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Nájomná zmluva č. 6512021

na hľobové miesto
3 a násl. zŕkonač.4011964 Zb. občiansky

zál<onaé.l3Il20I0 Z.z. o pohĺebníctve v
zákonník v zĺeni neskorších

zneĺi neskoľších predpisov

čt.I.
ZMLIIVNÉ sľn'ĺ.ľy

Pľenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nám. Sv' Tľojice 7,927 15 Šaľa

Zastípený: Mgľ. Jozef Belický, primátoľ mesta

Bankové spojenie: Slovenská spoľiteľňa, a's'

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
tČo: 00 306 185

(ďakj len,, prenaj ímateľ " )

Nájomca:
Naľodený/á:
Rodné číslo :
Tľvale bytom :

Tel.
e-mail:

Lucián Kašuba

(ďalej len,,nájomca")
(obidvaja účastníci zmluvy v ďalšom texte spoločne aj ako ,,zmĺ.uvné strany")

čl. il.
WODNE USTANOVENIA

Pľenajímateľ je výlučným vlastníkom pozemku registľa C KN paľcela číslo 1586/1'

zastavaĺá plocha anádvorie oýmere izz++ m2,paľcela ľegistľa C KN číslo 1586/8'

zastavanäplocha a nádvorie o ýmeľe 134 fiŕ a paľcela ľegistľa C KN číslo 1586/6, ostatná

plocha o výmere 7 ĺlÝ vedené katastrálnym oáboľom okresného úľadu Šaľa, pľe obec

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

Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintorín mesta Šaľa ktoľ,ý je pohľebiskom podľa zálkona

13112010 Z. z. opohľebníctve v znení neskorších predpisov. Pľenajímateľ je pľevádzkovateľ

pohľebiska.

čl. ilL
PREDMET A ÚčEL ľÁĺttĺu

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

dohodnuých v tejto nájomnej zmluve (däej len ,,zmluvď'): hľobové miesto na parcele

NC 17, rad : 5 hĺobové miesto č.3 (ďalej aj ako 
"hľobové 

miesto")'
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čl.Iv.
SLUŽBY sPoJENÉ s ľÁĺľroM HRoBovEHo MIESTA

S prenájom hĺobového miesta sú spojené sluŽby, ktoľé počas trvania nájomného vzťahu

pľenajímateľ poskýuj e náj omcovi:

i.r odvoz odpadu z pohľebiska okĺem stavebného odpadu'

l.2 í&Žbapozemkov astavieb na pohľebisku, na ktorom sa hľobové miesto ĺachádza

(okľem hľobového miesta),

úhĺady investičných a neinvestičných nákladov spojených s pľevádzkou pohľebiska'

pľevádzkovanie pohĺebiska, naktorom sanachádzahĺobové miesto špeciťrkované v čl'

III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č. t3:Il}otO Z' z' o pohĺebníctve v znení

neskorších predpisov.

čl. v.
DoBA ľÁĺnĺu

1.3

1.4

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

doby (10 rokov odo dňa pochovania) , ak zŕkon č. t3ll2)t0 Z' z' o pohľebníctve v znení

neskoľších pľedpisov neustanovuj e inak'

2. Neoddeliteľnou'prílohou tejto zmluvy je doklad o úhľade nájomného'

3. IJŽivaniehrobového miesta zaóa\o 29'I'202t'

čl. vI.
ľÁĺonĺľÉ

1.Výškanájomnéhočiní20EUR(slovom:dvadsat'euľ)nadobu10ľokovajeurčenápodľa
ust. $ 12 Všeobe cĺe záväzĺého naĺiadenia mesta Šaľa č. 5l2)2o Prevádzkový poriadok

pohĺebísk mesta Šaľa v platnom zĺení(ďalej aj ako ,,VZN č" 512020*) a bolo uhĺadené dňa

29.l.202Ĺ,na dobu do 29'l'2031'

2.Nájomnéjesplatnévoprednacelých10rokovpľipodpisetejtozmluvy(nacelútleciudobu).
3. Nájomca beľie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že výška nájomného na ďalšie obdobie

nájmu bude uľčená podľa aktuálne platného cenníka prenajímateľa'

4,NájomcajepovinnýpreduplynÚímpľedplatenéhoobdobiauhĺadiťnájomnénaďalšie
obdobie. V prípade ak nájomca ani po písomnom upozoľnení neuhradí nájomné na ďalšie

obdobie, má pľenajímateľ právo vypovedať túto nájomnú zmluvu postupom podľa č1' Vil'
tejto ZmluvY.

