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Nájomná zmluva č. 62ĺ202t
na hrobové miesto

uzaVorenáv zmysle $ 663 anásl. zákon a č,. 40/1964 Zb. občíansky zakonník v znení neskorších

predpisov a $ 2| aĺásl. zákonač.I3I120I0 Z. z. o pohľebníctvev zĺení neskoľších pľedpisov

čl. L
ZMLWNE STRANY

Pľenajímatel': Mesto Sal'a

Sídlo: Nám. Sv. Tľojice 7,927 15 Šaľa

ZastÚpeĺý: Mgľ. Jozef Belický, primátoľ mesta

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s'

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
IČo: 00 306 185

(ďaĺej len,, prenaj ímateľ " )

2. Nájomca: Maľián Bekó
Naľodený/á:
Rodné číslo :
Tľvale bytom i .
Tel.
e-mail:
(ďalej len,,nájomca")
(obidvaja účastníci zmluvy v ďalšom texte spoločne aj ako ,,zĺnluvné strany")

Úvooľľ Jli'i-""ENIA

Prenajímateľ je vylučným vlastníkom pozemku ľegistľa C KN parcela číslo 1586/1,

zastavané plochy anádvoria ovýmeľe 33244 m2, paľcela ľegistra C KN číslo 1586/8,

zastavaĺáplocha a nádvoľie o rnýmeľe l34 m2 a paĺcela ľegistľa C KN číslo 1586/6, ostatná

plocha o ýmeľe 7 m2 vedené katastľálnym odborom okľesného úradu Šaľa, pľe obec

a katastrálne územie Šaľa, na liste vlastníctva č. 1 (ďalej ,,aj ako nehnute1hosti")'

Na tejto nehnuteľnosti sa nachádzacirftonĺmesta Šaľa ktoý je pohľebiskom podľa zákona

I3tl20|O Z. z. opohrebníctve v znení neskoľších pľedpisov. Pľenajímateľ je pľevádzkovateľ

pohĺebiska.

čl. ilI.
PREDMEľ n Účnl NÁJMU

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

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

Nc 16 ľad : 8 hrobové miesto č : 1lU (ďalej aj ako ,,hľobové miestoo')'
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čl.Iv.
SLUŽBY SPoJENÉ s NÁJMoM HRoBovÉrro n[IEsTA

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

prenaj ímateľ poskýuje náj omcovi:

i.r odvoz odpadu z pohľebiska okľem stavebného odpadu'

L2 tĺdrŽbapozemkov a stavieb na pohľebisku, na ktoľom sa hĺobové miesto nachádza

(okľem hľobového miesta),

úhĺady investičných a neinvestičných nákladov spojených s prevádzkou pohľebiska,

prevádzkovanie pohľebiska, na ktorom sa nachádza hľobové miesto špecifikované

u ot. rIl. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č,.l3tl2}l} Z. z. o pohĺebníctve v znení

neskorších predpisov.

1.3

t.4

čl. v.
DoBA NÁJMU

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neuľčitú v súlade so zákonom č' 13112010

Z. z. o pohrebníctve v platnom znení'

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

3. IJŽívanehrobového miesta začalo diĺa: 26'1'202l'

čl. vL
NÁJoMNE

1. Výška nájomného činí 5,00 EUR (slovom: pät'euľ) na dobu 10 ľokov aje uľčená podľa

ust. $ 12 Všeobe cĺe závélzĺeho nariadenia mesta Šaľa č. 5l2O20 Pľevádzkoqý poľiadok

pohľebísk mesta Šaľa (ďalej aj ako ,,VZN č,. 5l2O2O*) a bolo uhĺadené dŤn26'1'2027', na

dobu do 26.1'.203I.

2. Nájomné je splatné vopľed na celých l0 ľokov pri podpise tejto zmluvy'

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 upozomení neuhľadí nájomné na ďalšie

obdobie, má pľenajímateľ právo vypovedať túto nájomnú zmluvu postupom podľa č1' Vn'
tejto Zmluvy'',-^'' 

h'^hnrrÁhn ľnieqta má nrednostné ie novej nájomnej5. Pri úmĺtí nájomcu hľobového miesta má prednostné pľávo na uzatvoren

zmluvy na hľobové miesto osoba b\ízka, ak je blízkych osôb víac, táblirka osoba' ktoľá

doručí prenajímateľovi písomnú žiadosť ako pľvá, pľeukáže svoj status blízkej osoby k

zomľelému nájomcovi rodným listom alebo čestn'ým vyhlásením s úľadne osvedčeným

podpisom vyhiasujúc tento vďah k zomľelému nájomcovi a ktoľej prenajímateľ písomne

ako pľvej potvrdí využitie pľednostného práva. Pľednostné právo na uzatvorenie nájomnej

zmluvy moŽno uplatniť najneskôľ do jedného ľoka od úmľtia nájomcu hĺobového miesta'

216
Nájomná zmluva na hĺobové miesto _ uľnové miesto





musí so súhlasom nájomcu zabezpečíť iné hľobové miesto a na vlastné náklady preložiť

ľudské ostatky vrátane príslušenstva hrobu na nové hĺobové miesto.

3. Ak pľenajímatel'vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a b)'

je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tľi mesiace predo dňom,

keď sa má hrobové miesto zrušiť; ak mu nie je známaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu,

uverejní túto infoľmáciu na mieste obvyklom na pohrebisku s uvedením mena a pľiezviska

nájomcu hrobového miesta a čísla hľobového miesta.

4. Ak prenajímateľ 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 zapIateĺé; ak mu nie je zĺáma adľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní túto

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

hĺobového miesta a čísla hĺobového miesta.

