
Náj omná zmluva č''220 ĺ2022

na hľoboÝé miesto

uzatvorená v zmysle $ 663 anásl. zákonaé' 40lt964 Zb' obéiansky zakonník v zĺeĺí neskoľších

a $ 21 a násl. zékonaé'l31..l20t0 Z.z. o pohĺebníctve v zneru neskoľších pĺedpisov
predpisov

čl. L
ZMLTIVNE STRANY

1. Prenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nám' Sv' Trojice 7 
'927 

15 Šaľa

Zastípeĺý: Mgľ' Jozef Belický' pľimátoľ mesta

Bankávé spojenie: Slovenská sporiteľňa' a's'

IB,A}{: SK82 0900 0000 0051'2430 6282

BIC: GIBASKBX
lČo: 00 306 185

(ďalej len,, pr enaj ímateľ " )

2. Nájomca:
Naľodený/á:
Rodné číslo :

Trvďe bytom :

Tel.
e-mail:
(ďalej ĺen,,nójomca")
(obidvajaúčastnícizmluvyvďaĺšoĺntextespoločneajako,,zľnluvnéstrany,,)

Ing. Viktor Šafár

P. J. Šďáľika23,927 o1 Šďa

čl. IL
ÚvooľÉ UsTANovENIA

čL m.
PREDMET A UčEL ľÁĺnĺu

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

zastavanátplocha anádvoľie oqimere žzz++ m2,paĺcela ľegistľa C KN číslo 1586/8'

zastavaĺŕtplocha a nádvoľie o qýmere 134 Íŕ u p*..lu ľegistra C KN číslo 1586/6' ostatná

p1ocha o ýmeľe 7 rĺŕ vederre mtastľĺ1nym oäbo'o* okľesného úradu Šďa' pre obec

a katastralne územie Šaľa, na liste vlastníctva č' 1 (ďalej aj ako "nehnuteľnosti")'

Na tejto nehnuteľnosti sa nachád"u "i,'t*ĺ" 
mesta šaľa ktoý je pohľebiskom podľa zäkoĺa

13ll20t' Z. z. opohĺebníctve v znení neskorších pľedpisov. Prenajímateľ je pľevádzkovateľ

pohĺebiska

')

1 Pĺenajímateľ pľenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca pľijíma do nájmu za podmienok

dohodnutých v tejto nájomnej zmluve (J'.l.j len,,zm1wa"): hľobové miesto na paľcele NC

t7rud:6hrobovémiestoč.13(ďalejajako,,hľobovémiesto..).

,
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čl.Iv.
SLUŽBY SPoJENÉ s NÁJMoM HRoBovEHo MIESTA

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

prenaj ímateľ poskýuj e náj omcovi:

i.r odvoz odpadu z pohľebiskaokľem stavebného odpadu'

1.2 údrŽba pozemkov astavieb na pohľebisku, na lĺÍoľom sa hľobové miesto ĺachádza

(okľem hľobového miesta),

1.3 úhĺady investičných aneinvestičnýchnákladov spojených s prevádzkoupohľebiska'

1.4pľevádzkovaniepohĺebiska,naktoromsanachádzahĺobovémiestošpecifikovanévčl.
III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č. L3tl2)l0 Z' z' o pohrebníctve v zĺelĺ

neskorších pľedpisov'

čl. v.
DoBANÁJMU

Tátozmluvasavzat:léranadobuneurčituanesmiesavypovedaťskôľ,akopouplynutítlecej
doby (10 ľokov odo dňa pochovania), ak zákon é' t3tl2o:I0 Z' z' opohľebníctve v znení

neskorších pľedpisov neustanowje inak'

Neoddeliteľnouprílohoutejtozmluvyjedokladoúhľadenájomného.
Užívanie hľobového miesta zaéa1ro: 23'3'2022'

čl. vL
ľÁĺonĺľÉ

1 . Výška nájomného činí 20 EUR (slovom: dvadsať eyľ) na dobu 1 0 ľokov a je určená podľa

ust. $ 12 Všeobe cĺe zéĺvazného naľiadenia mesta Šaľa č. 5l2o2} Prevádzkový poriadok

pohĺebísk mesta Šaľa v platnom zneĺí(ďalej aj ako ,,vZN é' 5l2o2}")a bolo uhľadené dňa

23,3.2022, na dobu do 23'3'2032'

