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uzatvoľenávzmysle$66
predpisova$21 anásl'

Náj omná zmluva č. 2321202l

na hľobové miesto
3 a násl. zékoĺač).4011964 Zb. občiansky zakonník v znení neskoĺších

zékoĺač. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve zneĺĺneskoľších pĺedpisovv

čl. L
ZMLIryNE STRANY

1. Pľenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nám' Sv' Trojice 7'92715 Šaľa

Zast6peĺý: Mgr' Jozef Belický' pľimátor mesta

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa' a's'

IBAI.{: SK82 0900 0000 OOst 2430 6282

BIC: GIBASKBX
IČo: 00 306 185

(ďalej len,, pľ enaj ímateľ " )

Nájomca: Noľa Mányová

Naľodený/á:

Rodné číslo :
Tľvale bytom :

Tel.
e-mail:
(ďalej len,,nájomca")
(obidvaja účastníci zľnluvy v ďalšom texte spoločne aj atro ,,zmluvné stľany")

čl. IL
ÚvooľÉ UsTANovENIA

pohľebiska.

čl. III.

Pľenajímateľ je výlučným vlastníkom pozemku^ registra C KN parcela číslo 1586/1'

zastavanáplocha anádvoľie ovýmeľe )zz++ m2,paľcela registľa C KN číslo 1586/8'

zastavaĺäplocha a nádvoľie o výmeľe B4 ď a parcela registľa C KN číslo 1586/6' ostatrá

p1ocha o v.imere 7 m2 vedené katastľá1nym oäbo'o* okresného uradu Šďa" pľe obec

a katastľálne územie Šaľa, na liste vlastníctva č. 1 (ďalej aj ako ,,nehnuteľnostio')'

Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintoľín mesta Šaľa ktoľý je pohľebiskom podľa zál<ona

t31l2o1lZ.z.opohľebníctvevzneníneskoľšíchpľedpisov.Pľenajímatel'jeprevádzkovateľ
2.

1

PREDMET,q, ÚčEL NÁJMU

Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca pľijíma do nájmu za podmienok

dohodnuých vtejto nájomnej zmluve (dďej len ,,zľúuvď'): hľobové miesto na paľcele

NC 17, rud: 4 hrobovJmiesto č. 20 (ďalej aj ako ,,hľobové miesto").

Nájomná zmiuva na hrobové miesto
!16



1

čl. Iv.
sLUŽBY sPoJENÉ s NÁJMoM HRoBovÉrĺo MIEsTA

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

pľenaj ímateľ poskýuj e náj omcovi :

r.r odvoz odpadu z pohľebiska okľem stavebného odpadu'

t.2 údrŽbapozemkov a stavieb na pohľebisku, na ktoľom sa hľobové miesto nacháldza

(okľem hľobového miesta),

1.3 úľady investičných a neinvestičných nákladov spojených s pľevádzkou pohľebiska'

t.4pľevádzkovaniepohľebiska,naktoromsanachádzahľobovémiestošpeciťrkovanévč1.
III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č. l3ll2ot0 Z' z' o pohľebníctve v znení

neskoľších pľedpisov'

čl. v.
DoBA NÁJMU

1. Táto zmluv asavzatvilta na dobu neuľčitu a nesmie sa vypovedať skôľ, ako po uplynutí tlecej

doby (10 ľokov odo dňa pochovania) , ak zélkoĺ é' I3ll2o1o Z' z' o pohrebníctve v znení

neskorších pľedpisov neustanowje inak'

2.Neoddeliteľnouprílohoutejtozmluvyjedokladoúhľadenájomného.
3. UŽívanie hľobového miesta zaéalo: t7'5'202t'

čl. vI.
ľÁĺoľlľÉ'

1.Výškanájomnéhočiní20EUR(slovom:dvadsat'eur)nadobu10ľokovajeuľčenápodľa
ust. $ 12 Všeobe cĺe zžlväzneľro naľĺaaenia mesta Šaľa č. 512020 Pľevádzkový poľiadok

pohĺebísk mesta Šaľa v platnom zneni(ďalej aj ako ,,VZN č" 5l2o2}*) a bolo uhĺadené dňa

ll,5,202l,na dobu do 11'5'2031'

2. Nájomné je splatné vopľed na celých 10 rokov pľi podpise tejto zmluvy (na celú tleciu dobu)'

3.Nájomcaberienavedomieaqýslovnesúhlasístým,Ževýškanájomnéhonaďalšieobdobie
nájmubudeuľčenápodľaaktuálneplatnéhocenníkaprenajímateľa.

