
Náj omná zmluva é'' t89lz0z2

na hrobové miesto

663 anásl. zákona č,. 4Ol t964 Zb' občiansky zákonník v znení neskoĺších

ó. 131/2010 Z'z' o v zĺeĺĺneskoĺších
ztĺ<oĺa

1

uzatvoľená v zmysle $

pĺedpisov a$ 21, aĺás|.

, Nájomca:
Naľodený/á:
Rodné číslo :

Tľvďe býom
Tel.
e-mail:

Mária Lampeľtová

Vinohĺadní cka l57 ĺ t'ĺ' 927 Ot Ša1ta

čl. il.
Úvooľn USTANoVENIA

čl.I.
ZMLLIVNÉ sľnľĺy

Pľenajímatel': Mesto Šal'a

Sídto: **'_''' Trojice 't'92''ĺ 15 Šaľa

Zastupený: iuĺg''ĺo"'ĺBelickýpľimátormesta
gJ;'e .nojenie: Slovenská spoľiteľňa' a's'

IBAN: šŕ*' 0900 
_0000 

oost 2430 6282

BIC: GIBASKBX

lČo: 00 306 185

(ďalej len,, pr enaj íĺnateľ " )

,ľ;':i';:;:ľriľ;ľ;)Iuvy v ďalšom texte spoločne aj ako "zľnluyné 
straľly")

1 Pľenajímateľjevýlučnýmvlastníkompozemku^ľeBistľaCKNpaĺcelačíslo1586/1'
zwtayanŕlplochaanádvoľieouy-"..\iiiom2,pLcelaregistľaCKNčíslo1586/8'
zastavantĺplocha " 

#;"il o výmeľe I34 ÍÍŕa paĺcela r"qirrru"c KN číslo 1586/6' ostatĺá

plocha o výmere 7 ď vedené r.u,uurirlň "a*ľľ 
ór'"'ner'o uĺadu Šďa' pľe obec

akďastľálne uzemre Šaľa, na liste "1"r#;; 
e. r (aĺ'j aj ako "nehnuteľnostľ')'

Na tejto nehnuteľnJJ sa'ĺachádz" .hää;;rošq".r,*lľy 3e'pot'ľeti'-ľ* 
podľa ztkoĺa

131/2010 Z.z.opohĺeunĺcwevznení."rt"runrrpr"opirou.írenajímateľjepľevádzkovateľ
pohĺebiska'
Hľobové miesto napaĺcele 4rraďz6r,hľobov miesto č.23 (ďďej aj ako 'fuobové 

miesto")

doterazlúíva|pôvodný 
nájomca _ 

!:*" 
r;rrórosovó 1íJĹ: ; 'Ĺ" "Pivodný 

nájomcď')

ĺa zŕkJaďe Nájomnej zmluvy e. g1.ä"ĺóá;; d'" tz.z.zói'pieo,' rrájomné za ĺŽívante

hĺnhového **," o* 
"r''"a*u 

na dobu do 18'4'20''' 
. or"onostné pľávo Í

Z dôvodu, že pôvodný nájomca ""*.;;;rnju^.o "y"ii}prer1nostné 
pÍáv:. na uzatvoĺenre

novej nájomnej ".1"w 
na hrobové ň;; i sulade s s zi oa'' 4 zŕkoĺaé' I3tĺ2070 Z'z'

o pohĺební.*. ' ^.ní 
neskoľších ;;edpi*i ľ "ľ1";;' 

stĺany qýslovne dohodli na

uzatvoľení tejto nfrňej zmluvy (ďa'ej len,,zmluvď')'
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1 Pľenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca pľijíma do nájmu za podmienok

dohodnu!ýchvtejto zmluvehľobové.iestonapaľ""le 4' rad"6' hľobovémiesto č"23'

čl. III.

PREDMET A ÚčEL NÁJMU

čt. Iv.