2. Nájomné je splatné vopľed na celých 10 ľokov pľi podpise tejto zmluvy (na celú tleciu dobu)'

3. Nájomca beľie na vedámie a výs1ovne súhlasí s tým, že ýška nájomného na ďa1šie obdobie

nájmubudeuľčenápodľaaktuálneplatnéhocenníkaprenajímateľa.
4. Nájomca je povinný pľed uplynuúm pľedplateného obdobia uhľadiť nájomné na ďalšie

obdobie.Vpľípadeaknájomcaanipopísomnomupozorneníneuhľadínájomnénaďalšie
obdobie, má pľenajímateľ pľávo vypovedať tuto nájomnú zmluvu postupom podľa čI' Vm'

5. ixľ"#läomcu hĺobového miesta má pľednostné pľávo na uzatvoľenie novej nájomnej

zmluvy na hĺobové miesto osoba b|izka, akje blízkych osôb viac' tábLizka osoba' ktoľá

doručí pľenajímateľovi písomnú žiadosť ako prvá, preúaže svoj status blízkej osoby k

zomľelému nájomcovi ľodným listom alebo čestným vyhlásením s uľadne osvedčen1ým

podpisom vyhlasujúc tento vďah k zomĺelému nájomcovi a ktorej pľenajímateľ písomne

ako prvej potvľdí vyuŽrtre pľedĺtostnélto práva' ľľcdnostnó pľóvo na uzatvnľenie náiomnei

zmluvymoŽnouplatniťnajneskôrdojednehoľokaodúmľtianájomcuhľobovéhomiesta.

1

2.

J.
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čl. vil.

1

ľnÁvĺ A PovINosTI znĺluvľŕcrĺ sľnÁľ

Prenajímateľ je povinný:

1.1pľevádzkovaťpohrebiskospľenaja|ýmhľobovýmmiestomvsúladesplatnými
pľávnymipľedpismiopohĺebnícweapľevádzkovýmpoľiadkompohľebiska,

t.2 počas trvania tejto zmluvy zabezpeéiť pľístup nájomcovi k pľenajatému hĺobovému

miestu,

1.3 zdtŽaťsa akýchkol'vek zásahov do hĺobového miesta' okľem pľípadu' ak je potľebné

zabezpečiťbezpečné pľevádzkovanie pohľebiska' o pľipravovanom zásahuje povinný

vopred pĺsomn" infoľmovať nájomcu. o už uskutočnenom zásahu do hrobového

miesta,jeprevádzkovateľpovinnýbezodkladnepísomneinfoľmovaťnájomcu,
t.4 vopred písomne upozoľniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy' najmenej šesť

mesiacov predo dňom, keď sa má hrobové miesto zľušiť'

Nájomca je povinný:

2.i dodržiavať ustanoveniaprevéÁzkového poriadku'

2.2 vžívať hĺobové miesto v súlade s pútnymi pľávnymi pľedpismi o pohĺebníctve

aprevádzkovým poriadkom pohľebiska ako aj touto zmluvou'

2.3 na vlastné naklady zabezpeiovať poľiadok, údľžbu a staľostlivosť o prenajaté hĺobové

miesto a jeho bezpľostľedné okolie azabezpeóiť' aby pľíslušenstvo k hĺobu neohrozilo

bezpečnosť návštevníkov pohľebiska'

2.4 oznamovať prevádzkovateľovi pohľebiska všetky zrflerLy údajov potľebné na vedenie

evidenciehľobovýchmiest,vprípadefyzickejosobynajmäänenumenaaadresy
trvalého pobytu, v prípade pľĺvnict<ej osoby najmä zĺnenu obchodného mena a sídla'

2.5 vykonávať utetoľv"k stavebné úpľavy nahĺobovom mieste a úpravy okolo hľobového

miesta iba s pľedchádzajúcim súhlasom správcu cintoľína'

2.6 udtžiavať poľiadok na pohĺebisku'

Ak pľenajímateľ zistí nedostatky v staľostlivosti o hrobové miesto' wzYe nájomcu' aby ich

v pľimeľanej dobe odstránil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstráni v písomne uľčenej

lehote, pľenajímateľ tak môŽe uľobiť sám na naklady nájomcu'

Nájomcabeľienavedomie,ženedodĺžiavanímprevádzkovéhopoľiadkupohrebiskasamôže
dopustiť priestupku podľa ust. $ 32 zékoĺa l3:llzol0 Z' z opohĺebníctve v platnom znení'

