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Nájomná zmluva č. 555/2020

na hľobové miesto

uzatvorená v zmysle $ 663 a nasl. zél<oĺaé.4011964 Zb. občiansky zakonníkv znení neskoľších

pľedpisov a $ 21 a násl. zékoĺaé. |3ll201r0 Z.z' o pohrebníctve v zneni neskorších predpisov

čl. L
ZMLWNE STRAN-Y

1. Pľenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nám. Sv. Trojice 7,927 t5 Šďa

Zastúpeĺý; Mgľ. Jozef Belický, primátor mesta

Bankové spoj enie : Slovenská sporitel'ňa' a's'

IBAI'{: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
lČo: 00 306 l85
(ďalej len,, prenaj ímate ľ " )

Nájomca: Andľej Buriánek
Narodený/á:
Rodné číslo :
Trvale bytom i

Tel.
e-mail:
(ďalej len,, nój oĺnca" )
(obidvaja účastníci zĺnluvy v ďalšom texte spoločne aj alro,, zmlĺnlné strany " )

čl. il.
ÚvooľÉ UsTANovEi\iIA

Prenajímatel' je výlučným vlastníkom pozemku_ registľa C KN paľcela číslo 1586/1'

zastavaná plocha anádvorie oqimere szz+q m2,paľcela ľegistra C KN číslo 1586/8'

zastavaĺélplocha a nádvorie o qýmere l34 fiŕ a paľcela ľegisfia C KN číslo 1586/6' ostatná

plocha o qýmere 7 m2 vedené katastrálnym odbo'oĺn okľesného uľadu Šaľa' pre obec

a katasÍálne územie Šďa, na liste v1astníctva č. 1 (ďalej aj ako ,onehnute1'nosti'o)'

Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintoľín mesta Šaľa ktoý je pohĺebiskom podľa zákoĺa

t3]lz!ll Z. z. opohĺebníctve v znení neskorších predpisov. Pľenajímateľ je prevádzkovateľ

pohľebiska

čl. IIL
PREDMET A UčEL NÁJMU

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

dohodnutých vtejto nájomnej zmluve (dalej len ,oznluvď'): bĺobové miesto na paľcele

Nc 17, ľad : 3 hľobové miesto č.24 (ďalej aj ako,,hľobové miesto")'
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čl.Iv.
SLUŽBYSPoJENÉsNÁJMoMHRoBovEHoMIESTA

Spľenájomhĺobovéhomiestasúspojenéslužby,ktoľépočastľvanianájomnéhovzťahtl
prenaj ímateľ poskytuj e náj omcovi:

i.r odvoz odpadu z pohľebiska okľem stavebného odpadu'

l.2 ídržbapozemkov astavieb na pohľebisku, na ktoľom sa hľobové miesto ĺachádza

(okľem hľobového miesta),

úhľady investičných a neinvestičných nakladov spojených s pľevádzkou pohľebiska'

pľevádzkovanie pohĺebiska, na ktoľom sa nachádza hľobové miesto špecifikované v č1'

III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č. l31,l2o|O Z' z' o pohľebníctve v zĺení

neskoľších pľedpisov.

čl. v.
DoBA ľÁmĺu

Nájomná zmluva nahrobové miesto

1.3

1.4

1. Táto zmluv asavzaváxa na dobu neurčitu a nesmie sa vypovedať skôľ, ako po uplynutí tlecej

doby (10 rokov odo dňa pochovania), ak zákon é' l3ll20t} Z' z' o pohrebníctve v znení

neskoľších predpisov neustanovuj e inak'

2. Neoddelitel'nou_prílohou tejto zmluvy je doklad o úhĺade nájomného'

3. Užívanie hĺobového miesta zaéalo:22'|02020'

čl. vI.
ľÁĺoľĺľÉ

1.Výškanájomnéhočiní20EUR(slovom:dvadsat'euľ)nadobu10ľokovajeuľčenápodl'a
ust. $ 12 Všeobe cĺe zálväzného naľiadenia mesta Šaľa č. 5l20z} Prevádzkový poriadok

pohĺebísk mesta Šaľa v platnom zneni(ďalej aj ako ,,VZN é.5l202o*) a bolo uhĺadené dňa

22.10.2020, na dobu do 22'10'2030'

2,Nájomnéjesplatnévoprednacelých10rokovpľipodpisetejtozmluvy(nacelútleciudobu).
3.Nájomcaberienavedomieaýslovnesúhlasístým,ževýškanájomnéhonaďalšieobdobie

nájmu bude určená podľa aktuálne platného cenníka prenajímateľa'

4. Nájomca je povinný pred uplynutím predplateného obdobia uhĺadiť nájomné na ďalšie

obdobie.Vpľípadeaknájomcaanipopísomnomupozoľneníneuhľadínájomnénaďalšie
obdobie, má prenajímďeľ právo vypovedať tuto nájomnú zmluvu postupom podľa č1' Vu'

tejto ZmluvY.