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

c) a nájomca je znžtmy, qýpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia

qýpovede. Pľenajímateľ vyzvenájomcu, aby najneskôľ do tejto lehoty odstránil z hĺobového

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

ho pľenajímatel'odstľáni; po uplynutí výpovednej lehoty sa pľíslušenstvo hĺobu považuje sa

opustenú vec.

6. Nájomca môže písomne požiadať pľenajímateľa o ukončenie nájomného vzťahu písomnou

dohodou zmluvných strán, spravidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné

uhĺadené. Yzor žiaďosti o ukončenie zmluvy tvoľí prílohu č. 6 VZN č.512020.

čl. Ix.
OSOBITNE USTANOVENIA

1. Pľenajímateľ nezodpovedázapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

na hľobovom mieste.

2. Nájomca beľie navedomie, že jeho vlastn1ý hnutel'ný majetok si je povinný poistiť na

vlastné naklady. Prenajímateľ nezodpovedázaprípadnú stľatu, resp. zničenie majetku.

3. Nájomca berie na vedomie, že Pľenajímateľ a jeho sprostredkovatelia spracúvajú v zmysle

naľiadenia Euľópskeho paľlamentu a rady (EU) 20161679 z27. aptila2016 o ochľane

fyzických osôb pľi spracúvaní osobných údajov a o volhom pohybe takýchto údajov, ktorym

sa zrušuje smemica 95l46lBs (všeobecné naľiadenie o ochĺane údajov) osobné údaje

Nájomcu v ľozsahu stanovenom v tejto Zmlwe za účelom plnenia zŕkonrých povinností

Prenajímateľa, ktoré vyplývajú zprevádzkovania pohľebiska podl'a zákoĺač:. I3ll20I0 Z.z.

o pohĺebníctve v znení neskoľších pľedpisov, po dobu nevyhnutne potrebnú nazabezpeienie

pt áv a povinností vyplývaj úc ích zo zmluvného v ď ahu založeného na základe tej to Zmluvy

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

39512002 Z.z. o aľchívoch a ľegistratúľach a o doplnení niektoľých zákonov v platnom zneni.

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

nariadenia o ochľane údajov potrebné na plnenie zakonných povinností Pľenajímateľa podľa

zálkona é. 1,3ll2OI0 Z.z. o pohĺebníctve v zneĺi neskorších predpisov. Nájomca zátoveíĺ

vyhlasuje, Že za účelom uzavretia tejto Zmluvy pľi poskytnutí osobných údajov

Prenajímateľovi bol dostatočne informovaný o svojich právach vyplývajúcich zo

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

zakonnými alebo zmluvnými poŽiadavkami, ako aj o ďalších relevantn;ých skutočnostiach

obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky ochľany súkľomiď', s ktoľého obsahom saNájomca

pľed podpísaním tejto Zmluvy obozĺámil. Nájomca berie na vedomie že infoľmácie o

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

V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej stľane

akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adľesu zmluvnej strany uvedenú v č1.

I. zmluvy, dokial'nie je zmena adľesy písomne oznámená dľuhej zmluvnej stľane, ktoľá

písomnosť doručuje. V pľípade, ak sa písomnosť aj pľi dodľžaní týchto podmienok vráti

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

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

opľávnení doľučovať písomnosti t1ýkajúce sa záväzku medzi zmluvnými stranami, ktoľé

vyplývajú ztejto zmluvy aj pľostľedníctvom e _ mailu ďa\ebo kľátkej textovej spľávy

Prenajímateľ aNájomca sa zaväzlljil písomne si oznámiť kaŽdú zmenu týkajúcu sa ich

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

odo dňa, kedy táto zmenanastala. Takéto zmeny sa nebudú považovať Za zmeny vyŽadujúce

si uzavľetie dodatku k tejto zmluve.

čl. x.
zÁvpnľčNÉ UsTANovENIA

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

očíslovaných písomných dodatkov, s výnimkou zmien vyplývajúcich zo zmeny

prevádzkového poľiadku pohĺebiska, ktoré s:úzáväznépľe nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zmieĺvšeobecne platných pľávnych predpisov najmä zákonač. |3ll20l0

Z.z. o pohĺebníctve v zneĺi neskorších predpisov'

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

ustanoveniami VZN č,. 5l202O v platnom zĺeni, zákonom č,. |3ll20l0 Z. z. o pohrebníctve

v znení neskoľších predpisov a zákonom Ó. 4011964 Z. z. občiansky zákonník v platnom

zĺení.
3. Touto zmluvou sa riadi tieŽ doba uŽívania pľedmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

tejto zmluvY.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou

dňom nas1edujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Šaľa. Zmluvné strany

súhlasia so zveľejnením celej zmluvy, vrátane so zveľejnením a sprístupnením ich osobných

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

5a zékona č,. 2lll201O Z. z. o slobodnom pľístupe k infoľmáciám ao zmene a doplnení

niektoľých zákonov (zákono slobode infoľmácií) v platnom znení.

5. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmlwy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôľ stľatia

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

tanovení sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac pľibliŽuje zmyslu

a účelu tejto Zm1uvy, pokiaľ pi uzatváraní tejto Zmluvy zmluvné strany tuto otazku brali

do úvahy.

6. Táto zmluva je vypracovaná v tľoch (3) vyhotoveniach, z ktoých nájomca obdľŽí jedno

(1) vyhotovenie a pľenajímateľ obdľŽí 2 vyhotovenia'
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7 ZmIuvné strany vyhlasujú, že zmluvu si pľečítali, súhlasia s jej obsahom' poľozumeli mu,

vyhlasujú, že obsahuje slobodný, určitý, jasný azrozlĺniteľný pľejav ich vôle ana znak
súhlasu ju podpisujú.

V Šali, dňa. )Í

Za nájomcu: Za prenajímatella:

I
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