
Nájomná zmluva č'. t69l202t
na hľobové miesto

uzatvoľená v zmysle $ 663 anásl. zákon aé. 4011964 Zb. občiansky zakonník v zneĺíneskoľších

a $ 21 a násl. zékoĺa č. 131/2010 Z. z. o pohĺebníctvev znení neskoľších predpisov

1

predpisov

čl. L
ZMLWNÉ' sľnlľy

Pľenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nám. Sv. Tľojice 7,92715 Šaľa

Zastípeĺý: Mgĺ. Jozef Belický, primátor mesta

Bankové spoj enie : Slovenská sporitel'ňa, a's'

rBAlr{: sK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
IČo: 00 306 185

(ďalej len,, prenaj ímateľ " )

Nájomca: Stanislav Szabó

Narodený/á:

Rodné číslo :
Trvale bytom :

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

čl. il.
WODNE USTANOVENIA

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

zastavané plochy anádvoľia oqimeľe 33244 m2o paľcela ľegistra c KN číslo 1586/8'

zastavaláplocha a nádvorie o ýmere I34 fiŕ a paľcela ľegistľa C K].\I číslo 1586/6' ostatná

plocha o rnýmere 7 m2 vedené katastrálnym oáboro.r, okĺesného uradu Šďa, pľe obec

a katashálne územie Šaľa, na liste vlastníctva č. 1 (ďďej 'aj 
ako nehnuteľnosti')'

Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintorín mesta Šaľa ktoľý je pohĺebiskom podľa zél<oĺa

t3t 12010 Z. z. opohĺebníctv e v meĺineskoľších pľedpisov. Pľenaj ímateľ j e pľevádzkovďeľ

pohľebiska.

čl. III.

PREDMEľ aÚčnl ľÁnvĺu

Pľenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca prijíma do nájmu za podmionok

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

7 .rad: 13 hrobové miesto l : 18Ub (ďalej aj ako o,hĺobové miesto")'

2.
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čl.Iv.
SLUŽBY sPoJENÉ s NÁJMoM HRoBovÉHo MIESTA

S pľenájom hľobového miesta sú spojené služby, ktoľé počas trvania nájomného vďahu

prenaj ímateľ poskytuj e náj omcovi:

i.r odvoz odpadu z pohľebiska okĺem stavebného odpadu,

l.2 ídrŽbapozemkov a stavieb na pohĺebisku, na ktorom sa hľobové miesto ĺachádza

(okrem hĺobového miesta),

iúruay investičných a neinvestičných nákladov spojených s prevádzkou pohľebiska'

pľevádzkovanie pohÍebiska, na ktoľom sa nachádza hľobové miesto špeciÍikované

v č1. il. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č.l3ll2}10 Z, z. o pohľebníctve v mení

neskorších pľedpisov.

1.3

1.4

čl. v.
DoBA NÁJMU

1. Táto zmluva sa lzatvéra na dobu neuľčitú v súlade so ziíkonom č' l3ll20l0

Z. z. o pohľebníctve v platnom znení'

2. Neoddelitel'nou pľílohou tejto zmluvy je doklad o úhľade nájomného'

3. UŽívanie hľobového miesta zača\o dňia t6'4'2021'

čl. vI.
ľÁĺottĺľÉ

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

ust. $ 12 Všeobe cĺe záväzného naľiadenia mesta Šaľa č. 5l2O2O Prevádzkový poľiadok

n"r''.u''t mesta Šaľa (ďalej aj ako ,,vZ_I{ ó. 5l2o20") a bolo uhĺadené ďť'a 16.4.202l, na

dobu do 16.4.2031

2. Nájomné je splatné vopred na celých 10 ľokov pľi podpise tejto zmluvy'

3. Nájomca berie na vedomie a ýslovne súhlasí s tým, že ýška nájomného na ďalšie obdobie

nájmu bude určená podl'a aktuálne platného cenníka pľenajímďel'a'

4. Nájomca je povinný pred uplynutím predplateného obdobia uhľadiť nájomné na ďalšie

obdobie. V prípade ak nájomca ani po písomnom upozoľnení neuhľadí nájomné na ďalšie

obdobie, má prenajímateľ pľávo vypovedať tuto nájomnú zmluvu postupom podľa č1' vn'
tejto ZmluvY.

