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Nájomná zmluva č'' 6tl202l
na hrobové miesto

uzatvoreĺáv zmysle $ 663 anásl. zákonačl.4011964 Zb' obéiansky zákonník v zneĺí neskorších

predpisov a $ 21aĺás|. zákona č,. I3II2O1rO Z.z. o pohĺebníctve v znení neskoľších pľedpisov

čl. I.

ZMLU\/I\IE STRANY

Pľenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nám. Sv. Trojice 7,927 15 Saľa

Zast'6peĺý: Mgľ. Jozef Belický, primátoľ mesta

Bankové spojenie: Slovenská spoľiteľňa, a's'

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
ĺČo: 00 306 185

(ďalej len,, prenaj ímateľ " )

2. Nájomca: Nataša Tóthová

Narodený/á:
Rodné číslo :
Trvale bytom 1

Tel.
e-mail:
(ďatej ĺen,,nájomca")
(obidvaja účastníci zmluvy v ďalšom texte spoločne aj ako ,,zmluvné strany")

čl. il.
WODNE USTANOVENIA

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

zastavanžt plocha anádvorie ovýmeľe 1lzq+ m2,parcela ľegistľa C KN číslo 1586/8'

zastavanáplocha a nádvoľie o qýmere I34 rÍŕ a paľcela ľegistľa C KN číslo 1586/6' ostatná

plocha o ýmeľe 7 rĺ? veďerré katastrátnym oáboľom okĺesného úradu Šaľa' pľe obec

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

Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintorín mesta Šaľa ktoý je pohĺebiskom podľa zélkona

ĺ3]l20l0 Z. z. opohľebníctve v znení neskoľších predpisov. Pľenajímateľ je pľevádzkovateľ

pohľebiska.

Hľobové miesto na paľce1e 7rrad:6, hľobové miesto ó.23124125 (ďalej aj ako ,,hľobové

miesto..) doteĺaz uŽíva. pôvodný nájomca _ Nadežda Tóthovó (ďalej aj ako "pôvodný

nájomcď') ĺazáklaďe Nájomnej zmluvy č,.37)lt3 zo dňa 6'9'2013' pľičom nájomĺéza

lŽívanehľobovéhomiestaboloúľadenénadobudo4.9.2023
Z dôvodu, že pôvodný nájomca zomrel a nájomca vyuŽil pľednostné pľávo na uzatvoľenie

novej nájomnej zmluvy na hĺobové miesto v súlade s $ 21 ods. 4 zákona čl' 13ll201l0 Z'z'

o pohľebníctve v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany výslovne dohodli na

uzatvoľení tejto nájomnej zmluvy (ďalej len,,zmluvď')'
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ól. ilI.
PREDMEľ a učnr, ľÁĺnĺu

Prenajímatel' prenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca pľijíma do nájmu za podmienok

dohodnutých v tejto zmluve hrobové miesto na parcele 7, ľad : 6, hľobové miesto č'

23,24r25.

čl.Iv.
SLUŽBY sPoJENÉ s NÁJMoM HRoBovEHo MIESTA

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

pľenaj ímateľ poskytuje nájomcovi:

i.r odvoz odpadu z pohľebiska okľem stavebného odpadu,

l.2 idrŽbapozemkov astavieb na pohĺebisku, na ktoľom sa hĺobové miesto nachádza

(okĺem hĺobového miesta),

úhrady investičných a neinvestičných nákladov spojených s pľevádzkou pohĺebiska,

prevádzkovanie pohľebiska, na ktoľom sa nachádza hrobové miesto špecifikované v č1'

III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č,. I3ll2OlO Z. z. o pohrebníctve v zneni

neskoľších pľedpisov.
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čl. v.
DoBA ľÁ.lľru

Táto zmluv asauzatvára na dobu neurčitú a nesmie sa vypovedať skôr, ako po uplynutí tlecej

doby (10 ľokov odo dňa pochovania), ak zŕkon č,. l3ll2}l0 Z. z. o pohľebníctve v zneĺí

neskorších predpisov neustanovuje inak'

Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je doklad o úhĺade nájomného'

čl. vI.
NÁJoMNE

Nájomné vo výške 46,47 EUR (slovom: štyridsat'šest' eur štyridsat'sedem centov) bolo

zo stľany nového nájomcu uhľadené na dobu do 492023

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

nájmu bude určená podľa aktuálne platného cenníka pľenajímateľa'

Nájomca je povinný pred uplynutím predplateného obdobia uhradiť nájomné na ďalšie

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

obdobie, má pľenajímateľ pľávo vypovedať túto nájomnú zmluvu postupom podľa č1' VIII'

tejto Zmluvy 
h.^lr^*,Áhn ĺ.rĺiesfa má nľeĺlnostné orávo 'ej nájomnej

Pri úmľtí nájomcu hľobového miesta má pľednostné právo nauzafforerue nov

zmluvy na hľobové miesto osoba blizka, ak je blízkych osôb viac, táb\izka osoba, ktoľá

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

zomľelému nájomcovi rodným listom alebo čestným vyhlásením s úľadne osvedčeným

podpisom vyhlasujúc tento vzťah k zomľelému nájomcovi a ktoľej pľenajímateľ písomne

ako prvej potvrdí využitie pľednostného pľáva. Pľednostné pľávo na uzatvorenie nájomnej

zmluvy možnotrptat riľ najneskôr do jedného ľoka od úmrtia nájomcu hľobového miesta'
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musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hrobové miesto a na vlastné naklady preložiť

ľudské ostatky vľátane pľíslušenstva hrobu na nové hľobové miesto'

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

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

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

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

nájomcu hľobového miesta a čísla hľobového miesta'

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

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

nájomné zap?ateĺe;ak mu nie je znáĺmaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uveľejní futo

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

hĺobového miesta a čísla hĺobového miesta'

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

c) a nájom 
"a ie ,ĺimy' qýpovedná 1ehota uplynie do jedného ľoka odo dňa doručenia

výpovede. Prenajímateľ vyzve nájomcu, aby najneskôľ do tejto lehoty odstránil z hľobového

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

ho pľenajímateľ odstľáni; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hľobu považuje sa

opustenú vec.

Po uplynutí tlecej doby (10 ľokov odo dňa pochovania) môže nájomca písomne požíadať

prenajímateľa o ukončenie nájomného vzťahu písomnou dohodou zmluvných stľĺĺn'

spľavidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné.u\adené.' Vzoľ žiadosti

o ukončenie zmluvy tvoľí pľílohu č' 6 Všeobe cne záv'ázĺého naĺiadenia mesta Šaľa č' 512020

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

čl. Ix.
OSOBITNE USTANOVENIA

Pľenajímateľ nezodpo vedá zapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

na hĺobovom mieste.

Nájomca beľie na vedomie, že jeho vlastný hnuteľný majetok si je povinný poistiť na

vlastné naklady. Pľenajímateľ nezodpovedázapľípadnú stratu, resp' zničenie majetku'

Nájomca beľie na vedomie, že Pľenajímateľ a jeho spľostľedkovatelia spľacúvajú v zmysle

nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 20161679 z 27' aprila 20t6 o ochľane

fyzickýchosôb pľi spracúroaní 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 Zm|uve za účelom plnenia zákonných povinností

Pľenajímateľa, ktoré vyplývajú zprevádzkovania pohľebiska podľa zákonač| |3ll20l0 Z'z'

o pohľebníctu" u 
"rr.rrirr"skorších 

pľedpisov, po dobu nevyhnutne potrebnú ĺazabezpečeĺie

ptélv apovinností vyplývajúcichz,ozmluvného vďahuzaloženeho nazžk\aďe tejto Zmluvy

a následne na účelý aľchivácie po dobu tľvania archivačnej doby v súlade so zákonom č'

39512002 Z.z. oaľchívoch a ľegistľaturach a o doplnení niektoých zákonov v platnom zneĺi'

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

naľiadenia o ochrane údajov potľebné na plnerri" zakonných povinností Prenajímateľa podľa

zákona č. t3IlzOlO Z.z'. o pohĺebníctve v zneĺi neskorších pľedpisov. Nájomca zátoveŕ^

vyhlasuje, Že za účelom uzavrctia tejto Zmhlvy pľi poskýnutí osobných údajov

Pľenajímateľovi bol dostatočne informovaný o svojich pľávach vyplývajúcich zo
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4.

