
Nájomná zmluva č.. 63ĺ2021'

na hľobové miesto

uzatvorenáv zmysle $ 663 a násl. zákonač,.40l|964 Zb. občiaĺsky zákonník v znení neskoľších

predpisov a $ 2I anás1. zékonač,.I3ll2OlO Z.z. o pohľebníctve v znení neskoľších predpisov

2.

čl. L
ZMLUVNÉ sľnĺľy

1. Prenajímatel': Mesto Šal'a
Sídlo: Nám. Sv. Tľojice 7,927 15 Šaľa

Zast'Úpeĺý Mgr' Jozef Belický, primátor mesta

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s'

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
IČo: 00 306 185

(ďalej len,, prenajímateľ " )

Nájomca: ľ'{lgr.Zuzana Gálusová

Naľodený/á:
Rodné číslo :
Trvale bytom :

Tel.
e-mail:
(ďalej len ,,nójomca")
(obidvaja účastníci zmluvy v ďalšom texte spoločne aj ako ,,zmluvné strany")

čl. il.
Úvouľľ UsTANovENIA

4.

Pľenajímateľ je qýlučnym vlastníkom pozemku ľegistľa C KN paľcela číslo 1586/1,

zastavaná plocha anádvoľie ovýmeľe 33244 m2,paľcela ľegistľa C KN číslo 1586/8'

zastavanáplocha a nádvoľie o výmere 134 m2 a paľcela registra C KN číslo 1586/6, ostatná

plocha o výmere 7 m2 vedené katastľálnym odborom okresného úradu Šaľa, pľe obec

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

Na tejto nehnuteľnosti sa nachádzaciĺtoĺnmesta Šaľa ktoý je pohĺebiskom podľa zákona

l3Il2OlO Z. z. o pohľebníctv e v zĺeĺineskoľších pĺedpisov. Pľenajímateľ je pľevádzkovatel'

pohľebiska.

Hľobové miesto na parcele Nc 5, raď:2, hrobové miesto č. 3U (ďalej aj ako ,,hĺobové

miesto") doteraz uživa| pôvodný nájomca _ Zuzana Lenčešová (ďalej aj ako ,,pôvodný

nájomcď.) nazÍlk]tade Nájomnej zmluvy č. 35/08 zo dňa 20.2.2008, pľičom ĺájomné za

užívanie hľobového miesta bolo uhĺadené na dobu do 20.2.2033

Z dôvodu, že pôvodný nájomca zomľel a nájomca využil prednostné právo na uzatvoľenie

novej nájomnej zmluvy na hľobové miesto v súlade s $ 21 ods. 4 zékonač; L3ll20I0 Z'z'

o pohrebníctve v zneni neskoľších pľedpisov sa zmluvné stľany výslovne dohodli na

uzatvoľení tejto nájomnej zmluvy (ďalej len,,zmluvď').
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čl. ilL
PREDMEľ .q. učľL ľÁľľĺu

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

dohodnu!ých v tejto zmluve hĺobové miesto na paľcele NC 5, rad 
" 
2' hĺobové miesto č'

3U.

dl.Iv.
SLUŽBYsPoJENÉSNÁJMoMHRoBovEHoMIESTA

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

pľenaj ímateľ poskýuj e náj omcovi :

i.r odvoz odpadu z pohľebiska okľem stavebného odpadu'

1.2 iďrŽbapozemkov a stavieb na pohľebisku, na ktoľom sa hĺobové miesto ĺachádza

(okľem hľobového miesta),

úhľady investičných a neinvestičných nákladov spojených s pľevádzkou pohľebiska'

pľevádzkovanie pohľebiska, na ktoľom sa nachádza hľobové miesto špeciťrkované v čl'

III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č,. t3:rl2}1O Z. z' o pohĺebníctve v zneĺí

I

1.3

1.4

1

neskoľších predpisov

čl. v.
DoBA ľÁĺnĺu

Táto zmluv asauzatváta na dobu neurčitú a nesmie sa vypovedať skôľ, ako po uplynutí tlecej

doby (10 ľokov odo dňa pochovania) , ak zákoĺ č'. l3tl2)10 Z' z' o pohľebníctve v zneĺtĺ

neskoľších predpisov neustanovuje inak'

Neoddeliteľnou pľílohou tejto zmluvy je doklad o úhrade nájomného'

čl. vI.
ľÁĺonĺľÉ

Nájomnévovýške9,95EUR(slovom:devät'euľdevät'desiatpät'centov)bolozostrany
nového nájomcu uhĺadené na dobu do20'2'2033'