5. Pľi úmľtí nájomcu hľobového miesta má pľednostné pľávo na uzatvoľenie novej nájomnej

zmluvy na hľobové miesto osoba blizka, akje blízkych osôb viaco táblizka osoba' ktoľá

doručí pľenajímateľovi písomnú žiadosť ako pľvá, preukaže svoj stafus blízkej osoby k

zomľelému nájomcovi ľodným listom alebo čestným vyhlásením s úradne osvedčen:ým

podpisomvyhlasujúctentovďahkzomĺelémunájomcoviaktorejpľenajímateľpísomne
ako pľvej pofuľdí využitie pľednostného pľáva. Prednostné právo ĺalza!ĺotenie nájomnej

zmluvymoŽnouplatniťnajneskôrdojednéhoľokaodúmrtianájomcuhľobovéhomiesta.
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musí so súhlasom nájomcu zabezpeéíť iné hľobové miesto a na vlastné naklady pľeložiť

ľudské ostatky vrátane príslušenstva hľobu na nové hĺobové miesto.

3. Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zmluvuzdôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a b),

je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace pľedo dňom,

keď sa má hľobové miesto zrušiť; ak mu nie je známaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu,

uveľejní tuto infoľmáciu na mieste obvyklom na pohĺebisku s uvedením mena a pľiezviska

nájomcu hľobového miesta a čísla hĺobového miesta.

4, Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods. 1 písm. c), je povinný

výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na ktoru bolo

nájomné zap|ateĺé; ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uveľejní tuto

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

hľobového miesta a čísla hľobového miesta.

5. Ak pľenajímateľ vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm.

c) a nájomca je známy, ýpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia

qýpovede. Prenajímateľ vyzvenájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstľánil z hľobového

miesta pľíslušenstvo hľobu; ak ho v tejto lehote neodstľáni, po uplynutí výpovednej lehoty

ho prenajímateľ odstľĺĺni; po uplynutí výpovednej lehoty sa pľíslušenstvo hľobu povďuje sa

opustenú vec.

6. Po up1ynutí tlecej doby (10 ľokov odo dňa pochovania) môže nájomca písomne požiadať

prenajímatel'a o ukončenie nájomného vďahu písomnou dohodou zmluvných stľiĺn,

spľavid1a ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné uhĺadené. Vzor Žiadosti

o ukončenie zmluvy tvoľí pľílohu č. 6 vZN č,.512020.

čl.Ix.
OSOBITNE USTANOVENIA

Pľenajímateľ nezodpovedázapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloŽeného

na hľobovom mieste.

Nájomca berie navedomie, že jeho vlastn.ý hnutel'ný majetok si je povinný poistiť na

vlastné náklady. Pľenajímateľ nezodpovedázaprípadnú stľatu, ľesp. zničenie majetku.

Nájomca berie na vedomie, že Pľenajímateľ a jeho sprostľedkovatelia spľacúvajú v zmysle

naľiadenia Európskeho paľlamentu a ľaý (EU) 20161679 z 27. aptí|a 2016 o ochľane

fuzíckýchosôb pri spracúvaní osobných údajov a o volhom pohybe takýchto údajov, ktoľým

sa zrušuje smemica g5l46lEs (všeobecné naľiadenie o ochľane údajov) osobné údaje

Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto ZmIuve za účelom plnenia zríkonných povinností

Pľenajímateľa, ktoré vyplývajú zprevádzkovania pohĺebiska podľa zál<onač:.l31l20l0 Z.z.

o pohrebníctve v znení neskorších predpisov, po dobu nevyhnutne potrebnú nazabezpečeĺie

práv apovinností vyplývajúcichzozmluvného vďahlzaloženéhonazél<ladetejto Zmluvy

a následne na účely aľchivácie po dobu tľvania aľchivačnej doby v súlade so zákonom č.