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

zakonnými a1ebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších ľelevantn;ých skutočnostiach

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

pred podpísaním tejto Zmluvy oboznámil. Nájomca berie na vedomie Že informácie o

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

Ý prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potľebné doručovať druhej zmluvnej stľane

akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej stľany uvedenú v č1'

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

písomnosť doručuje. V prípade, 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 doručuje. Zmluvné stľany sa výslovne dohodli na

opľávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzkĺl medzi zmluvnými stľanami' ktoľé

vyplývajú ztejto zmluvy aj prostredníctvom e - mailu aJa|ebo kĺátkej textovej spľávy.

Pľenajímateľ aNájomca sa zaväzujú písomne si oznámiť kaŽdú zmenu týkajúcu sa ich

identifikačných údajov (ĺázov, sídlo, čísla účtov a pod.) najneskôľ do 10 pľacovných dní

odo dňa, kedy táto ZlTle1anastala. Takéto zmeny sa nebudú považovať zazmerLy vyŽadujúce

si uzavľetie dodatku k tejto zmluve.

5

čl. x.
zÁvrnnČNÉ UsTANovENIA

1. K zmene tejto zm1uv y môŽedôjsť len na zik\adevzájomnej dohody zmluvných strán foľmou

očíslovaných písomných dodatkov, s výnimkou zmien vyplývajúcich Zo zmeny

pľevádzkového poľiadku pohĺebiska, ktoré siĺzáväzĺépre nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zmienvšeobecne platných pľávnych pľedpisov najmä zákoĺač,. I3Il20l0

Z.z. o pohrebníctvev zĺeĺí neskorších pľedpisov'

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

ustanoveniami VZN č. 5l2OzO v platnom zneni, zákonom č. |3tl20l0 Z. z. o pohľebníctve

v znení neskorších predpisov azákoĺom č,. 4oltg64 Z. z. občiaĺsky ziĺkonník v platnom

zĺení.
3. Touto zmluvou sa riadi tiež doba užívaniapredmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

tejto zmluvY

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

dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na webovom sídle mesta Šaľa. Zmluvné strany

súhlasia ro 
"ver";rr"ním 

celej zmluvy, vľátane so zveľejnením a sprístupnením ich osobných

údajov v ľozsahu mena a priezviska. Povinnosť zmluvu zverejrĺť vyplýva z ustanovenia $

5a ztl<ona č. 2||l2O00 Z. z. o slobodnom pľístupe k infoľmáciám ao ztnene a doplnení

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

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

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

tanovení sa použije úpľava, ktoľá, pokiaľ je to pľávne možĺé,sa čo najviac pribliŽuje zmyslu

a účelu tejto Zmiuvy, pokiaľ prí vzatváraní tejto Zm|uvy zmluvné strany túto otázku brali

do úvahy.

6. Táto zmluva je vypľacovaná v tľoch (3) vyhotoveniach povahy oľiginálu, zktoých

nájomca obďržijedno (1) vyhotovenie a prenajímatel'obdľží 2 vyhotovenia.
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7 Zmluvné stľany vyhlasujú, že zmluvu si pľečítali, súhlasia s jej obsahom' poroanmeli mu'

vyhlasujú, že obsahuj. ,touodrry, učitYo jasný azľoanrĺítelhý prejav ich vôle ana znak

súhlasu ju podpisujú.

V Šaľ, 'ĺ ,ln

Zanójomcu: Za pľenajímateľa:

aa aaaaa a.a aaa aaaaaaaaa a"tt"'

J
primátoľ

ľ

Beliclý
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