čl. vI.
ľÁĺomľÉ

1

SLUŽBY SPoJENE s NÁJMoM HRoBovEHo MIESTA

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

pľenaj ímateľ poskyhrj e náj omcovi: 
_

1.1 odvoz odpadu z pohĺebiska okrem stavebného odpadu'

t.2 idrŽbapozemkov astavieb na poh'rebisku' na kÍoľom sa hľobové miesto ĺachĺtdza

1.3 ĺff.T ľľ.ä"*:ľ;T:1}'estičných nákladov po]enÝch s pľevádzkou pohĺebiska,

I.4 prevádzkovanie pobĺebiska, naktorom sanach ádzahribové miesto špecifikované v č1'

III.tejtozmluvy,vsúladesozákonomé.t3tl2ol0Z.z.opohľebníctvevzĺeĺí
neskorších predpisov'

uoľľrľiĺuu

Táto zmluv asauzaÍvára na dobu neurčitú a nesmie sa vypovedať skôr, ako po uplynutí tlecej

doby (10 rokov odo dňa pochovania), ak zákon č" l3ll2OIO Z' z' o pohrebníctve v zĺení

n".Ĺorsĺ"t' pľedpisov neustanowje inak'

Neoddeliteľnoupľílohoutejtozmluvyjedokladoúhĺadenájomného.

1

2.

1 Nájomnévovýške27,00EUR(slovomdvadsat'sedemeurnulacent)bolozostrany
,roueľ,o nájomcu uhľadené na dobu do 18'4'2032'

Nájomca beľie na vedomie a výslovne 'ĺtĺu'ĺ 
s tým' že výška nájomného na ďalšie obdobie

nájmubudeurčenapooľuaktuálneplatnéhocenníkapľenajímateľa.
Nájomcajepovinnýpľeduplynutí,,,p,"anu..néhoobdobiauhĺadiťnájomnénaďalšie
obdobie. V prípade ak nájomca ani po písomnom uPozomení neuhĺadí nájomné na ďalšie

obdobie, má pľenajímateľ právo,rypou'auť túto nájomnú zmluw postupom podľa č1' vu'

tejto Zmluvy ' '- ! --^Ä^^o+aÄ ĺĺÁwt vej nájomnej
Pľiúmľtínájomcuhĺobovéhomiestamápľednostnépľávoĺauzatvoterueno
zmluvy na hľobové miesto osoba blí7ka, akje blízkych osôb viac, tžĺblízka osoba, ktorá

doručí prenajímďeľovi písomnú zĺuao't] ako pľve' preukaŽe svoj status blízkej osoby k

zomĺolómu nájomcovi ľodným listom alebo čestqým vyhlásením s úradne osvedčeným

podpisom vyhlazujúc tento vzťah k zomĺelému nájomcovi a ktoľej pľenaJĺmatcľ písomnc

ako pľvej potvľdí vyuŽitie prednostného ptáva'Pľednostné právo ĺauzatuotenie nájomnej

zmluvy možno ,rprutnľ najLskôľ do jednetro ľoka od úmľtia nájomcu hĺobového miesta'

)
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1

čl. vil'
ľru(vĺ A PovINo'"'ZMLUvNÝcľr sľnÁľ

i:''.;äxľJj;ľ#'Tĺ*"o*oo s prenajatým hĺobovým miestom v súlade s platnými

právnymipľedpismiopohĺebn1.*uprevádzkovýmpoľiadkompohľebiska,
|.2 počas trvania tejto zmluvy ,ua"'p"ĺit pľístup nájomcovi k prenajatému hĺobovému

1.3 ;ä;';#'r" akýchkoľvek zásahov do hľobového miesta, okľem pľípadu, ak je potľebné

zabezpeé|ťbezpečnéprevádzkovaniepohĺebiska.opripľavovanomzásahujepovinný
vopred pĺ.orr'ľ" infoľmovať nĺjomcu. o už uskutočnenom zásahu do hĺobového

miesta,jepľevádzkovateľpovinnýbezodkladnepísomneinformovaťnájomcu,
t.4 vopred písomne upozomiť najom"" na vypovedánie nájomnej zmluvy' najmenej šesť

mesiacov pľedo dňom' keď sa máhĺobové miesto zrušiť'

Nájomcaje povinný:

2.1 dodľžiavať o't*ou""i aptevŕdzkového poľiadku'

2.2 lŽívať hĺobové miesto v sulade 
' 
pút"y-i pľávnymi pľedpismi o pohrebníctve

a pľevádzkovym poľiadkom pohĺebiska ako aj touto zmluvou'

