
Nájomná zmluva č,. 7 4l202l
na hľobové miesto

uzatvorcnáv zmysle $ 663 a násl. zákonač,. 4011964 Zb. obč'íansky zákonník v zneĺi neskoľších

predpisova$21 anásl. zákonaé.I3IlzOtO Z. z. o pohľebníctvev zneĺi neskoľších predpisov

1.

čl. I.

ZMLUVNÉ sľnĺľy

Prenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nám. Sv' Tľojice 7,92715 Šal'a

Zastúpeĺý: Mgľ. Jozef Belický, primátor mesta

Bankové spojenie: Slovenská spoľiteľňa, a.s.

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
lČo: 00 306 185

(ďalej len,, pľenajímateľ " )

Nájomca: Maľgita Kumanová
Naľodený/á:
Rodné číslo :
Trvale bytom : - ..- ., -
Tel.
e-mail:
(ďalej len ,,nájomca")
(obidvaja účastníci zmluvy v ďalšom texte spoločne aj ako ,,zmľuvné strany")

čl. n.
UVODNE USTANOVENIA

Pľenaj ímateľ je výlučným vlastníkom pozemkov registra C KN paĺcela čislo 362511 , ostatná

plocha o ýmere 8351 m2, parcela éíslo 362514, ostatná plocha o qýmere 1974 Íŕ, paľcela

registra C KN číslo 362716, ostatná plocha o výmere |% fiŕ vedené katastľálnym odboľom

oĹesného úradu Šaľa pre obec a katastľálne územie Šaľa na LV č. 1 a pozemku regisfia E

KN parcela číslo 64, orná pôda o výmeľe 684 m2,vedený katastrálnym odboľom okresného

uľaďu Šaľa pre obec a katastľálne Íľ:emie Šaľa na LV č. 7266 (ďa\ej spoločne aj ako

,,nehnutel'nosti").
Na fýchto nehnuteľnostiach sa nachádza cintorín mesta Šaľa ktoý je pohĺebiskom podľa

zékoĺall3|l2}lo Z. z. o pohrebníctve v znení neskoľších pľedpisov.

čl. ilI.
PREDMEľ ĺ Účľl NÁJMU

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

dohodnuťých v tejto nájomnej zmluve (ďalej len ,,zmluvď') hĺobové miesto: na paľcele č:

Y 7 rad: 4 hľobové miesto č.: 9 (ďalej aj ako ,,hľobové miesto")'

)
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čl.Iv.
SLUŽBYSPoJENÉsNÁJMoMHRoBovEHoMIESTA

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

prenajímateľ poskýuj e nájomcovi:

i.r odvoz odpadu z pohĺebiska okĺem stavebného odpadu'

t.2 idrŽbapozemkov astavieb na pohĺebisku, na ktorom sa hľobové miesto nachádza

(okľem hĺobového miesta)'

úhÍady investičných a neinvestičných nákladov spojených s prevádzkou pobĺebiska'

pľevádzkovanie pohľebiska, na ktoľom sa nachádza hĺobové miesto špeciťrkované v č1'

III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č. 13:Il20tO Z' z' o pohrebníctve v zneni

neskoľších predpisov.

čl. v.
DoBA NÁJMU

Táto zmluv asauzatváta na dobu neurčitu a nesmie sa vypovedať skôr' ako po uplynutí tlecej

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

neskorších predpisov neustanovuj e inak'

Neoddeliteľnouprílohoutejtozmluvyjedokladoúhľadenájomného.
Užívanie hrobového miesta zaóa\o dt-e; 3'2'202l'

čl. vI.
NÁJoMNE

1.3

1.4

1

z
J

1.Výškanájomnéhočiní20,00EUR(slovom:dvadsat'eur)nadobu10ľokovajeuľčená
podľa ust. $ 12 Všeobe cne záväzsleho nariadenia mesta Šaľa č. 512020 Pľevádzkoqý

poriadok por,r.Ĺĺrt mesta Šaľa (ďalej aj ako ,,VZN č' 5l2o21*) a bo1o uhĺadené dňa

3.2.2021,na dobu do 3'2'2031'

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

3. Nájomca berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že výška nájomného na ďalšie obdobie

nájmu bude uľčená podľa aktuálne platného cenníka prenajímateľa'

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

obdobie. V prípade, ak nájomca ani po písomnom upozoľnení neuhĺadí nájomné na ďalšie

obdobie, má prenajímateľ právo vypävedať túto nájomnú zmluvu postupom podľa čl' Vm'

tejto ZmluvY.

