
Nájomná zmluva č'' 2l7 12022

na hľobové miesto

uzatvoľená v zmysle $ 663 anási' zákon a é' 40l t964 Zb' občianskyzákonník v zĺeĺí neskorších

neskoľších pĺedpisovv znenl

1.

pľedpisov a$21 anásl. zŕkoĺač. 131/2010 Z'z' o pohľebníctve

čl. I.

ZMLI.IVNE STRANY

Pľenajímatel': Mesto šal'a

Sídlo: Nám' Sv' Tľojice 7'92715 Šaľa

íastiryeĺý: Mg1' Jozef Belický' pľimátoľ mesta

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa' a's'

IBAN: SK82 0900 0000 O}st 2430 6282

BIC: GIBASKBX
lČo: 00 306 185

(ďalej len,, pr enaj ímateľ " )

2 Nájomca:
Naĺodený/á:
Rodné číslo :

Trvale bYtom

Tel.
e-mail:
(ďaĺej len,, náj ornca" )
(obidvajaúčastnícizmluvyvďalšontextespoločneajako,,zmĺttvnéstrany,,)

Renáta Tľochová

J azemä 5gol | |, 927 01' Ša]Í a

čl. II.

Úvooľn UsTANovENIA

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

zastavaĺtĺplocha anádvorie ou.imeľe älzq+ m2,paľcela ľegista C KN číslo 1586/8'

zastavaĺiĺp'ocha a nádvorie o qýmere B^ Í1ŕu p*..lu registľaC KN číslo 158616' ostatná

plocha o qýmere 7 m2 vederre tuturt iúy* oäbo.o*. okĺesného uľadu Šďa' pľe obec

a katastľálne územie Šaľa, na 1iste vlastníctva č' 1 (ďďej aj ako "nehnuteľnosti")'

Na tejto nehnuteľnosti sa nachád ,u "ĺ"toÁ*"tu 
šaľa ktoý je pohľebiskom podľa zikoĺa

t31't2ol0 Z. z. opohľebníctve v znení neskoľších pľedpisov. Pľenajímateľ je pľevádzkovateľ

pohľebiska í l '-! _2^^+^ x t (ĺl'q1ei ai ako ..hĺobové miesto')
}Iľobové miesto na paľcele |3, .fird:1, bľobové miesto č' 1 (ďalej aj ako "hĺobo

doteraz lŽívúpôvodný nájomca - Dušan Trocha (ďalej aj ako ,,pôvodný nájomcď') na

zii<daďe Nájomnej zmluvy é.25gl20ĺn zo dňa 24'9'2OIO pĺičom nájomné zalŽívanĺe

hľobového miesta bolo uhľadené na dobu do 20'10'2031' 
-_^'_^^*_Á ^ĺáĺĺn nA

Z dôvodu, Že pôvodný nájomca zomĺel a nájomca využil prednostné právo na uzatvorerue

novej nájomnej ""'il; ,rä hroboué miesto u roua. s $ 21 ods' 4 zákona é' I3tl20t0 Z'z'

o pohľebníctve v zneĺí neskorších pľedpisov sa zmluvné stĺany výslovne dohodli na

u"uwor.ĺ tejto nájomnej zmluvy (ďalej len 
"zmluvď')'

)

)

4.

\
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1

PREDMEľ ĺ Účnl ľÁĺľĺu

Pľenajímateľ pľenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca prijíma do nájmu za podmienok

dohodnuqých v tejto zmluve hľobové miesto na paľcele !3, rad 7 hĺobové miesto č' 1'

čl.Iv.
SLUŽBYsPoJENÉsNÁJMoMIIRoBovÉrroNIIESTA

S prenájom hĺobového miesta sú spojené slúby, ktoré počas trvania nájomného vzťďru

prenaj ímateľ poskytuj e náj omcovi :

r.r odvoz odpadu z pohĺebiska okľem stavebného odpadu'

|.2 ídĺžbapozemkw a stavieb na pohĺebisku, na ktorom sa hrobové miesto nachädza

čl. IIL

čl. v.
DoBA NÁJMU

čl. vI.
ľÁĺouľÉ

I

1.3

1.4

(okľem hľobového miesta),

úhľady investičných a neinvestičných nákladov spojených s prevádzkou pohĺebiska'

pľevádzkovanie pohľebiska, naktorom sanach ádza|tobové miesto špeciťrkované v čl'

III.tejtozmluvy,vsúladesozákonomé.L3tl2O:I0Z.z.opohľebníctvevzneni

1

)

neskoľších pľedpisov.

Táto zmluv asavza1lálta na dobu neurčitú a nesmie sa vypovedať skôr, ako po uplynutí tlecej

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

neskorších predpisov neustanowje inak'

Neoddeliteľnouprílohoutejtozmluvyjedokladoúhľadenájomného.