5. Pľi úmrtí nájomcu hĺobového miesta má pľednostné právo na uzatvoľenie novej nájomnej

zmluvy na hrobové miesto osoba blizka, ak je blízkych osôb viac, táb|ízka osoba' ktoľá

doručí pľenajímateľovi písomnú žiadosť ako pľvá, preukaŽe svoj status blízkej osoby k

zomľelému nájomcovi ľodným listom alebo čestqým vyhlásením s úradne osvedčeným

podpisom vyhiasujúc tento vzťah k zomrelému nájomcovi a ktorej prenajímateľ písomne

ako prvej potvľdí využitie pľednostného pľáva. Prednostné pľávo na uzatvoľenie nájomnej

zmluvymoŽnouplatniťnajneskôľdojednéhoľokaodúmľtianájomcuhľobovéhomiesta.
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musí so súh1asom nájomcu zabezpečiť iné hĺobové miesto a na vlastné náklady preloŽiť

ľudské ostatky vrátane pľíslušenstva hľobu na nové hrobové miesto'

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

je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tľi mesiace pľedo dňom'

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

uverejní tuto infoľmáciu na mieste obvyklom na pohrebisku s uvedením mena a priezviska

nájomcu hľobového miesta a čísla hĺobového miesta'

AĹ prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods' 1 písm' c), je povinný

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

nájomné zap?atene;ak mu nie je zĺámaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uveľejní tuto

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

hľobového miesta a čísla hĺobového miesta'

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

c) a nájom ca ie znimy' qýpovedná lehota uplynie do jedného ľoka odo dňa doručenia

výpovede. Prenajímateľ vyzve nájomcu' aby najneskôr do tejto lehoty odstránil z hľobového

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

ho prenajímateľ odstľáni; po uplynutí výpovednej lehoty sa pľíslušenstvo hĺobu považuje sa

opustenú vec.

Po uplynutí tlecej doby (10 ľokov odo dňa pochovania) môŽe nájomca písomne poŽiadať

pľenajímateľa o ukončenie nájomného vzťahu písomnou dohodou zmluvných stľán'

spľavidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné uhradené' Vzoľ Žiadosti

o ukončenie zmluvy tvoľí prílohu č' 6 vZN č' 512020'

čl. Ix.
osoBITNÉ, usľĺľovENIA

Prenajímateľ nezodpo vedál zapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

na hľobovom mieste.

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

vlastné náklady. Prenajímateľ nezodpovedázapľípadnú stľatu, ľesp' zničenie majetku'

Nájomca beľie na vedomie, Že Prenajím ateľ ajeho sprostredkovatelia spľacúvajú v zmysle

nariadenia Euľópskeho paľlamentu a ľady (EU) 20161679 z 27 ' aprí|a 20t6 o ochrane

fyzických osôb pľi spľa"úvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktoqým

sa zrušuje smernica g5l46l1s (všeobecné nariadenie o ochľane údajov) osobné údaje

Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto Zm\uve za účelom plnenia zákonných povinností

Pľenajímateľa, ktoľé vyplývajú zptevádzkovania pohľebiska podľa zákoĺač' |3|l20l0 Z'z'

o pohľebníctve v znení neskoľších pľedpisov, po dobu nevyhnutne potľebnú nazabezpečenie

práv apovinností vyplývajúcich zo zmluvného vďahu za|oženého nazáklade tejto Zmluvy

a následne na účely aľchivácie po dobu trvania aľchivačnej doby v súlade so zákonom č'

395l2OO2Z.z. oaľchívoch a registratúrach a o doplnení niektoých zákonov v platnom znení'

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

naľiadenia o ochrane údajov potľebné na plnenie zžkonrĺýchpovinností Pľenajímateľa podl'a

zákoĺa Ó. |3IlzOI0 Z.z. o pohľebníctve v znení neskoľších predpisov' Nájomca záľoveíl

vyhlasuje, Že za účelom uzavretia tejto Zmllvy pľi poskýnutí osobných údajov

Pľenajímateľovi bol dostatočne informovaný o svojich právach vyplyvajúcich zo

spracúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskytnúť v súvislosti so
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7 Zmluvné stľany vyhlasujú, že zmluvu si pľečítali, súhlasia s jej obsahom' porozrrmeli mu'

vyhlasujú,žeobsahuj..louodn1',uľčitý,jasnýazrozumiteľnýpľejavichvôleanaz'ĺak
súhlasu ju podpisujú.

V Šali, dĺa...JL:L, .p..u.-...

Za nájomcu: Za prenajímateľa

;'

'&;.'"".1ĺ"':'ď 
)ihimátorTy
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