5. Pľi úmľtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzatvoľenie novej nájomnej

zmluvy na hĺobové miesto osoba bIízka, ak je blízkych osôb viac, täb\izka osoba, ktoľá

doručí prenajímďeľovi písomnú Žiadosť ako prvá, preukaže svoj stafus blízkej osoby k

zomĺelému nájomcovi rodným listom alebo čestným vyhlásením s úľadne osvedčenlým

podpisom vyhlasujúc tento vďah k zomľelému nájomcovi a ktoľej pľenajímateľ písomne

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

zmluvy moŽno uplatniť najneskôľ do jedného roka od úmrtia nájomcu hľobového miesta'
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musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hľobové miesto a na vlastné naklady preložiť

ľudské ostatky vrátane pľíslušenstva hĺobu na nové hĺobové miesto.

3. Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a b),
je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace pľedo dňom,

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

uveľejní tuto iďoľmáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a pľiezviska
nájomcu hľobového miesta a čísla hľobového miesta.

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

výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty' na ktoru bolo

nájomné zaplateĺé; ak mu nie je znélma adľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uveľejní tuto

informáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a pľiezviska nájomcu

hľobového miesta a čísla hĺobového miesta.

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

c) a nájomca je známy, qýpovedná lehota uplynie do jedného ľoka odo dňa doručenia
qýpovede. Prenajímateľ vyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstľanil z bľobového

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

ho pľenajímatel'odstľáni; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hľobu považuje sa

opustenú vec.

6. Nájomca môŽe písomne požiadať prenajímatel'a o ukončenie nájomného vďahu písomnou

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

uhľadené. Yzor žiadosti o ukončenie zmluvy tvorí pľílohu č. 6 vZN č.512020.

čl. Ix.
osoBITNÉ USTANoVENIA

Prenajímateľ nezodpovedá za poškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

na hĺobovom mieste.
Nájomca beľie navedomie, že jeho vlastný hnutelhý majetok si je povinný poistiť na

vlastné nĺíklady. Prenajímateľ nezodpovedázapľípadnú stľatu, resp. zničenie majetku.

Nájomca beľie na vedomie, Že Prenajímateľ a jeho sprostľedkovatelia spracúvajú v zmysle

naľiadenia Európskeho parlamentu a ľady (EU) 20161679 z 27. aprila 20t6 o ochľane

fyzickýchosôb pľi spľacúvaní osobných údajov a o volhom pohybe takýchto údajov, ktoým
sa zrušuje smemica 95l46lBs (všeobecné nariadenie o ochľane údajov) osobné údaje

Nájomcu v ľozsahu stanovenom v tejto Zmluve za účelom plnenia zál<onrlých povinností

Pľenajímďeľa, ktoľé vyplývajú z ptevádzkovania pohľebiska podľa zékona č:. l3ll20t0 Z.z.

o pohĺebníctve v znenineskorších pľedpisov, po dobu nevyhnutne potrebnú nazabezpečerue
práv apovinností vyplývajúcich zo zmluvného vďahuzaložeĺého nazékJade tejto Zmluvy
a následne na účely aľchivácie po dobu trvania aľchivačnej doby v súlade so ziíkonom č.