2.3navlastnénakladyzabezpečovaťporiadok,ĺa{u1astarostlivosťopľenajďéhľobové
miesto a jeho bezpľostľedné okolii azabezpečiť' aby príslušenstvo k hľobu neohrozilo

bezpečnosť návštevníkov pobĺebiska'

2.4 oznamovať prevádzkovatel'ovi pohĺebiska ui"ky zmeny údajov potľebné na vedenie

evidencie hĺobových miest, u iĺpua" fyzickej o_soby najmä änenu mena a adľesy

trvalého pobýu, v prípade pľevĺct<ei oráuy najmä zmenuobchodného mena a sídla'

2.5 vykonávať uĹetoľ.r"r.stavebné úp'uJy nuh'obovom mieste a úpľavy okolo hrobového

miesta iba s predchádzajúcim súhlasom spľávcu cintoľína'

2.6 udrŽlavať poriadok na pohľebisku' ,iomcu, aby ich
Akpľenajímateľzistínedostatkyvstaľostlivostiohľobovémiesto,yyzverLa
v primeľanej dobe odstľánil. ar. ',ĺj-*.a 

tieto nedostatky neodstľáni v písomne uľčenej

lehote,pľenajímateľtakmôžeuľobiťsámnanakladynájomcu.
Nájomcabeľienavedomie,Žeĺeďoďržiavanímprevádzkovéhopoľiadkupohľebiskasamôže
dopustiťpľiestupkupodľaust. $ 32'zál<oĺa131/2010 Z' zopohľebníctvevplatnom zĺeĺi'

Kažďá zmerLapľevádzkového poľiadku bude oznamovaná nájomcovi hĺobového miesta

uverejnením oznámenia o zmene n .uĺo"t*ého poľiadku páhr"bi'ku naúľadnej tabuli

spolu so zveľejnením nového pľevádzkového poľiadku pohľebiska ' Zmeĺapľevádzkového

poľiadku poĺr"uirtu podlieha schváleniu Mestským "u'tupit'ľ'tvom 
v Šali'

^Podnáj 
oĺľhľobového miesta j e zakánaný'

čl. vI[.
vŕľovnĎ ľÁĺoľĺľEJ zMLUvY-ĺ uŕoľeENIE ľÁĺoľĺľÉrro VZŤAHU

Pľenaiímateľ nájomnú zmluw vypovie' ak:

a)zéĺvúĺéokolnostinapohĺebiskuznemozňujútľvarúerrájmuhľobovéhomiesta,
b) sa pohľebisko zruší,

c)nájomcaanipo.'p*o*.,,ĺnezaplďilnájomnézavžívaĺĺehľobovéhomiesta.
Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'

)
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J

musí so súhlasom nájomcu zabezpeč,iť iné hľobové miesto a na vlastné naklady pľeloŽiť

ľudské ostatky'o.ao'" príslušenstva hĺobu na nové hľobové miesto'

Akpľenajímateľ vypovie nájomnú 
^ĺu"'_dôvodov 

uvedenýchv odseku 1 písm' a) a b)'

je povinný uyporo.a;rra:"r"^": zm1uvy ao*ĺĺľ nájomcovi najmenej tri mesiace-pľedo dňom'

keď sa má hĺobové miesto zrušiť; uL 
'nlr 

ni' je znémaad'9su nájomcu alebo sídlo nájomcu'

uverejní túto infoľmáciu na mieste "d;il 
na pohľebisku s uvedením mena a pľiezviska

,reíoá.o hĺobového miesta a čísla hĺobového miesta' 
), je povinný

Ak prenajímateľ vypovie najomnu 1T1"* 
z dôvodu uvedeného v ods' 1 písm' c

qýpoveď doručiť nájomcovi najneskôľ do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty' na ktoru bolo

nájomnézapĺateĺé;akmunie:enŕ,na_adtesanájomcualebosĺarofj5',werejnítuto
iďormáciu na mieste obvyktom ,ru pohr"uĺsk, s uvedením mena a pľiezviska nájomcu

hĺobového miesta a čísla hĺobového miesta'

Akpľenajímateľvypovedalnájomnúz,nro*zdôvoduuvedenéhovodseku1písm.
c) a nájom ,u j" ,niÁv, vypovedná lehota uplynie do jedného ľoka odo dňa doľučenia

qýpovede. Prenajímate í ,yrr"rrejo-.'', uuy najneskôľ do tejto lehoty odstľánil z hľobového

miesta pľíslušenstvo hľobu; ak ho v tejto t.t oi. neodstrani, po uplynutí výpovednej lehoty

ho pľenajímateľ odstráni; po uplynutí vypovednej lehoty sa príslušenstvo hľobu považuje sa

opustenú vec.

