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Nájoľnná zmluva č'' 18sĺ2022

na hľobové miesto

vzatÝorertéLv zmysle $ 663 anásl. zákon a Ó' 4Ol 1964 Zb' obéiansky zákonník v zĺení neskoľších

a$21 anásl. zÍkoĺač. 131/2010 Z'z' o pohľebníctve v zneĺíneskorších pĺedpisov
predpisov

čl. L
ZMLTIVNE STRAI\IY

Prenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nám' Sv' Tľojice 7'92715 Šaľa

Zast6peĺý: Mgľ' Jozef Belický' primátor mesta

Bankávé spojenie: Slovenská sporiteľňa' a's'

IBAN: SK82 0900 0000 OO5t 2430 6282

BIC: GIBASKBX
IČo: 00 306 185

(ďatej ĺen,, prenaj ímat eľ " )

Nájomca:
Naĺodený/á:
Rodné číslo :

Trvale býom
Tel.
e-mail:

Ján Baňák2

Budovateľ ská 555 l7, 927 OI Šaľa

1

(ďaĺej len,,nájomca")
(obidvajaúčastnícizmluvyvďalšomtextespoločneajako,,zĺnluvnéstrany,,)

čl. il.
ÚvouľB USTANoVENIA

Pľenajímateľ je výlučným vlastníkom pozemku^ľegistľa C KN parcela číslo 1586/1'

zastavanáp'ocha anádvorie ovýmere ä:.r,++ m2,paľcela ľegistľa C KN číslo 1586/8'

zastavaĺáplocha a nádvorie o rrýmere t34 Íŕ u p*..lu ľegistľa C KN číslo 1586/6' ostatná

plocha o rnýmeľe 7 m2 vedené katastľJhy* oäbo.o* okľesného úĺadu Šaľa' pľe obec

a katastľálne .6zemieŠaľa, na liste vlastníctva č' 1 (ďďej aj ako ''nehnuteľnostio')'

Na tejto nehnuteľnosti sa nachád"u .intfi" mesta šaľa ktoý je pohľebiskom podľa zétkoĺa

t3tlz't' Z. z. opohľebníctve v znení neskoľších predpisov. Pľenajímateľ je pĺevádzkovateľ

pohľebiska í í ! '-^:^^+^ x lQ (Ä',:lei ni ako __hľobovémiesto")
Hľobovémiestonaparcele!4,raď:4,hĺobovémiestoč.18(ďalejajako''t''obl
doteruzužívď pôvodný nájomca _ Helena Baňókovó (ďalej aj ako ,,pôvodný nájomcď') na

záVJadeNájomnej zmluvy č,.34lll zo dňa 8'z'Illlpľičomnájomné zavŽívanehĺobového

miesta bolo uhľadené na áobu do 26'ĺ0'2027 
' -7-^^+-A_ĺÁĺrn n' ^ -^_^_:^

Z dôvodu, že pôvodný nájomca zomľel a nájomca využil pľednostné pĺávo na uzatvoľerue

novej nájomnej zmluvy na hľobové miesto v súlade s $ 21 ods' 4 zžkoĺaé' 13112010 Z'z'

o pohĺebníctve v 17x1eĺĺ neskoĺších pľedpisov sa zmlu'ĺné stľany výslovne dohodli na

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

,)

)
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1 Pľenajímateľpľenechávanájomcovidonájmuanájomcapľijímadonájmuzapodmienok
dohodnutých v tejto zmluve hĺobové *i"'to na parcele L4' rad.4' hĺobové miesto č' 18'

neskoľších pľedpisov

čl. uI.
PREDMEľ ^q. 

ÚčBL ľÁĺľĺu

čl. Iv.

