
Nájomná zmluva č,. 64ĺ202l
na hrobové miesto

uzaVoreĺáv zmysle

pľedpisov a$2I a
$ 663 anásl. zákon aÓ. 40lĺ964 Zb. obéiansky zákonník v zneni neskoľších

násl. zĺĺkonač.13112010 Z. z' o pohĺebníctve v zĺení neskoľších predpisov

čl. L
ZMLUVNE STRANY

1. Prenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nám. Sv. Tľojice 7,gz7 15 Šaľa

ZastÚpený: Mgr. Jozef Belický, pľimátor mesta

Bankové spojenie: Slovenská spoľiteľňa, a's'

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
lČo: 00 306 185

(ďalej len,, prenaj ímateľ " )

2. Nájomca: Henľieta Hochel

Naĺodený/á:
Rodné číslo :
Trvale býom:
Tel.
e-mail:
(ďalej len ,,nójomca")
(obidvaja *ĺastnĺcr zmluvy v ďalšom texte spoločne aj ako "zmluvné 

stľany")

čl. il.
ÚvooľÉ UsTANovENIA

Pľenajímateľ je rrýlučným vlastníkom pozemku_ ľegistľa C KN paľcela číslo 1586/1'

zastavané plochy anádvoria oqimere izzqq m2, paľcela registra C KN číslo 1586/8'

zastavaĺáplocha a nádvorie o qýmere I34 fiŕ a paľcela registra C KN číslo 1586/6' ostatná

plocha o ýmeľe 7 rlŕ vedené katastľálnym oátorom okľesného uradu Šaľa' pre obec

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

Na tejto nehnuteľnosti sa nachád zaciĺtorinmesta Šaľa ktoý je pohľebiskom podľa zákoĺa

l3ll2o10 Z. z. opohĺebníctve v znení neskoľších predpisov' Prenajímateľ je pľevádzkovateľ

pohĺebiska.

čl. ilI.
PREDMEľ ,l ÚČnl NÁJMU

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

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

NC 16 ľad : U hrobové miesto č : 1b (ďalej aj ako,,hĺobové miesto")'
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čl.Iv.
SLUŽBY SPOJENE s NÁJMoM HRoBovEHo MIESTA

S pľenájom hľobového miesta sú spojené sluŽby, ktoré počas tľvania nájomného vzťahu

pľenajímateľ poskytuj e nájomcovi:

i.r odvoz odpadu z pohľebiska okrem stavebného odpadu,

l.2 í&žbapozemkov a stavieb na pohľebisku, na ktoľom sa hľobové miesto nachádza

(okľem hĺobového miesta),

iú.udy investičných a neinvestičných nákladov spojených s pľevádzkou pohĺebiska'

prevádzkovanie pohľebiska, na ktoľom sa ĺachádza hľobové miesto špeciťrkované

u ot. ul. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č,. t3tl2}:r0 Z. z. o pohľebníctve v znení

neskorších pľedpisov.

1.3

1.4

čl. v.
DoBA NÁJMU

1. Táto zmluva sa vzatváľa na dobu neurčitú v súlade so zákonom č' l3ll20l0

Z. z. o pohľebníctve v platnom zneni'

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

3. Užívanie hľobového miesta zaóa\o dňa: 28'1 '2021'

čt. vL
ľÁĺomľÉ

l. Výška nájomného činí 5o00 EUR (slovom: pät' euľ) na dobu 10 ľokov aje uľčená podľa

ust. $ 12 Všeobe cĺe zäv'äzĺeho naľiadenia mesta Šaľa č. 5l2)2o Pľevádzkoqý poriadok

pohĺebísk mesta Šaľa (ďalej aj ako ,,VZN Ó.5l2o20") abolo uhľadené dŕn28.1.202|'na

dobu do 28.1.2031.

2. Nájomné je splatné vopred na celých 10 rokov pri podpise tejto zmluvy.

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

nájmu bude určená podl'a aktuálne platného cenníka prenajímateľa'

4. Nájomca je povinný pľed uplynutím pľedplateného obdobia uhradiť nájomné na ďalšie

obdobie. V pľípade ak nájomca ani po písomnom upozornení neuhĺadí nájomné na ďalšie

obdobie, má prenajímateľ pľávo vypovedat'túto nájomnú zmluvu postupom podľa čl' Vm'

tejto ZmluvY.