Po uplynutí tlecej doby (10 ľokov odo dňa pochovania) môže nájomca písomne poŽiaďať

prenajímateľaoukončenienájomnéhovďahupísomnoudohodouzmluvnýchstrán,
spravidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo najomné uhĺadené' Vzoľ Žiadosti

o ukončenie zmluvy tvoľí prílohu č. 6 Všeobe cĺe zŕĺv'ázného naľiadenia mesta Šaľa č' 512020

PľevádzkoýporiadokpohrebískmestaŠaľa(ďalejajako,,vZNč,.512020*).

4

5

6

čl.Ix.
osoBITNÉ USTANoVENIA

2.

J

1 Pľenajímateľ nezodpo vedá za poškodenie' aleboodcudzeniehmotnéhomajetkuuloŽeného

lt]äiiläfi;.;*" m\e, žejeho vlastný hnuteľný majetok si je povinný poistiť na

vlastné naklady. Prenajímateľ nezodpov edä'zaprípadnú stľatu' ľesp' zničenie majetku'

Nájomca berie na u.dorrri., že Prenajímateľ a jeho spľostľedkovatelia spracúvajú v zmysle

naľiadenia Euľópskeho paľlamentu " 
.^"u' idúl zóro K79 z 27. aptíIa 2076 o ochľane

fyzickýchosôbpľi,n,""**'osobný{údajo.,ouovoľnompohybetakýchtoúdajov,ktoým
sa zrušuje ,*"*ĺ"ä g5l46ĺEs (všeobecnj nariadenie o o.hr*. údajov) osobné údaje

Nájomcu u .o"ruho stanovenom v tejto Zmluve za účelom plnenia zakonných povinností

Prenajímat.ľu, tcore uyplývajú ,rr"reart orania pohĺebiska podľa zŕtkoĺaé' t3Iĺ2010 Z'z'

o pohľebníctv" u 
^.jrr"'rt*ších 

pľedpisov' po dobu nevyhnutne potľebnú ĺazabezpeóeĺie

ptáv apovinností vyplývajúc ichzo".i*"jt" vďahu za|oŽeĺého ĺazŕk'.iade tejto Zmluvy

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

395l2OO2 Z.z. oaľchívoch a ľegistľatuľactr a o doplnení niektoých zákonov v plďnom zneĺí'

Spľocúvanie osobných údajov Nájo*;;l' u 
'ĺtua' 

s č1' 6' ods' 1 písm' c) všeobecného

naľiadenia o ochľane údajov potľebné 
''u 

pt"""ĺ" zakonnÝ1h povinností Pľenajínateľa podľa

zákoĺa č,. I3ll20IO Z.z.o pohľebnícwe v zĺeĺíneskoľších pľedpisov. Nájomca ziĺroveÍĺ

vyhlasuje,Že"uou.lo,nuzavľetiatejtoZm|uvypriposkytnutíosobnýchúdajov
Prenajímateľovi bol dostďočne infoľmovaný o svojich pľávach vyplývajúcich zo

)
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4.