4. Nájomca je povinný pred uplynutím pľedplateného obdobia ulľadiť nájomné na ďalšie

obdobie.Vpľípadeaknájomcaanipopísomnomupozoľneníneuhľadínájomnénaďalšie
obdobie, má pľenajímatel'právo vypovedať tuto nájomnú zmluvu postupom podľa č1' Vn'

tejto ZmluvY.

5. Pri úmľtí nájomcu hľobového miesta má prednostné právo na uzatvoľenie novej nájomnej

zmluvynahĺobovémiestoosobablízka,akjeblízkychosôbviac,táb\ízkaosoba,ktorá
doručíprenajímatel,ovipísomnúžiadosťakopľvá,preúaŽesvojstatusblízkejosobyk
zomĺelémunájomcovirodnýmlistomalebočestnýmvyhlasenímsúľadneosvedčeným
podpisomvyhlasujĺctentovďahkzomľelémunájomcoviaktorejpľenajímateľpísomne
akoprvejpowľdívyužitieprednostnéhopráva.Prednostnépľávonauzatvoľenienájomnej
zmluvymoŽnouplatniťnajneskôľdojednéhoľokaodúmľtianájomcuhĺobovéhomiesta.
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musí so súhlasom nájomcu zabezpeéiť iné hĺobové miesto a na vlastné náklady pľeložiť

l,udské ostatky vľátane pľíslušenstva hľobu na nové hľobové miesto'

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

je povinný v;ipoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace pľedo dňom'

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

uverejní tuto iďoľmáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a priezviska

nájomcu hľobového miesta a čísla hĺobového miesta'

Akprenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods. l písm. c), je povinný

výpoveď doručiť ná3o*"oui najneskôľ do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty' na ktoru bolo

nájomné zaplateĺé; akmu nie je známaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu' uverejní tuto

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

hľobového miesta a čísla hĺobového miesta'

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

c) a nájomc a je znélmy' qýpovedná lehota uplynie do jedného ľoka odo dňa doručenia

qýpovede. Prenajímateľ vyzve nájomcu, aby najneskôľ do tejto lehoty odstránil z hĺobového

miesta príslušenstvo hľobu ak ho v tejto lehote neodstľánio po uplynutí výpovednej lehoty

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

opustenú vec.

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

prenajímateľa o ukončenie nájomného vďahu písomnou dohodou zmluvných stľĺĺn'

spľavidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné uhľadené' Vzoľ Žiadosti

o ukonoenie zmluvy tvoľí prílohu č' 6 VZN č" 512020'

4.

5

6

čl.Ix.
osoBITNÉ USTANoVENIA

1. Pľenajímateľ nezodpovedázapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

na hľobovom mieste.

2. Nájomca berie navedomie, že jeho vlastný hnuteľný majetok si je povinný poistiť na

vlastné naklady. Pľenajímateľ nezodpov edázapľípadnú stľatu, resp' zničenie majetku'

3. Nájomca berie na vedomie, že Prenajímateľ a jeho sprostľedkovatelia spľacúvajú v zmysle

nariadenia Euľópskeho paľlamentu a rady (EU) 20161679 z 27 ' apn|a 2016 o ochľane

ffzických osôb pľi spracúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov' ktoým

sa zrušuje smeľnica 95t46lTs (všeobecné nariadenie o ochľane údajov) osobné údaje

NájomcuvrozsahustanovenomvtejtoZmluvezaúčelomplneniazakonnýchpovinností
Pľenajímateľa, ktoľé vyplývajú ,pr"ižrdrkovania pohrebiska podľa zé;''onačl' t3ll20l0 Z'z'

o pohľebníctve v zneruneskoľších predpisov, po dobu nevyhnutne potľebnú ĺazabezpečerue

ptäv apovinností vyplývajúc ichz|zmluvného vďahuza1oženého na základe tejto Zmluvy

a následne na účely aľchivácie po dobu trvania archivačnej doby v súlade so zákonom č'

395lz0;2 Z.z. oarchívoch a registrďuľach a o doplnení niektoých zákonov v platnom zĺeni'

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

naľiadenia o ochľane údajov potrebné na plnenie zákonných povinností Prenajímatel'a podľa

zŕkona č,. l3ll2olO Z.z. o pohĺebníctve v zĺeni neskoľších pľedpisov. Nájomca zaľoveň