1.Nájomnévoýške27,00EUR(slovomdvadsat'sedemeuľnulacent)bolozostľany
nového nájomcu uhľadené na dobu do 20'10'2031'

z. Nájomca beľie na vedomie a qýslovne súhlasí s tým, že ýška nájomného na ďalšie obdobie

nájmubudeurčenápodľaaktuálneplatnéhocenníkaprenajímateľa.
3.Nájomcajepovinnýpreduplynutímpredplatenéhoobdobiauhĺadiťnájomnénaďalšie

obdobie.Vpľípadeaknájomcaanipopísomnomupozorneníneuhľadínájomnénaďalšie
obdobie, má pľenajímateľ právo r.ypou.auľ futo nájomnú zmluvu postupom podľa č1' vn'

tejto ZmluvY.

4. Pľi úmrtí nájomcu hĺobového miesta má pľednostné pľávo na uzatvoľenie novej nájomnej

zmluvynahľobovémiestoosobablizka,akjeblízkychosôbviac,táb|ízkaosoba,ktoľá
doručí pľenajímateľovi písomnú žiadosť ako pľvá, pľeukaže svoj status blízkej osoby k

zomĺelémunájomcoviľodnýmlistomalebočestnýmvyhlásenímsúradneosvedčeným
podpisom vyhlasujúc tento vďah k zomĺelému nájomcovi a ktorej pľenajímateľ písomne

ako prvej potvrdí využitie prednostného pľáva' Pľednostné právo ĺaluatvorenie nájomnej

zmluvymoŽnouplatniťnajneskôrdojednehorokaodúmrtianájomcuhĺobovéhomiesta.

\
Nájomná zmluva na hľobové miesto

216



1

čl. vĺL
ľnÁvĺ A PovINosTI ZMLUvNÝcrr sľnÁľ

iT"";:xľJ#JľTĺ*.o*o" s pľenaja|ým hĺobovým miestom v súlade s platnými

pľávnymipľedpismiopobĺebnícw"apľevádzkoýmporiadkompohrebiska'
|.2 počas trvania tejto zmluvy zabezpeĺi pľístup nájomcovi kpľenajatému hĺobovému

1.3 ;är';#'r" akýchkoľvek zásahov do hľobového miesta' okĺem pľípadu' ak je potľebné

zabezpečiťbezpečnéprevádzkovaniepohľebiska.opĺipľavovanomzásahujepovinný
vopľedpĺ.o*,,"infoľmovaťnájomcu.oužuskutočnenomzásahudohrobového
miesta,jeprevádzkovateľpovinnýbezodkladnepísomneinformovaťnájomcu'

1.4 vopľed písomne upozomiť nĺjomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy' najmenej šesť

mesiacov predo dňom, keď sa má hľobové miesto zrušiť'

Nájomca je povinný:

2.l dodrŽiavaťustanoroenia pľevádzkového poriadku'

2.2 užívať hľobové miesto v súlade , ptátny*i právnymi predpismi o pohľebníctve

a prevádzkovým poriadkom pohĺebiska ako aj touto zmluvou'

2.3 na vlastné naklady zabezpeéovať poriadok, údtbĽ a staĺostlivosť o prenajaté hľobové

miesto a jeho bezpľostredné okolie azabezpeéiť ' aby pľíslušenstvo k hľobu neohĺozilo

bezpečnosť návštermíkov pohĺebiska'

2.4 oznamovať prevádzkovateľovi pohĺebiska všet$ zmeÍy údajov potrebné na vedenie

evidencie hľobových miest, v prípade fyzickej osoby najmä zmenu mena a adresy

trvaléhopobýu,vprípadepľavnictejo,ouynajmäzmenuobchodnéhomenaasídla,
2.5 vykonávať uĹorcľu"ŕstavebné ĺpľavy nahľobovom mieste a úpľavy okolo hĺobového

miesta iba s pľedchádzajúcim súhlasom správcu cintorína'

2.6 vďtžiavať poriadok na pohĺebisku'

Akpľenajímateľzistínedostatkyvstarostlivostiohĺobovémiesto,vyzvenájomcu,abyich
v primeľanej dobe odstránil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstráni v písomne uľčenej

lehote, prenajímateľ tak môže urobiť sám na naklady nájomcu'

Nájomcabeľienavedomie,ženedodrŽiavanímpľevádzkovéhopoľiadkupohrebiskasamôže
dopustiť pľiestupku podľa ust. $ 32 zékoĺa t3tl2lt0 Z' z opohľebníctve v platnom zneĺí'