čl. v.
DoBA NÁJMU

čl. vI.
ľÁĺouľÉ

1

sLUŽBY sPoJENÉ s NÁJMoM HRoBovÉrĺo MIESTA

Sprenájomhrobovéhomiestasúspojenéslužby,ktoľépočastľvanianájomnéhovzťahu
pľenajímateľ poskýuj e náj omcovi:

1.1 odvoz odpadu z pohĺebiska okĺem stavebného odpadu'

t.2 iÁtŽbapozemkw astavieb na pohľebisku, na ktoľom sa hľobové miesto nacháďza

(okrem hrobového miesta)'

1.3 úhĺady investičných a neinvestičných nákladov ryojenÝch 
s prevádzkou pohĺebiska'

I,4pľevádzkovaniepohĺebiska,naktoromsanachádzahĺobovémiestošpecifikovanévč1.
III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom Ó' |3tl20IO Z' z' o pohĺebníctve v zĺeĺí

1

2

Táto zmluv asalzatvžlta na dobu neuľčitú a nesmie sa vypovedať skôľ' ako po uplynutí tlecej

doby (10 ľokov odo dňa pochovania), ak zákon č' 131/2010 Z' z' opohĺebníctve v znení

,'".ŕorsĺ"t predpisov neustanovuje inak'

Neoddeliteľnoupľílohoutejtozmluvyjedokladoúhľadenájomného.

1 Nájomné vo výške 9,95 EUR (slovom deväť euľ devät'desiatpäť cent) bolo zo strany

,rouého nájomcu uhľadené na dobu do26'L0'2027 '

Nájomca beľie na vedomie a výslovne ,ĺt'turĺ s tým, že qýška nájomného na ďalšie obdobie

nájmubudeuľčenápodľaaktrrďneplatnéhocenníkapľenajímateľa.
Nájomca je povinný pred uplynutím |redplateného obdobia uhĺadiť nájomné na ďalšie

obdobie.Vprípadeaknájomcaanipopísomnomupozomeníneuhĺadínájomnénaďalšie
obdobie, má pľenajímateľ pľávo ,rypou.duť túto nájomnú zmluvu postupom podľa č1' vm'

tejto Zmluvy . 'l^ '^^A __^Á_^otná nĺáwr Vej nájomnej
Pľiúmľtínájomcuhĺobovéhomiestamápľednostnépľávonauzatvoľemeno.
zmluvy na hľobové miesto osoba b!ízka, akje blízkych osôb viac' täblízka osoba' ktoľá

doručí pľenajímateľovi písomnú ziuaostl ako pľvá' pľeukaže svoj status blízkej osoby k

zomľelému nájomcovi rodným listom alebo čestqým vyhlásením s úradne osvedčeným

podpisom vyhlasujuc tento vzt'ah k zomľelému nájomcovi a ktoľej pľenajímateľ písomne

ako prvej potvľdí využitie pľednostného prŕtva'Pľednostné právo na uzatvorenie nájomnej

zmluvy možno .rpt*iľ najLskôľ do jedneho ľoka od úmľtia nájomcu hľobového miesta'

)
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1

i:"";:xľJj;"'#'Tĺ*"o*oo s pľenaja!ým hĺoboqým miestom v súlade s platnými

pľávnymi pľedpismi o pohĺebnĺcw č aprcvtĺdzkovym poľiadkom pohĺebiska'

|.z počas trvania tejto zmluvy ,ua"rp"ĺi prístup nájorncovi k prenajatému hĺobovému

1.3 ä.ä;"" akýchkoľvek zásahov do hĺobového miesta, okĺem prípadu, ak je potľebné

zabezpečiťbezpeóĺépľevádzkovaniepohrebiska.opripravovanomzásahujepovinný
vopľedpĺ,o,,-"inÍo.rmovaťnĺ:"..".oužuskutočne,,omzásahudohľobového
miesta,jeprevádzkovateľpoviĺrnýbezodkladnepísomneinformovďnájomcu,

t.4 vopľed písomne upozoľniť naiomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy' najmenej šesť

mesiacov |'"ao dňo-' keď sa má hľobové miesto zrušiť'

. Nájomcaje povinný:

2.| dodrŽiavať ustu"o.roe"i a pteváďzkového poľiadku'

2,2vŽívaťhľobovémiestovsúladesptatnymĺprávnymipľedpismiopohĺebníctve
aprevéldzkovým poľiadkom pohĺebiska ako aj touto zmluvou'

2.3 na vlastné naklady zabezpečovď poľiadok, údržbu a staľostlivosť o prenajaté hľobové

miesto a jeho bezpľostľedné okolie azabezpeóiť' aby pľíslušenstvo khĺobu neohĺozilo

bezpečnosť návštevníkov pohľebiska'

2.4oznamovaťprevádzkovateľovipohĺebiska':..tyzmer\yúdajovpotľebnénavedenie
evidencie hľobových miest, u irĺpua" fyzickej osoby najmä zmenu mena a adľesy

tľvaléhopobytu,vprípadepravnict<e3osobynajmäzmenuobchodnéhomenaasídla,
2.5 vykonavať ur.er.oľro"r.stavebné ĺpľavy na hĺobovom mieste a úpľavy okolo hĺobového

miesta iba s p'edchádzajúcim súhlasom správcu cintoľína'

2.6 udľžiavď poriadok na pohĺebisku'

3. Ak prenajímateli zistí nedostatky v staľostlivosti o hľobové miesto, vyzve nájomcu' aby ich

v pľimeľanej dobe odstránil. Ak úo*'u tieto nedostatky neodstľáni v písomne uľčenej

lehote,pľenajímateľtakmôžeurobiťsámnanáktadynájomcu.
4.Nájomcaberienavedomie,ženedodľžiavanímpľevádzkovéhopoľiadkupohĺebiskasamôže

dopustiť pľiestupku podľa ust. $ 32 zákoĺa t3Il2O1O Z' z opohĺebníctve v platnom zĺeĺí'

5. Každá zmenapľevádzkového poľiadku bude oznamovaná nájomcovi hrobového miesta

uveľejnenímoznámeniaozmeneprevádzkovéhopoľiadkupohĺebiskanauradnejtabuli
spolu so zveľejnením nového p.*äd"kouého poriadku pohĺebiska ' Zmeĺaprevádzkového

poriadkupohľebiskapodliehaschváleniuMestskýmzastupiteľstvomvSali.
6. Podnájom hĺobového miesta je zakžuaný'

čl. VIII.

vŕpovoĎ ľÁĺoľĺľEJ ZMLUň uroľepľI' NÁJSMNEH6 VZŤAHU

1. Pľenajímateľ nájomnú zmluw vypovie' ak:

a) závúĺéokoňosti na pohĺebi.k'"n"'oŽňujú trvanie nájmu hľobového miesta'

b) sa pohľebisko zruší,

c)nájomcaanipoupozoľneníĺezap|ati|nájomnézaúívaniehĺobovéhomiesta.
2.Akprenajímateľvypovienájomnúzmluvuzdôvodovuvedenýchvodseku1písm.a)ab),

čl. vil.
PRÁVA A PovINoSTI ZMIU\rNÝCH STRÁN

2

I
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)

musí so súh'asom nájomcu zabezpeéiť iné hĺobové miesto a na vlastné naklady pľeložiť

ľudské ostatky ,,atu*pľís1ušenstva hĺobu na nové hĺobové miesto'

Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zm|uvĺzdôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'

je povinný royporo"a;r'ĺ:o*.: zm1uvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace predo dňom'

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

uveĺejní tuto infoľmáciu na mieste 
"ur.ytro* 

na pohĺebisku s uvedením mena a pľiezviska

ne.1o*.o hĺobového miesta a čísla hĺobového miesta' 
), je povinný

Ak prenajímateľ vypwie nájomnú 1T1"* 
z dôvodu uvedeného v ods' 1 písm' c

výpoveďdoručiťnájomcovinajneskôrdodvochmesiacovpouplynutílehoty,naktorubolo
nájomné zap6ateĺeiakmu nie 1e zĺĺ,maadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu' uveľejní tuto