39512102 Z.z. o aľchívoch a ľegistľaturach a o doplnení niektoých zákonov v platnom zneni.

Spľacúvanie osobných údajov Nájomcu je v súlade s č1. 6. ods. 1 písm. c) všeobecného

naľiadenia o ochľane údajov potľebné na plnenie zakonných povinností Prenajímateľa podľa

zákoĺač,. l3ll2010 Z.z. o pohľebníctve v zĺení neskorších pľedpisov. Nájomca zéltoveťl

vyhlasuje, Že za účelom uzavretia tejto Zm|wy pľi poskýnutí osobných údajov

Pľenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich právach vyplývajúcich zo

spľacúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskýnúť v súvislosti so
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4.

zakonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších relevantných skutočnostiach

obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky ochľany súkľomiďo, s ktorého obsahom saNájomca

pľed podpísaním tejto Zmluvy oboznámil. Nájomca berie na vedomie Že informácie o

spľacovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Pľenajímateľa: www.sala.sk.

V pľípade, ak bude podľa tejto zmluvy potľebné doručovať druhej zmluvnej stľane

akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej stľany uvedenú v č1.

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená druhej zmluvnej strane, ktorá

písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pľi dodtžaní týchto podmienok vráti

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

zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje. Zmluvné stľany sa výslovne dohodli na

oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzku medzi zmluvnými stranami, ktoľé

vyplývajú ztqto zmluvy aj prostľedníctvom e _ mailu ala|ebo kľátkej textovej správy.

Prenajímatel' aNájomca sa zavänljil písomne si oznámiť kuŽd'Ú zmenu týkajúcu sa ich

identifikačných údajov (nénov, sídlo, čísla účtov a pod.) najneskôr do 10 pľacovných dní

odo dňa, kedy táto zÍnenanastala. Takéto zmeÍLy sa nebudú považovať zazÍneny vyžadujúce

si uzavretie dodatku k tejto zmluve.

čl. x.
zÁvnnľčľÉ usľĺľoVENIA

1. K zmene tejto zmluvy môžedôjsť len na základevzájomnej dohody zmluvných stľán foľmou

očíslovaných písomných dodatkov, s qýnimkou zmien vypl;ývajúcich zo zmeny

prevádzkového poriadku pohľebiska, ktoľé stl závdzné pre nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zmieĺvšeobecne platných právnych predpisov najmä zákonač,. l3Il20I0
Z.z. o pohĺebníctve v znení neskoľších pľedpisov.

2. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa ľiadia pľíslušnými

ustanoveniami VZN č,. 5l2O20 v platnom zĺeĺi, zákonom č. I3ll20I0 Z. z. o pohľebníctve

v zneni neskorších predpisov a zákonom č. 4011964 Z. z. občíansky zákonník v platnom

zneni.
3. Touto zmluvou sa riadi tieŽ doba užívaniapredmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

tejto zmluvy.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stľanami a účinnou

dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na webovom sídle mesta Šaľa. Zmluvné stľany

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

údajov v rozsahu mena a priezviska. Povinnosť zmluvu zveľejniť vyplyva z ustanovenia $

5a zákona č,. 2lIl2O00 Z. z. o slobodnom pľístupe k infoľmáciám ao zmene a doplnení

niektoqých zákonov (zákon o slobode iďormácií) v platnom zneni.

5. Ak niektoľé ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôľ stľatia

účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných us-

tanovení sapouŽije úpľava, ktoľá, pokiaľ je to pľávne možĺé,sa čo najviac pľibliŽuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokial' pti lzaťvŕxaní tejto Zmlwy zmluvné strany túto otazku brali

do úvahy.

6. Táto zmluva je vypracovaná v troch (3) vyhotoveniach povahy originálu, z ktoých
nájomca obdrŽí jedno (1) vyhotovenie a prenajímateľ obdtži 2 vyhotovenia.

1
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Zmluvné stľany vyhlasujú, Že zmluvu si pľečítali, súhlasia s jej obsďrom' porozumeli mu,

vyhlazujú, že obsahuj" ,tobodrry, určitý, jasný azrozlĺniteľný prejav ich vôle ana zĺak

súhlasu ju podpisujú.

V Šaľ, aĺa ./!.,!?. :.P. 19

Za nójomcu: Za prenajímateľa:

i
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JozeÍ
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!
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