39512002 Z.z. o aľchívoch a registrafurach a o doplnení niektoých zákonov v platnom zĺeni.
Spracúvanie osobných údajov Nájomcu je v súlade s č1. 6. ods. 1 písm. c) všeobecného

nariadenia o ochrane údajov potrebné na plnenie zákoĺlĺýchpovinností Prenajímateľa podľa

zákona č,. l3ll20l0 Z.z. o pohľebníctve v zneni neskorších predpisov. Nájomca zéltoveťl

vyhlasuje, že za účelom uzavľetia tejto Zmluvy pri poslqrtnutí osobných údajov

Pľenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich pľávach vyplývajúcich zo
spľacúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskytnúť v súvislosti so
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zakonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších ľelevantných skutočnostiach

obsiahnu!ých v dokumente,,Podmienky ochľany súkľomiď', s ktorého obsahom saNájomca

pľed podpísaním tejto Zmluvy oboznámil. Nájomca beľie na vedomie že informácie o

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

V pľípade, ak bude podľa tejto zmluvy potľebné doručovať druhej zmluvnej stľane

akukoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adľesu zmluvnej strany uvedenú v čl.

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmena adľesy písomne oznámeĺá druhej zmluvnej stľane, ktorá

písomnosť doručuje. V pľípade, ak sa písomnosť aj pľi dodrŽaní tychto podmienok vráti

nedoručená, zmluvné stľany sa dohodli, že účinky doručenia nastĺĺvajú dňom vrátenia

zásie1ky zmluvnej straneo ktorá zásíelku doručuje. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na

opľávneď doručovať písomnosti týkajúce sa zäväzJr<ll medzi zmluvnými stranami, ktoľé

vyp1ývajú ztejto zmluvy aj pľostredníctvom e - mailu ďalebo krátkej textovej správy

Pľenajímateľ aNájomca sa zaväzujú písomne si oznámiť kaŽdú änenu fýkajúcu sa ich

identiťrkačných údajov (näzov, sídlo, čísla účtov a pod.) najneskôľ do 10 pľacovných dní

odo dňa, kedytáto zme1anastala. Takéto zffrcrLy sanebudúpovaŽovať zazmerly vyŽadujúce

si uzavľetie dodatku k tejto zmluve.

čt. x.
zÁvrnn'čľÉ usľl'ľovENIA

K zmene tejto zmluvy môŽe dôjsť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán foľmou

očíslovaných písomných dodatkov, s výnimkou zmien vyplývajúcich zo zmeny

prevádzkového poriadku pohľebiska, ktoré sízáväznépľe nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zrĺieĺvšeobecne platných pľávnych pľedpisov najmä zékorĺač. l3ll20l0
Z.z. o pohľebníctve v znení neskorších pľedpisov.

Pľáva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými

ustanoveniami VZN č.5l2O20 v plďnom zÍÉni,zákonom č,.l3ll201.0 Z. z. o pohĺebníctve

v zneni neskorších predpisov azákonom č. 4011964 Z. z. občiansky zakonník v platnom

znení.
Touto zmluvou sa ľiadi tiež doba vžívaniapľedmetu nájmu do doby nadobudnutiaúčinnosti

tejto zmluvy.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvn:ŕmi stľanami a účinnou

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

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

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

5a zékoĺa č. 2tĺl2o10 Z. z. o slobodnom prístupe k infoľmácĺám ao zmene a doplnení

niektoých zákonov (zákono slobode infoľmácií) v platnom znenĹ

Ak niektoľé ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom ďebo sčasti účinné alebo neskôľ stratia

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

tanoveď sa použije úpľava, ktoľáo pokiaľ je to pľávne možné, sa čo najviac približuje zmyslu

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pi lzatvétaní tejto Zm|avy zmluvné stľany tuto otĺízku bľali

do úvahy.

Táto zmluva je vypracovaná v troch (3) vyhotoveniach, z ktoých nájomca obdňí jedno

(1) vyhotovenie a pľenajímateľ obdrŽí 2 vyhotovenia.
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Zmluvné stľany vyhlasujú, že zmluw si pľečítali, súhlasia s jej obsahom' poľozumeli mu'

vyhlasujú, Že obsahuj. ,touoany, uľerty, jasĺý azrozurĺlitelhý prejav ich vôle ana zlĺak7

súhlasu ju podpisujú.

Zanójomcu:

V Šali, dn .....(./,..?.,.#!.("""

Za prenajímateľa:

*t
**

* 1

mesta

ľ
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