KažďiL zmanapľevádzkového poľiadku bude oznamovaná nájomcovi hrobového miesta

uverejnením oznélmenia o zÍnene pľevádzkového poľiadku pohrebiska nauradnej tabuli

spolu so zverejnením nového pľevádzkového poľiadku pohĺebiska ' Zmeĺapľevádzkového

poľiadku pohĺebiska podlieha_schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Šali'

bodnájom hľobového miesta je zakánaný'

čl. VIIL

vŕpovrĎ ľÁĺonĺľEJ ZMLUv;l, uŕoľeENIE ľÁĺoľĺľÉrro vZŤAHU

Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie' ak:

a) zéxažnéokolnosti na pohĺebisku znemoŽňujú trvanie nájmu hĺobového miesta'

b) sa pohľebisko zruší,

c)nájomcaanipo.,p*o*.,,ĺĺezap|atílnájomnézaužívanlehľobovéhomiesta.
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú ,^Ir,,'dôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'

2

J

4.

5.

6

1

')

h
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musí so súhlasom nájomcu zabezpeéiť iné hľobové miesto a na vlastné naklady pľeložit'

l'udské ostatky u.ĺárr" pľíslušenstva hĺobu na nové hľobové miesto.

Akprenajímateľ vypovie nájomnú zmluvtlzdôvodov uvedenýchv odseku 1 písm' a) a b)'

je povinný vypovea; rra:o*rr": zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace predo dňom'

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

uveľejní tuto infoľmáciu na mieste otwr'to' na pohľebisku s uvedením mena a priezviska

na3or.r.., hľobového miesta a čísla hrobového miesta'

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

výpoveď doručiť nájomcovi najneskôľ do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty' naktorubolo

nájomné zap|ateĺeiakmu nie je známaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uveľejní tuto

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

hĺobového miesta a čísla hľobového miesta'

Akpľenajímateľvypovedalnájomnúzmluvuzdôvoduuvedenéhovodseku1písm.
c) a nájom 

"u 
j" ,ni^v, vypo.redná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia

qýpovede. Pľenajímat 
"í 

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

miesta príslušenstvo hrobu; ak ho v tejio t.t oi. neodstráni' po uplynutí výpovednej lehoty

ho prenajímateľ odstráni; po uplynutí vypovedne.! lehoty sa príslušenstvo hĺobu považuje sa

;ľd,':J;'ĺ...j 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 ' Yzot žiadosti

o ukončenie zmluvy tvorí pľílohu č. 6 Všeobe cĺe zŕlväzĺéhonaľiadenia mesta Šaľa č' 512020

Pľevádzkoý poľiadok pohĺebísk mesta Šaľa (ďalej aj ako ,,vZN ó' 512020*)'

5

6.

čl.Ix.
OSOBITNE USTANOVENIA

1.Pľenajímateľnezodpovedéĺzapoškodenie,aleboodcudzeniehmotnéhomajetkuuloženého
na hĺobovom mieste'

2.Nájomcabeľienavedomie,žejehovlastn.ýhnuteľnýmajetoksijepovinnýpoistiťna
vlastné náklady. Prenajímat.ľ r'""oJpo ved6'zapľípadnú stratu, ľesp' zničenie majetku'

3.Nájomcabeľienavedomie,žePrenajímateľajehosPľostredkovateliaspľacúvajúvzmysle
naľiadenia Euľópskeho p*t*.ň; '"a' ĺe'o zóro K79 z 27 ' ap";'a 2016 o ochľane

ffzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov' ktoým

sa zrušuje .m"ľni"a 95l46lTs 1vseobecnj nariadenie o ochĺane údajov) osobné údaje

Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto ZmIwe za účelom plnenia zákonných povinností

Pľenajímateľa,ktorévyplývajú,p,",i,d,k,vania'pohrebiskapodľazél<oĺač.t3Il201l0Z.z,
o pohľebníc tvev zneĺíneskorsĺclipľedpisov, po dobu nevyhnutne potľebnú na zabezpečenie

prŕĺv apovinností vyplývajúcich zä znlwného vďahuza|oŽeĺého ĺazék''ade tejto Zmluvy

anáslednenaúčelyaľchiváciepodobutľvaniaaľchivačnejdobyvsúladesozákonomč.
395l20o2Z.z. oaľchívoch a registľaturach a o doplnení niektoých zákonov v platnom zĺeli'

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

naľiadenia o ochľane údajov potľebné na ilrreni" zakonných povinností Pľenajímateľa podľa

zékoĺa č). I3Il2o|O Z.z.o pohĺebníctve v zĺeĺineskoľsĺctr pľedpisov. Nájomca zárovei

vyhlasuje,žezaúčelomuzavretiatejtoZmluvypriposkýnutíosobnýchúdajov
Pľenajímateľovi bol dostatočne iďormovaný o 

-svojich 
pľávach vyplývajúcich zo

416

\
Nájomná zmluva na hľobové miesto



4

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

zákonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších ľelevantn:ých skutočnostiach

obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky o.t"*y súkľomiď" s ktoľého obsahom saNájomca

pľed podpísaním tejto Zmiuvy om^a-1. Nĺ;o'n"u beľie na vedomie že infoľmácie o

spracovávaní osobných údajov sú dostu|né ,ru *"bouom sídle Pľenajímateľa: www.sa'a'sk.