Každá zmeräaprevádzkového poriadku bude oznamovaná nájomcovi hrobového miesta

uveľejnením oznámenia o zmene pľevádzkového poľiadku pohrebiska na uľadnej tabuli

spolu so zveľejnením nového pľevádzkového poľiadku pohľebiska . Zmeĺaprevádzkového

poriadku pohľebiska podlieha_schvá1eniu Mestským zastupiteľstvom v Ša1i'

Podnájom hrobového miesta je zakázaný'

čl. VIII.

vŕľovnĎ NÁJoMNEJ ZMLUvr.q. uKoľeENIE ľÁĺonĺľÉrro VZŤAHU

Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie' ak:

a) záxúnéokolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta'

b) sa pohĺebisko zruší,

c) nájomca ani po.r|*orn"rrí ĺezap1atíInájomné zavžívaĺiehĺobového miesta'

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

2

J

4.
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J

4.

musí so súhlasom nájomcu zabezpeéĺť iné hĺobové miesto a na vlastné náklady pľeloŽiť

ľudské ostatky vľátanä príslušenstva hĺobu na nové hľobové miesto'

Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmiuvĺzdôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'

je povinný uyporo.o;nao',,rr.: zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace pľedo dňom'

keď sa má hľobové miesto zľušiť; ak mu nie je známaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu'

uveľejní túto infoľmáciu na mieste ou"ytroá na pohĺebisku s uvedením mena a priezviska

,rĺjoĺn.r-r hĺobového miesta a čísla hľobového miesta'

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

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

nájomné zap|ateĺé; akmu nie je známaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu' uveľejní tuto

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

hĺobového miesta a čísla hĺobového miesta'

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

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

ýpovede. Prenajímat 
"i 

,yrr"nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstľanilz hľobového

miesta pľís.ušenstvo hľobu; ak ho u ,"jĺo r.not. neodstľáni' po uplynutí výpovednej lehoty

ho prenajímďeľ odstľáni; po uplynutĺ vypovednej lehoty sa pľíslušenstvo bĺobu povaŽuje sa

;:Tl;'ä#"ĺ.."j doby (10 rokov odo dňa pochovania) môženájomca písomne požiadať

pľenajímateľa o ukončenie nájomného vďahu písomnou dohodou zmluvných stľán'

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

o ukončenie zmluvy tvoľí pľílohu č' 6 VZN č)' 512020'

5

6

čl.Ix.
osoBITNÉ USTANoVENIA

1

2

J

Pľenajímateľ nezodpo vedŕtzapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

na hĺobovom mieste.

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

vlastné naklady. Prenajímateľ nezodpov edázapľípadnú stľatu' ľesp' zničenie majetku'

Nájomca beľie na uedomi., Že Prenajímateľ a jeho spľostredkovatelia spľacúvajú v zmysle

naľiadenia Euľópskeho paľ1amentu " 
."u' ĺe'rĺl zóro K79 z 27 ' aptiqa 20t6 o ochľane

ffzických osôb pľi ,p.u.ĺn*ĺ osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov' ktoým

sa zrušuje ,*.*iá g5l46l*s (všeobecnj naľiadenie o ochľane údajov) osobné údaje

Nájomcu v rozsúu stanovenom v tejto Zmluve za účelom plnenia zakonných povinností

Pľenajímateľa, ktoľé vyplývajú zprevádzkovania pohĺebiska podľa zékoĺaÓ' 13]1120]10 Z'z'

o pohĺebníctve v 
"n 

rrin.rt *sĺch pľedpisov, po dob" nevyhnutne potrebnú nazabezpečeĺie

pľáv a povinností vyplývajúcich zo 
^io"njt'o 

vďahvza1oŽeĺého nazál<lade tejto Zmluvy

a následne na účely aľchivácie po dobu trvania aľchivačnej u:9' 
:' 

sut1d1 
1o 

zákonom č'

3g5l20o2Z.z,oaľchívochaľegistratuľachaodoplneníniektoqýchzákonovvplatnomzĺeĺí.
Spracúvanie osobných údajov Nĺjomcu je v sulade s č1' 6' ods' 1 písm' c) všeobecného

naľiadenia o ochľane udajov potľebné no ot*ĺ" zakonných povinností Pľen4jímateľa podľa

zikoĺa ó. I3Il2o1O Z.z.o pohrebnícwe v zĺeĺíneskorších pľedpisov. Nájomca zfuoveÍĺ

vyhlasuje,ŽezaúčelomuzavretiatejtoZm|uvyp:iposkýnutíosobnýchúdajov
Pľenajímateľovi bol dostatočne informovaný o svojich právach vyplývajúcich zo

spracúvania jeho osobných údajov, o povi''nosti osobné údaje poskýnúť v súvislosti so

h
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4.

zakonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších relevantqých skutočnostiach

obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky ochĺany súkľomiď" s ktorého obsahom saNájomca

pred podpísaním tejĹ zmruvy ouo"nĺ.it. Näjo-ca beľie na vedomie že iďoľmácie o

spracovávaní osobných údajov sĺ doffi ,ra webouom sídle Pľenajímateľa: www'sala'sk'

V prípade, ak bude podľá tejto zmtuvy potrebné doručovať dľuhej zmluvnej strane

akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto |ĺro.rro.ľ na adresu zmluvnej strany uvedenú v č1'

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

písomnosť doručuje. Ý pľípade, ak sa piro*ľ uj !d dodľžaní tychto podmienok vľáti

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

zásielky zmluvnej strane, kiotéĺ zásíelku doručuje. Zmluvné stľany sa ýslovne dohodli na

oprávnení doručovať písomnosti tý'kajúce sa zálväzl<u medzi zmluvn;ými stľanami, ktoré

vyplývajú ztejÍozmluvy aj pľostredníctvom e - mailu ala|ebo kĺátkej textovej spľávy'

Pľenajímateľ aNájomca sa zaväzuj'tln**"" si oznámiť každn zmenu týkajúcu sa ich

identiťrkačných údajov (názov, sídlo, čisla účtov a pod') najneskôľ do 10 pracovných dní

odo dňa, kedytáto zmenanastala. Takéto zmeny sanebudúpovažovať zazmeÍLy vyžadujúce

si uzavretie dodatku k tejto zmluve'

5

čl. x.
zÁvnnnČNÉ UsTAN[ovENIA

1 K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len na zák|adevzájomnej dohody zmluvných stľán foľmou

očíslovanýchpísomnýchdodatkov,sýnimkouzmieĺvyplývajúcichzozmeny
pľevádzkového poľiadku pohĺebiska, ktoré silzáväzĺépľe nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zmieĺvšeobecne pr"t'yÁ právnych predpisov najmä zákonač" l3tl2010

Z.z. opohĺebníctv e v z'ĺeĺineskoľších pľedpisov'

Práva a povinnosti zmluvných stľán touto zmluvou neupľavené sa ľiadia pľíslušnými

ustanoveniami VZN č,. 5l2o20v platnom zĺeni'zákonom č' 131/2010 Z' z' o pohľebníctve

v zneníneskoľších pľedpisov a zákonom č. 4011964 Z' z' obč:iansky zakonník v platnom

ilT: zmluvou sa ľiadi tieŽ doba uŽívaĺiapredmetu nájmu do doby nadobudnutia účiĺrnosti

ľl1l*ľľ; nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch

zmluvných strán a účinnosť dňom '"'r.ä":ĺ.iĺľpo 
dni jej zverejnenia podľa ust' $ 47a

zŕkoĺač. 4017964 Zb. obéiaĺsky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ust' $

5a zákoĺa č).21tl21oO Z. z.o slobodnom pľístupe k infoľmáciálm a o änene a doplnení

niektoľýchzákonov(zakonoslobodeinfoľmácií)vplatnomzneĺí.Zm\wĺéstranysúhlasia
so zveľejnením celej zmluvy, vrátane so zveľejnením a sprístupnením ich osobných údajov

v ľozsahu mena a pľiezviska'

Ak niekĺoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôľ stľatia

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

tanovení sa pouŽije úprava, ktoľá, pokiaľ je to právne možné,sa čo najviac približuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ prilzawáíanĺ tejto Zmbavy zmluvné stľany tuto otázku bľali

i?ľľr{;" je vypľacovaná v tľoch (3) vyhotoveniach povahy originálu' z ktoých

nájomca obdrŽí:"ar'o irl vyhotovenie a pľenajímateľ obdľŽí 2 vyhotovenia'

)

J.

4
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7 Zmluvné stľany vyhlasujú, že zmluvu si prečítali' súhlasia s jej obsaho*' poĽ* li mu'

vyhlasujú, Že obsďruj" ,touodrry, *čú,;sný azľozumitel'ný pľejav ich vôle ana znak

súhlasu ju podpizujú.

Zanójomcu:

V Šafi, aĺu..ŕÍ..:.ĺ. :PLu

Za prenajímateľa:

JozeÍ

h
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