Nájomca beľie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že ýška nájomného na ďalšie obdobie

nĺ:-*u bude wčená podľa aktuálne platného cenníka prenajímateľa'

Nájomca je povinný pred uplynutím predplateného obdobia uhradiť nájomné na ďalšie

obdobie.Vpľípadeaknájomcaanipopísomnomupozomeníneuhľadínájomnénaďalšie
obdobie, má prenajímatel'pľávo uypou.duť túto nájomnú zmluvu postupom podľa čl' Vil'
tejto Zmluvy 

Ĺ_^L^.,ÁLn mipctq ĺtrÁ nreĺĺnosfné nľávo /ej nájomnej
Pri úmrtí nájomcu hľobového miesta má prednostné právo na uzatvorerue no\

zmluvy na hľobové miesto osoba blízka, ak je blízkych osôb viac, tábLizka osoba' ktorá

doručí prenajímateľovi písomnú žiadostl ako prvá, pľeukáže svoj status blízJ<ej osoby k

zomľelému nájomcovi rodným listom alebo čestqým vyhlásením s úľadne osvedčeným

podpisom vyhlazujúc tento vzťah k zomrelému nájomcovi a ktorej prenajímatel'písomne

ako pľvej potvľdí vpžitie pľednostného pľáva. Prednostné pľávo na uzatvoľenie nájomnej

zmluvy možno uplatniť najneskôľ do jedného roka od úmľtia nájomcu hľobového miesta'
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musí so súhlasom nájomcu zabezpeiiť iné hľobové miesto a na vlastné naklady pľeložiť

ľudské ostatky vľátane pľíslušenstva hľobu na nové hľobové miesto.

Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'

je povinný výpoved; nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace predo dňom'

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

uveľejní túto infoľmáciu na mieste obvyklom na pohrebisku s uvedením mena a priezviska

nájomcu hľobového miesta a čísla hľobového miesta'

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

qýpoveď doručiť ,rá3om"o'i najneskôr do dvoch mesiacov po up1ynutí lehoty, na ktoru bo1o

nájomné zapiatene;ak mu nie je znžmaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní tuto

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

hĺobového miesta a čísla hľobového miesta'

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

c) a nájom ca 1" ,nimy, ýpovedná lehota uplynie do jedného ľoka odo dňa doručenia

qýpovede. Prenajímateľ vyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto tehoty odstľánil z hrobového

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

ho prenajímateľ odstráni; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hľobu považuje sa

opustenú vec.

Po uplynutí tlecej doby (10 rokov odo dňa pochovania) môže nájomca písomne požiaďať

prenajímateľa o ukončenie nájomného vzťahu písomnou dohodou zmluvných strán'

spravidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné.uhĺadené' Yzor žiadosti

o ukončenie zmluvy tvoľí pľílohu č. 6 Všeobe cĺe záv'ázného naľiadenia mesta Šaľa č' 512020

Pľevádzkoqý poriadok pohľebísk mesta Šaľa (ďalej aj ako ,,VZN č'' 512020")'

čl. Ix.
OSOBITNE USTANOVENIA

1. Pľenajímateľ nezodpovedázapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

nahľobovom mieste.

2, Nájomca beľie na vedomie, že jeho vlastný hnutel'n:ŕ majetok si je povinný poistiť na

vlastné naklady. Pľenajímateľ nezodpovedéĺzapľípadnú strafu, ľesp' zničenie majetku'

3' Nájomca beľie na vedomie, že Pľenajímateľ a jeho spľostredkovatelia spľacúvajú v zmysle

naľiadenia Euľópskeho parlamentu a rady (EU) 20161679 z 27 ' apti|a 2016 o ochrane

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov' ktoľým

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

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

Pľenajímateľa, ktoľé vyplývajú zprevádzkovania pohĺebiska podľa zäkoĺač' l3ll2010 Z'z'

o pohľebníctv ev zneĺíneskoľších pľedpisov, po dobu nevyhnutne potľebnú ĺazabezpečeĺie

práv apovinností vyplývaj úc ich zá zmluvného v ď ahu za|ožeĺého ĺa zák|ade tej to Zmluvy

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

39512002 Z.z. oaľchívoch a registľaturach a o doplnení niektoľých zákonov v platnom zĺeĺí'

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

naľiadenia o ochľane údajov potľebné na plnenie zakonných povinností Pľenajímateľa podľa

zžlkoĺa č,. |3tl2O1O Z.z. o pohľebníctve v zneni neskorších pľedpisov. Nájomca zátoveÍl

