je to ľ''u* ,rro žsté, sačo najviac približuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri' uzatvŕrianí tejto Zmhlvy zmluvné stľany tuto otázku bľali

do úvahy.

Táto zmluva je vypľacovaná v tľoch (3) vyhotoven|ach povahy originálu, z ktoľých

nájomca obdrží jedno irl ,.yt *ovenie a prenajímateľ obdľží 2 vyhotovenia'6

)
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7 Zĺĺluvĺéstľany vyhlasujú, že zmluvu si pľečítali, súhlasia s jej obsahomlPoĺ_!zumeli ľnu'

vyhlasujú, že obsaľluj" ,ráuoa"y, uľčiý, jasný azĺoaĺntteľĺý pĺejav ich vôle ana zľrak

súhlasu ju podpisujú.

v Šaľ, aĺu.....ft"5. .,,lfl.*k

kprenajímateľa:
Zanójomcu:

ĺ
!;- '*

:t

Šaľa

\
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