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

hĺobového miesta a čísla hľobového miesta'

Akpľenajímateľvypovedalnájomnúzmluvuzdôvoduuvedenéhovodseku1písm.
c) a nájom "u:" 

,Ät*v, ,.ypovedrrá lehota uplynie do jedného ľoka odo dňa doručenia

qýpovede. Prenajímat.ŕ r,y"u. nájomcu, aby najneskôr do tejto tehoty odstránil z hĺobového

miesta pľíslušenstvo hĺobu; ak ho u r.:a r.rrot. neodstľani, po uplynutí výpovednej lehoty

ho pľenajímateľ odstľáni; po uplynutí vypovednej lehoty sa pľíslušenstvo hľobu považuje sa

;:":iil:ff'ĺ.""3 doby (10 ľokov odo dňa pochovania) môŽe nájomca písomne poŽíaďať

pľenajímateľa o ukončenie nájomného vzťahu písomnou dohodou zmluvných stľán'

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

o ukončenie zmluvy tvorí prílohu č. 6 Všeobe cĺe záv'aznéhonaľiadenia mesta Šaľa č' 512020

PľevádzkoqipoľiadokpohrebískmestaŠaľa(ďalejajako,,VZNÓ.512020*).

4.

5

6.

čl.Ix.
OSOBITNE USTANOVENIA

1. Pľenajímateľ nezodpov edátzapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

2. ffi]ä'"ääľ il'l*" mie, Žejeho vlastný hnuteľný majetok si je povinný poistiť na

vlastné nák'ady. Prenajímat.ľ.r."oipo vedá'zaprípadnú stľatu, ľesp. zničenie majetku'

3.Nájomcabeľienavedomie,zeľľena3ĺmateľajehosprostľedkovateliaspracúvajúvzmysle
naľiadenia Európskeho purlu-.ni.,ä '"'' ĺe]o zóro ft79 z 27 ' apĺLa 20t6 o ochľane

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

sa zľušuje smeľnica g5l46lIjs (vseobecnj nariadenie o o"hĺan" údajov) osobné údaje

Nájomcu v ľozsahu stanovenom v tejto Zmluve za-účelom plnenia zákonrĺých povinností

Pľenajímateľa, ktoré vyplývajú ,or"riaruovania-pohĺebiska podľa zŕkoĺač:' I3ll20I0 Z'z'

o pohľebníc wL, ,n"ineskoľšíc1ipredpisov' po dobu nevyhnutne potľebnú ĺazabezpečeĺie

pt áv apovinno stí vyplývaj úcich zä zmluvného v ď ahu za1ožeĺeho ĺa zikĺade tej to Zmluvy

a nás'edne na účely aĺchivácie no aoto trvania aľchivačnej doby v súlade so zákonom č'

3g5l20o2Z,z.oaľchívocharegistratuľachaodoplneníniekroľychzákonovvplatnomzĺeĺí.
Spľacúvanie osobných údajov úň"" 3e v sĺtade s čt. 6. ods' 1 písm' c) všeobecného

naľiadenia o ochĺane údajov potľebné na ilnenie zakonných povinností Pľenajímateľa podľa

zákona č). t3'l20tO Z.z.o pohľebníctve v zĺeĺínest<oľsĺch predpisov. Nájomca zásoyeŤĺ

vyhlasuje,ŽezaúčelomuzavľetiatejtoZmiuvypľiposkýnutíosobnýchúdajov
Pľenajímateľovi bol dostatočne informovaný o 

-ruo3i.ľ' 
pľávach vyplývajúcich zo

4ĺ6

h
Nájomná zmluva na hĺobové miesto



4.