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

Prenajímateľovi bot dostatočne infoľmovaný o svojich právach vyplývajúcich zo
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spracúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskýnúť v súvislosti so

zakonnými alebo zmtuvnými pozĺadavt<ami, ako aj o ďalších ľelevantqých skutočnostiach

obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky ochrany súkĺomiď" s ktoľého obsahom saNájomca

pľed podpísanĺm tejto Zmiuvy oboznámil. Nájomca beľie na vedomie že infoľmácie o

spľacovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Pľenajímatel'a: www'sala'sk'

V prípade, ak bude podľá tejto zmluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej strane

akúkoľvek písomnosť, doľučuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v č1'

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmeĽaadresy písomne oznámená dľuhej zmluvnej strane' ktoľá

písomnosť doručuje. V prípade, ak sa pi.o-r,o,ť aj pľi dodržaní tychto podmienok vráti

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

zásielky zmluvnej stľane, ktorá zásielku doručuje' Zmluvné strany sa výslovne dohodli na

opľávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzku medzi zmluvnými stranami' ktoľé

vyplývajú ztejto"mltruy aj pľostľedníctvom e _ mailu ala|ebo kľátkej textovej správy'

Prenajímateľ aNájomca sa zaväzujil písomne si oznámiť kaŽdi Zmenu týkajúcu sa ich

identiťrkačných údajo v (ĺánov'sídlo, čísla účtov a pod') najneskôľ do 10 pľacovných dní

odo dňa, kedy táto zÍnertanastala. Takéto zmeÍLy sa nebudú povaŽovať zazmeÍly vyžadujúce

5

si uzavľetie dodatku k tejto zmluve'

čl. x.
zÁvnnnčNÉ USTANovENIA

1. K zmene tejto zmluv y môŽedôjsť len nazŕkladevzájomnej dohody zmluvných stľán foľmou

očíslovaných písomných dodatkov, s výnimkou zmieĺ vyptývajúcich zo zmeny

pľevádzkového poriadku pohrebiska, ktoľé si záväzĺépľe nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zmieĺvšeobecne platných pľávnych pľedpisov najmä zákoĺač' |3ll2010

Z.z. opohľebníctve v znení neskoľších pľedpisov'

2. Pľáva a povinnosti zmluvných stľán touto zmluvou neupravené sa ľiadia príslušnými

ustanoveniami VZN č. 5l202lv platnom zneĺi,zákonom č. I3tl2OI0 Z. z. o pohĺebníctve

v z'ĺeĺíneskoľších pľedpisov a zákonom é. 4011964 Z. z. obč:íansky zákonrlik v platnom

zneĺí.
3. Touto zmluvou sa riadi tiež doba ĺlŽivaniapľedmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

tejto zmluvY.

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

dňom nasledujúcim po dni jej 
"u.r"in.niu 

na webovom sídle mesta Šaľa' Zmluvné strany

súhlasiasozverejnenímcelejzmluvy,vrátanesozverejnenímaspľístupnenímichosobných
údajov v ro"sah' mena a pľiezvisku. Pouin rosť zmluvu zveľejniť vyplýva z ustanovenia $

5azžlkoĺač.2lll2o00Z,z.oslobodnompľístupekinformáciánaozmeneadoplnení
niektoýchzákonov(zákonoslobodeinformácií)vplatnomzneĺí,

5. Ak nie'ĺÍoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom a'ebo sčasti účinné alebo neskôr stratia

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

tanovenísapoužijeúpľava,ktoľá,pokiaľjetopľávnemoŽné,sačonajviacpribližujezmyslu
a účelu tejto Zm1uvy, pokiaľ pľíizatváraní tejto Zmlĺvy zmluvné stľany túto otazku bľa1i

do úvahy.

6.Tátozmluvajevypracovanávtroch(3)vyhotoveniachpovahyoriginálu,zktoých
nájomca obdrží jedno (1) vyhotovenie a pľenajímateľ obdrží 2 vyhotovenia'

sl6
Nájomná zmluva na hľobové miesto



7 Zmlwné strany vyhlasujú, že zmluw si prečítali, súhlasia s jej obsahom' porozrrmeli mu,

vyhlasujú, že obsďruje slobodný, uľčitý, jasný azĺoztĺrliteľný prejav ich vôle ana znak

súhlasu ju podpisujú.

V Šali, aĺa ..*!..:!.:.p.u

Za nájomcu: Za prenajímateľa

/7

Belický
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