5

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

zakonnými ďebo znluvnými poziaaaroľu.ĺ, ut o aj o ďalšícľrrelevantqých skutočnostiach

obsiahnutých v dokumente ,,Podmienty ochľany súkĺomiď" s ktoľého obsahom saNájomca

pľed podpísaním ,"iá z*rr'\., ouo^,ĺ^ii Näjom.u berie na vedomie že iďormácie o

spľacovávaní osobných údajov sĺl dosffi na webovom sídle Prenajímateľa: www'sala'sk'

V pľípade, 'k b"d" ;ooľä te3to '"ň; 
potľebné doručovať dľuhej zmluvnej stľane

akukoľvek písomnosť, doručuje sa tĺto pĺsomnosť na adresu zm'uvnej stľany uvedenú v č1'

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

písomnosť doručuje. v pľípade, ak sa n1'"^""'ľ aj pri dodržaní tychto podmienok vráti

nedoručená, zmluvné stľany sa dohodii, že účinký doručenia nastávajú dňom vľátenia

zásielky zmluvnej ,rr*., kiorá zásielku doručuje. Zmluvné stľany sa výslovne dohodli na

opľávnení ĺo*eouuľ písomnosti tytujĺo' sa zilv'áz_|ol m.edzí zmluvn:ŕmi stľanami' ktoľé

vyplývajúztejto"*r.,"yajpľostredni..'".e-mailuďalebokľátkejtextovejspľávy.
Prenajímateľ aNájomca sa zaväzlliilpísomne si oznámiť kažďilzÍnenu týkajúcu sa ich

ideĺrtiťrkačných údajov (ĺázov,sídlo, čisla účtov a pod.) najneskôľ do 10 pľacovných dní

odo dňa, kedy táto ZÍÍenanastala. T'ké;;*eny sa 
""u"dĺ 

pávažovať zazmer'y vyŽadujúce

si uzavľetie dodatku k tejto zmluve'

čl. x.
zÁvnnpčľÉ usľĺľovENIA

1

2

KzmenetejtozmluvymôŽedôjsťlennazild7a11zĺjom11dohodyzmluvnýchstľánformou
očíslovaných písomných dodatkov, s výnimkou zmien vyplývajúcich zo zÍneny

pľevádzkoveľro poriuato pohĺebiska, ktoré silzátväznépľe nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zmieĺvšeobecne pr"*yJprávnych pľedpisov najmä zákoĺač' 131/2010

Z.z. opohľebníctve v znení neskoľších predpisov'

Ptävaa povinnosti zmluvných stľán touto zmluvou neupľavené sa ľiadia pľíslušnými

ustanoveniami VZN č,. 5l2O2Ov platnom zĺeĺí,zákonom ĺ.lllĺzolo Z' z' o pobĺebníctve

v zĺeĺíneskoľších pľedpisov a zákonom č" 40l:1964 Z' z' obéiansky zákonník v platnom

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

tejto zmluvy _l_:^-. ^L^ma o*nlrlvnÝmi stľanami aúčinnou
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnlými stľana

dňom nasledujúcim po dni jej 
^.r";rr.rriä 

nu *"bouo*_|dle mesta Šaľa' Zmluvné strany

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

údajov v rozsahu *",,u a pľiezviska. Povinnosť zmluvu zverejniť vyplyva z ustanovenia $

5a zžkoĺa č,. 2|ll20OO Z. z. o slobodnom pľístupe k iďormáciäm ao zmene a doplnení

niektoľýchzákonov(zakonoslobodeinfoľmácií)vplatnommeĺi.
Ak niektoľé ustanovenia tejto Zm'wynie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôľ stľatia

účinnosť, nie je !ým dotknutá platnosť ostatn.ých ustanovení. Namiesto neúčinných us_

tanovení sa použde úpľava, ktorá, por.iuľ j. to pľavne moŽné,sa óo najviac približuje zmyslu

o účelu tejto Zmluvy, pokiaľ priuzatvé'ĺaĺítejto Zmluvy zmluvné strany tuto otázku bľali

i?ľľr{;" je vypľacovaná v troch (3) vyhotoven|ach povahy oľiginálu, z ktoých

nájomca obdľží jedno (t; .,.yt o,ouenie a prenajímateľ obdľží 2 vyhotovenia'

3
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7 Zmluvné stľany vyhlasujú, že zmluvu.si prečítalio súhlasia s jej obsahom, no19zume'i mu,

vyhlasujú, z" ourďo:"=rrouodný, *čú, ;Ň arĺorrrm'ta;ĺy pľejav ich vôle aĺa nlak

súhlasu jupodpisujú'

V Šali, aĺr.....([ :.!..,' H *k

Zanójorncu
Za prenajímateľa:

Jozef

\
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