5

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

zakonnými alebo zmluvn;ými poziadavkami, ako aj o ďalších ľelevantnlŕch skutočnostiach

obsiahnudchv dokumente,,Podmienky ochľany súkľomiď" s ktoľého obsahom saNájomca

pľed podpísaním tejto Zmluvy oboznámil. Najo-"a beľie na vedomie že informácie o

spľacovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Prenajímateľa: www'sala'sk'

V pľípade, ak bude podľá tejto zmluvy potľebné doručovať druhej zmluvnej strane

akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v čl'

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmeĺaadľesy písomne oznámená dľuhej zmluvnej stľane' ktorá

písomnosť doručuje. V prípade, ak sa piro,n''o'ť aj pľi ďodržaní týchto podmienok vľáti

nedoľučená, zmlurmé stľany sa dohod|i, že účinky doručenia nastávajú dňom vľátenia

zásielky zmluvnej stľane, ktorá zásielku doručuj e' Zm\uvĺé strany sa výslovne dohodli na

oprávnenídoručovaťpísomnostitýkajúcesazátv.áz|<llmedzizmluvnýmistľanami,ktoré
vyplývajú ztejtozmluvy aj pľostredníctvom e _ mailu ala\ebo kľátkej textovej spľávy'

Pľenajímateľ aNájom.u ,u zaväzujipísomne si oznámiť každil zmenu týkajúcu sa ich

identiťrkačných údajov (ĺŕnov,sídlo, čisla účtov a pod') najneskôľ do 10 pľacovných dní

odo dňa, kedy táto ZmeÍLanastala. Takéto ZÍneny sa nebudú považovď ZazÍnerLy vyžadujúce

si uzavľetie dodatku k tejto zmluve'

čl. x.
zÁvnnnčNÉ USTANovENIA

1

)

K zmene tejto zmluvy môŽedôjsť len ĺazétk?adevzájomnej dohody zmluvných strán formou

očíslovaných písomných dodatkov, s qýnimkou zmieĺ vyplývajúcich zo zĹ}neny

prevádzkového poľiadku pohľebiska, ktoré silzáväznépre nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zmieĺvšeobecne platných pľávnych predpisov najmä zákoĺač" I3Il2010

Z.z. opohĺebníctve v znení neskoľších pľedpisov'

Práva a povinnosti zmluvných stľán touto zmluvou neupÍavené sa riadia pľíslušnými

ustanoveniami VZN č,.5l2020v platnom zĺeĺi,zákonom é.I3tl2O1O Z. z. o pohĺebníctve

v zneníneskoľších predpisov a zákonom č,. 4011964 Z' z' obč:iansky zákonník v platnom

zĺeĺí.
Toutozmluvousaľiaditieždobaužívaniapredmetunájmudodobynadobudnutiaúčinnosti
tejto zmluvY.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stľanami a účinnou

dňom nas1edujúcim po dni jej zveľejnenia na webovom síd1e mesta Šaľa' Zmluvné strany

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

údajov v ľozsahu mena a pľiezviska. Povinnosť zmluvu zverejniť vyplyva z ustanovenia $

5azákoĺaé.2t1l2OOOZ,z,oslobodnomprístupekinfoľmáciámaozmeneadoplnení
niektoqých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom zĺení'

Ak niektoľé ustanovenia tejto ZmIuvynie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôľ stľatia

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

tanovení sa použije úprava, ktoľá, pokiaľ je to pľávne moŽĺé'sa čo najviac pľibližuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ priuzawéianíte3to Zmluvy zmluvné stľany tuto otázku bľali

do úvahy.

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

nájomca obdľží jedno it; ,.yt otorrenie a prenajímateľ obdrži 2 vyhotovenia'

J

4

5
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7 Zrnluvné sÚany vyhlasujú, že zmluvu si pľečítali, súhlasia s jej obsúom' poľoanmeli mu,

vyhlasujú, že obsďruje slobodnýo učitý, jasný anozvmitelhý pľejav ich vôle ana anak

súhlasu ju podpisujú.

V Šaľ, ĺĺ-.!!.A,K,\L.

Za nójomcu: Za prenajítnatelia:

*

Jozef

, ;

l.
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