5. Pri úmrtí nájomcu hľobového miesta má pľednostné pľávo na uzatvoľenie novej nájomnej

zmluvynahľobovémiestoosobablízka,akjeblízkychosôbviac,tábIízkaosoba'ktoľá
doručí pľenajímateľovi písomnú žiadosť ako prvá, preukaže svoj status blízkej osoby k

zomľelémunájomcovirodnýmlistomalebočestn1ýmvyhlásenímsúľadneosvedčeným
podpisomvyhlasujúctentovďahkzomrelémunájomcoviaktorejpľenajímateľpísomne
ako prvej potvľdí využitie pľednostného práva' Pľednostné právo na uzatvorenie nájomnej

zmluvy moŽno uplatniť najneskôľ do jedného roka od úmľtia nájomcu hľobového miesta'

216
Nájomná zmluva na hľobové miesto





3

musí so súhlasom nájomcu zabezpeéiť iné hľobové miesto a na vlastné naklady pľeložiť

ľudské ostatky vrátane príslušenstva hľobu na nové hľobové miesto'

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

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

keď sa má hĺobové miesto zrušiť; ak mu nie je zĺámaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu,

uveľejní túto infoľmáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a pľiezviska

nájomcu hľobového miesta a čísla hľobového miesta'

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

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

nájomné zap1atené;ak mu nie je známaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uveľejní tuto

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

hľobového miesta a čísla hrobového miesta.

Ak pľenajímateľ vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku l písm' c) a

nájomca je známy,výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia výpovede.

Pľenajímateľ vyzvenájomcu, aby najneskôľ do tejto lehoty odstranil z hľobového miesta

príslušenstvo hĺobu; ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty ho

pľenajímateľ odstrani; po uplynutí výpovednej lehoty sa pľíslušenstvo hľobu povďuje sa

opustenú vec.

Po uplynutí tlecej doby (10 rokov odo dňa pochovania) môŽe nájomca písomne požiadať

pľenajímateľa o ukončenie nájomného vzťahu písomnou dohodou zmluvných stľán,

spravidla ku poslednému dňu doby, na ktoľú bolo nájomné uhľadené. Yzor Žiadosti

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

čl. Ix.
osoBITNÉ usľ.LľovENIA

1. Pľenajímateľ nezodpovedázapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

na hrobovom mieste.

2. Nájomca berie na vedomie, že jeho vlastný hnuteľný majetok si je povinný poistiť na

vlastné náklady. Pľenajímatel'nezodpovedäzapľípadnú stľatu, ľesp. zničenie majetku.

3. Nájomca beľie na vedomie, Že Prenajímatel'a jeho sprostľedkovatelia spracúvajú v zmysle

nariadenia Európskeho paľlamentu a rady (EU) 20161679 z27. apri|a2016 o ochľane

fyzických osôb pľi spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktoým

sa zrušuje smeľnica g5l46lEs (všeobecné naľiadenie o ochrane údajov) osobné údaje

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

Prenajímateľao ktoľé vyplývajú zprevádzkovania pohrebiska podľa zékoĺa č. ĺ3112010 Z.z.

o pohĺebníctv ev zneĺineskorších pľedpisov, po dobu nevyhnutne potľebnú nazabezpečeníe

práv apovinností vyplývajúcich zo zmluvného vďahuzaloŽeného nazáklaďe tejto Zmluvy

a následne na účely archivácie po dobu tľvania archivačnej doby v súlade so zákonom č.

3g5l2OO2Z.z. oaľchívoch aľegistraturach a o doplnení niektoých zákonov v platnom zĺení.