V pľípade, ak budĹ podľá tejto zmluvy potrebné doručovať dľuhej zm1uvnej stľane

akúkoľvek písomnosť, doručuje sa tato pĺsomnosť na adľesu zmluvnej strany uvedenú v čl'

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmer|aadľesy písomne oznámená dľuhej zmluvnej stľane' ktorá

písomnosť doručuje. V pľípade, ak sa piro*o'ľ aj pľi dodľŽaní týchto podmienok vráti

nedoručená, zmluvné stľany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú dňom vrátenia

zásielky zmluvnej strane, kioľá zásielku doručuj e. Zĺn'uvné stľany sa výslovne dohodli na

opľávnení doručovať písomnosti týkajúce sa zéN'azk..t medzi zmluvn.ými stľanami, ktoré

vyplývajú ztejtozmluvy aj prostrednír*o* e _ mailu a/a|ebo kÍátkej textovej správy'

Prenajímateľ aNájomca sa zaväzujtlpísomne si oznámiť kažď' znenu týkajúcu sa ich

identifikačných údajov (názov, sídlo, čisla účtov a pod') najneskôľ do 10 pracovných dď

odo dňa, kedy táto zÍÍIeflanastala. Takéto zĺneny sa nebudú p ovažovať zazmeĺy vyžadujúce

5

si uzavľetie dodatku k tejto zmluve

čt. x.
zÁvnnnčNÉ USTANovENIA

1

2

K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len na zéi<?adevzájomnej dohody zmluvných stľán foľmou

očíslovaných písomných dodatkov, s rnýnimkou zmien vyplývajúcich zo zmeny

pľevádzkového poľiadku pohľebiska, ktoré sÍlzétväzĺépľe nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zmieĺvšeob"cn" ptŇch právnych pľedpisov najmä zákoĺač' t3llz0t0

Z.z. opohľebníctv e v zneĺíneskorších predpisov'

Práva a povirrnosti zmluvných stľán touto zmluvou neupľavené sa riadia príslušnými

ustanoveniami VZN č,.5l2[2ov platnom zsteĺí,zákonom č,.1,3ll2oto Z. z. o pohĺebníctve

v znení neskoľších pľedpisov a zákonom é' 40l:1964 Z' z' obé|ansky zakonník v platnom

"{T: zmluvou sa ľiadi tiež doba uŽívania predmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

ľ|||*ľľ; nadobúda platnosť dňom jej podpisu opľávnenými zástupcami obidvoch

zm'uvných stľán a účinnosť dňom ,ruĺ"äojĺ.irrl' po dni jej zverejnenia podľa ust' $ 47a

zákoĺač,.4vltg64Zb. občiansky zákonník v znení neskorších pľedpisov v spojení s ust' $

5a zákona č.zlt/2OOO Z. z.o slobodnom pľístupe k infoľmáciám a o zmene a doplnení

niektoých zákonov (zakon o slobode informácií) v platnom zneĺi.Zmhlvné stľany súhlasia

so zveľejnením celej zmluvy, vľátane so zveľejnením a spľísfupnením ich osobných údajov

v ľozsahu mena a pľiezviska'

Ak niektoľé ustanovenia tejto ZmIuvynie sú celkom alebo sčasti účinné a'ebo neskôr stratia

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

hnovení sa použije úprava, ktoľá, pokiaľ je to pravne moŽĺé'sa čo najviac pľibližuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ privzafiátanite3to Zmluvy zmluvné stľany tuto otázku brali

i?ľľ.1;" je vypracovaná v troch (3) vyhotoveniach povahy originálu' z ktoých

nájomca obdľží jedno irl "yt'*venie 
a pľenajímateľ obdľží 2 vyhotovenia'

J

4

5

6
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7 Zmlllvĺéstľany vyhlasujú, že zmluvu si pľečítái, súhlasia s jej obsahom' porozumeli mu'

vyhlasujú, z" ousalruj. äáma"y, *oity, :*qĺ aaonĺmĺteiĺg pĺejav ich vôle aĺla anak

súhlasu ju podpizujú'

Za nójoĺncu:

V Šaľ, aĺu....(!.,.Í''" H *'U

Za prenajímateľa:

* t.i

*

J
pľimátoľ

\
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