5. Pri úmĺtí nájomcu hľobového miesta má pľednostné pľávo na uzatvorenie novej nájomnej

zm1uvy na hľobové miesto osoba b!ízka, ak je blízkych osôb viac,táblizka osoba, ktorá

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

zomľelému nájomcovi ľodným listom alebo čestným vyhlásením s úradne osvedčeným

podpisom vyhiasujúc tento vďah k zomĺelému nájomcovi a ktoľej pľenajímateľ písomne

ako pľvej potvrdí využitie prednostného práva. Prednostné pľávo na uzatvoľenie nájomnej

zmluvy moŽno uplatniť najneskôľ do jedného roka od úmľtia nájomcu hľobového miesta'
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4.

zakonnými a1ebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších relevantných skutočnostiach

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

pred podpísaním tejto Zmluvy oboznámil. Nájomca berie na vedomie že infoľmácie o

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

V pľípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať dľuhej zmluvnej strane

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

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmena adľesy písomne oznámená druhej zmluvnej stľane, ktoľá

písomnosť doručuje. V pľípade, ak sa písomnosť aj pri dodľŽaní týchto podmienok vľáti

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

zásie1ky zm1uvnej strane, ktorá zásielku doručuje. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na

oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzku medzi zmluvnými stľanami' ktoľé

vyplývajú ztejto zmluvy aj pľostľedníctvom e _ mailu ala\ebo krátkej textovej správy

ľľenajĺmateľ aNájomca sa zaväzujil písomne si oznĺĺmiť kaŽdú zmenu týkajúcu sa ich

identifikačných údajov (ĺázov, sídlo, čísla účtov a pod.) najneskôr do 10 pracovných dní

odo dňa, kedy táto zÍnenanastala. Takéto zmeny sa nebudú považovať za zmerly vyŽadujúce

si uzavľetie dodatku k tejto zmluve.

čl. x.
zÁvrnnčNÉ UsTANovENIA

1. K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len na zák|adevzäjomĺej dohody zmluvných strián formou

očíslovaných písomných dodatkov, s výnimkou zmieĺ vyplývajúcich zo Zmeny

prevádzkového poriadku pohľebiska, ktoré sÚzäväznepre nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zĺnieĺvšeobecne platných právnych pľedpisov najmä zákonač. l3ll2010

Z.z. o pohľebníctve v znení neskoľších pľedpisov.

2. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou noupľavené sa riadia príslušnými

ustanoveniami VZN č. 5l2O20 v platnom zneĺi, zákonom č,. ĺ3120t0 Z. z. o pohĺebníctve

v zneni neskoľších pľedpisov a zákonom Ó. 40lt964 Z. z. občíansky zákonník v platnom

zĺení,
3. Touto zmluvou sa ľiadi tieŽ doba uŽívaĺiapľedmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

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

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

súh1asia so zveľejnením celej zmluvy, vrátane so zveľejnením a spľístupnením ich osobných

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

5a zžkoĺa č. 21y2OO0 Z. z. o slobodnom prístupe k iďoľmáciŕm ao zmene a doplnení

niektoých zákonov (zákoĺo slobode infoľmácií) v platnom zneĺi.

5. Ak niektoré ustanovenia tejto Zm\uvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia

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

tanovení sa použije úpľava, ktorá, pokiaľ je to pľávne moŽné, sa čo najviac približuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatvéltaní tejto Zm\uvy zmluvné strany túto otazku brali

do úvahy.

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

(1) vyhotovenie a prenajímateľ obdrŽí 2 vyhotovenia'

5

Nájomná zmh,lvana hľobové miesto _ umové miesto 516



7 Zmluvĺé strany vyhlasujú, Že zmluvu si pľečítali, súhlasia sjej obsďrom' poľoanmeli m*
vyhlasujú, Že obsďruje slobodný, uľčitý, jasný aztonlnitellný prejav ich vôle ana znak
súhlasu ju podpisujú.

V Šďi, aĺa...*!...l.:..p.l:L....

Za ndjomcu: Za prenajímatel'a:
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