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

nariadenia o ochrane údajov potľebné na plnenie zakonných povinností Pľenajímďeľa podľa

zékona č,. l3Il2o10 Z.z. o pohĺebníctve v znení neskorších predpisov. Nájomca zároveíl

vyhlasuje, Že za účelom uzavľetia tejto Zmhlvy pľi poskytnutí osobných údajov

Prenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich pľávach vyplývajúcich zo

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

zákonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších ľelevantných skutočnostiach

obsiahnudch v dokumente ,,Podmienky ochĺany súkľomiď', s ktoľého obsahom saNájomca
pľed podpísaním tejto Zmluvy oboznámil. Nájomca berie na vedomie že infoľmácie o

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

V pľípade, ak bude podl'a tejto zmluvy potľebné doľučovať druhej zmluvnej strane

akúkolŤek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej stľany uvedenú v čl.

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznŕlmená druhej zmluvnej stľane, ktoľá

písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodľžaní tychto podmienok vráti

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

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

oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzku medzi zmluvnými stranami, ktoľé

vyplývajú ztejto zmluvy aj pľostredníctvom e _ mailu a/a|ebo kľátkej textovej správy.

Pľenajímatel' aNájomca sa zavazujú písomne si oznámiť každú znenu týkajúcu sa ich

identifikačných údajov (nézov, sídlo, čísla účtov a pod.) najneskôľ do 10 pracovných dní

ododňa,kedytáto zrÍrcÍanastala.Takéto zmeÍLy sanebudúpovažovaťzazmeny vyžadujúce

si uzavretie dodatku k tejto zmluve.

čl. x.
zÁvnnnčľÉ usľĺNovENIA

1. Kzmene tejto zmluvy môže dôjsť len na zél<|ade vzájomnej dohody zmluvných stľán

foľmou očíslovaných písomných dodatkov, s výnimkou zmien vyplývajúcich zo zmeny

pľevádzkového poriadku pohĺebiska, ktoré stl záväzné pre nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zmienvšeobecne platných právnych pľedpisov najmä zékonaó.l3Il20I0
Z.z. o pohľebníctve v znení neskorších predpisov.

2. Pľáva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupľavené sa ľiadia pľíslušnými

ustanoveniami VZN č. 512020 v platnom znení, zákonom č. l3Il20I0 Z. z. o pohľebníctve

v znení neskoľších predpisov a zákonom č. 4011964 Z. z. obóíansky zĺíkonník v platnom

zĺeni.
3. Touto zmluvou sa ľiadi tieŽ doba užívaniapľedmetu nájmu do doby nadobudnutiaúčinnosti

tejto zmluvy.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvn;ými stľanami a účinnou

dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na webovom sídle mesta Šal'a. Zmluvné stľany

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

údajov v rozsahu mena a priezviska. Povinnosť zmluvu zverejniť vyplýva z ustanovenia

$ 5a zakona č. 21112000 Z. z. o slobodnom prísfupe k informáciám ao zmene a doplnení

niektoých zákonov (zakon o slobode infoľmácií) v platnom znení.

5. Ak niektoľé ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia

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

tanovení sa pouŽije úpľava, ktoľá, pokiaľ je to pľávne moŽné, sa čo najviac pribliŽuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri vzatvánaní tejto Zmluvy zmluvné strany túto otázku bľali
do úvahy.

6. Táto zmluva je vypracovaná v troch (3) vyhotoveniach, z ktoľých nájomca obdrží jedno

(1) vyhotovenie a pľenajímateľ obdľží 2 vyhotovenia.

5

Nájomná zmluva na hĺobové miesto sl6



7 Zmluvne strany vyhlasujú, že zmluvu si prečítali, súhlasia s jej obsahom' porozumeli mu,

vyhlasujú, že obsahuje slobodný, uľčitý, jasný azrozllĺniteľný prejav ich vôle ana znak
súhlasu ju podpisujú.

V Šaľ, dna......3., "L. :. k.?4.....

Za nájomcu: Za prenajímateľa:

*

*
n

'-"""W;;;;ffi;.-ýI
p:rf^eto" fiesta Šalĺav \----
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