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

Prenajímateľoviboldostatočneinfoľmovanýosvojichprávachvyplývajúcichzo
spľacúvaniajehoosobnýchúdajov,opovinnostiosobnéúdajeposkytnúťvsúvislostiso
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zákonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších relevantných skutočnostiach

obsiahnuťých v dokumente ,,Podmienky ochĺany súkľomiď'o s ktorého obsahom saNájomca

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

spľacovávaníosobnýchúdajovsúdostupnénawebovomsídlePrenajímateľa:www.sala.sk.
V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej stľane

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

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmetaadľesy písomne oznĺĺmená druhej zmluvnej stľane' ktoľá

písomnosť doručuje. V prípade, ak sa piro*o,ť aj pľi dodľŽaní ýchto podmienok vľáti

nedoručená, zmluvné strany sa dohodii, Že účinky doručenia nastávajú dňom vľátenia

zásielky zmluvnej stľane, kÍoľá zásielku doručuje' Zmluvné stľany sa výslovne dohodli na

opľávnení doručovať písomnosti týkajúce sa zäľväzku medzi zmluvnými stranami' ktoľé

vyplývajú ztejtozmluvy aj pľostredníctvom e _ mailu ďalebo krátkej textovej spľávy'

Pľenajímateľ aNájom"; ;; zaväzlý,Ĺĺpísomne si oznámiť kaŽdil änenu týkajúcu sa ich

identiÍikačných údajov (názov, sídlo, čisla účtov a pod') najneskôľ do 10 pracovných dní

odo dňa, kedytáto zmenanastala. Takéto zmeÍLysanebudúpovaŽovať zazmeÍIy vyžadujúce

5

si uzavľetie dodatku k tejto zmluve'

čl. x.
zÁvnnnčNÉ UsTANovENIA

1. K zmene tejto zmluvy môŽe dôjsť len na zžk|adevzájomnej dohody zmluvných straĺr formou

očíslovaných písomných dodatkov, s ýnimkou zmien vyplývajúcich zo zmeÍl-y

prevádzkového poľiadku pohľebiska, ktoré stlzäĺvaznépre nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zĺrienvšeobecne ptatných pľávnych pľedpisov najmä zékoĺaé' L3ll20t0

Z.z. opohľebníctve v znení neskorších pľedpisov'

2. Práva apovinnosti zmluvných stľán touto zmluvou neupravené sa riadia pľíslušnými

ustanoveniami VZN č,.5l2o2}v platnom znení,zákonom č,.l3llz}l} Z. z. o pohľebníctve

v mení neskorších pľedpisov a zákonom ó. 4011964 Z' z' obéiansky zakonník v platnom

zneni,
3. Touto zmluvou sa riadi tiež doba uŽívania predmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

tejto zmluvY.

4. Táto zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpisu oboma zmluvn;ými stľanami a účinnou

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Šaľa' Zmluvné stľany

súhlasiasozveľejnenímcelejzmluvy,vrátanesozverejnenímasprístupnenímichosobných
údajovvľozsahumenaapľiezviska.Povin,,osťzmluvuzverejniťvyplyvazustanovenia$
5azákonaÓ.2|ll20OOZ.z,oslobodnomprístupekinformáciámaozmeneadoplnení
niektoýchzákonov(zakonoslobodeinfoľmácií)vplatnomzneru,

5. 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-

tanovenísapoužijeúprava,ktoľa,pokiaľjetoprávnemofué'sačonajviacpľibližujezmyslu
a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pnizawaraní tejto Zmhlvy zmluvné strany tuto otázku brali

do úvahy.

6. Táto zmluva je vypracovaná v troch (3) vyhotoveniach povahy oľiginálu' z ktoých

nájomca obdľží jedno (1) vyhotovenie a prenajímateľ obdrží 2 vyhotovenia'

sl6
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7 Zmluvné stľany vyhlasujú, že zmluvu si pľečítďio súhlasia s jej obsďrom' porozumeli mu,

vyhlasujú, že obsahuj" 
'toboa''y, 

WčitY, jasný azlozvrritelhý pľejav ich vôle ana znak

súhlasu jupodpisujú.

v Šďi, día....!! :.2.:..??.:!...

Za nójoľncu: Za prenajímatelh:

í: i

Šaľa

/
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