
Nájomná zmluva č'. 252l202t
na hľobové miesto

uzatvorenáv zmysle $ 663 anásl' zákoĺaé'4Ol|964Zb. občiansky zakonník v znení neskoľších

predpisov a $ 21 anásl. zŕkonač. 131/2010 Z'z'o pohľebníctve v znení neskorších pľedpisov

čt. L
ZMLWNE STRANY

1 Pľenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nám. Sv' Tľojice 7'927 15 Šaľa

Zastupený: Mgľ. Jozef Belický, pľimátoľ mesta

Bankové spojenie: Slovenská spoľiteľňa' a's'

IBAI.{: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
IČo: 00 306 185

(ďalej len,, prenaj ímateľ " )

2. Nájomca: Eva Szoláľdová

Naľodený/á:
Rodné číslo :
Trvale bYtom:

Tel.
e-mail:
(ďaĺej len,, nój oĺnca" )
(obidvaja účastníci ztnlwy v ďalšom texte spoločne aj ako ,,zmluvné strany")

čl. u.
WODNE USTANOVEMA

1 Nájomná zmluva na hrobové miesto

Prenajímateľ je vylučným vlastníkom pozemku_ľegistľa C KN paľcela číslô 1586/1'

zastavanéĺplocha anádvoľie ornimere ilz++ m2,paľcela ľegistľa C KN číslo 1586/8'

zastayaĺétplocha a nádvorie o výmeľe t34 fi? a parcela ľegistľa C KN číslo 1586/6, ostafirá

plocha o v.imeľe 7 m2 vedené katasbálnyr' oäboronr okresného uĺadu Šaľa' pľe obec

a katastľálne územie Šaľa" na liste vlastníctva č' 1 (ďatej aj ako "nehnuteľnosti")'

Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintoľín mesta Šaľa ktoý je pohĺebiskom podľa zékona

t3/l201oZ,z,opohĺebníctvevzneníneskoľšíchpľedpisov.Pľenajímateľjepľevádzkovateľ
pohĺebiska.
Hrobové miesto napaľcele 14, ľad: 2, hľobové miesto č. 19 (ďalej aj ako ,,hľobové miestoo')

doterazvŽívalpôvodný ĺájomca- Juliana Aĺfoldiovó (ďalej aj ako ,,pôvodný nájomcď') na

zél<áaďe Nájomnej zmluvy č.233l[g zo-dín27'4'20Og', pľičom nájomné zavžívante

hĺobového miesta bolo uhľadené na dobu do 22'l'2022'

Z dôvodu, že pôvodný nájomca zomĺel a nájomca využit pľednostné právo na uzatvorenie

novej nájomnej zmluvy na hľobové miesto v súlade s $ 21 ods' 4 zókoĺač' I3tl20t0 Z'z'

o pohľebníctve v zneĺi neskorších predpisov sa zmluvné strany lýslovne dohodli na

uzatvorení tejto nájomnej zmluvy (ďalej len "zmluvď)'
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1 Pľenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca prijíma do nájmu za podmienok

dohodnulich v tejto zm1uve hĺobové *i"io na paľcele 14' ruď: 2' hĺobové miesto č' 19'

čl. uI.
PREDMEľ ĺ Účnl NÁJMU

čl. Iv.

neskoľších pľedpisov

čl. v.
DoBA ľÁĺvĺu

Táto zmluv asaĺzaŤĺéra na dobu neurčitú a nesmie sa vypovedať skôr, ako po up'ynutí tlecej

doby (10 rokov odo dňa pochovania) , ak zékonč' 131/2010 Z' z' opohľebníctve v znení

neskorších predpisov neustanowje inak'

Neoddeliteľnoupľílohoutejtozmluvyjedokladoúhľadenájomného.

čl. vI.
ľÁĺoľĺľÉ

1

SLUŽBYsPoJENÉsNÁJMoMHRoBovÉrĺoMIESTA

S prenájom hľobového miesta sú spojené sluŽby, ktoľé počas trvania nájomného vzťahu

prenaj ímateľ poskytuj e náj omcovi :

1.1 odvoz odpadu z pohĺebiska okľem stavebného odpadu'

l.2lĺ&žbapozemkovastaviebnapohľebisku,naktoľomsahľobovémiestoĺachádza
(okľem hľobového miesta)'

1.3 úhĺady investičných a neinvestičných nákladov spojených s prevádzkou pohĺebiska'

t.4 prevádzkovanie pohľebiska, naktoľom sanachádzahľobové miesto špecifikované v č1'

III.tejtozmluvy,vsúladesozákonomč,|3ll20l0Z.z,opohľebníctvevzneĺí

1

)

1. Nájomné vo výške 10 EUR (slovom: desat'eur) bolo zo stľany nového nájomcu uhĺadené

na dobu do23'l'2032'
2. Nájomca beľie na vedomie a qýslovne súhlasí s tým' Že výška nájomného na ďalšie obdobie

nájmubudeurčenápodl'aaktuálneplatnéhocenníkapľenajímateľa.
3. Nájomca je povinný pľed uplynjm predplateného oMouĺa uhĺadiť nájomné na ďalšie

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

obdobie, má prenajímateľ pľávo,rypou"auľ futo nájomnú zmluvu postupom podľa č1' Vn'

tejto Zmluvy 1 ,1 ' '^^+^*Á ^.aÁnncfné ie nov,ej nájomnej
4.Pľiúmľtínájomcuhĺobovéhomiestamáprednostnéprávonauzatvoľerl

zmluvynahľobovémiestoosobablízka,akjeblízkychosôbviac,ráb\izkaosoba,ktoľá
doručí pľenajímateloovi písomnú žiadosť ako prvá' preukaže svoj status blízkej osoby k

zomľelémunájomcoviľodnýmlistomalebočestnýmvyhlásenímsuľadneosvedčeným
podpisom vyhiasujúc tento vďah k zomrelému nájomcovi a ktoľej prenajímateľ písomne

ako pľvej potvrdí využitie pľednostného prélva' Pĺednostné pľávo na lzaťĺotenie nájomnej

zmluvymožnouplatniťnajneskôľdojednehoľokaodúmľtianájomcuhĺobovéhomiesta.
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musí so súhlasom nájomcu zabezpeéiť iné hĺobové miesto a na vlastné naklady pľeložiť

ľudské ostatky wátanepríslušenstva hľobu na nové bĺobové miesto'

Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú "*1rrľ 
z dôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'

je povinný 
'yporo.a;rra3or*"j 

zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace predo dňom'

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

uveĺejní tuto infoľmáciu na mieste ou"ytĺo* na pohĺebisku s uvedením mena a pľiezviska

nap*.u hľobového miesta a čísla hĺobového miesta' 
), je povinný

Ak prenajímateľ vyŇie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods. 1 písm' c

rrýpoveď doručiť ,räo*"oui najneskôľ do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty' na ktoru bo1o

nájomné zapaateĺéiakmu nie je zná,naadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uveľejní tuto

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

hľobového miesta a čísla hľobového miesta'

Ak prenajímateľ |povedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm'

c) a nájom "u:" 
Ái^v, vypovedná lehota uplynie do jedného ľoka odo dňa doručenia

qýpovede. Pľenajímate ľ ,yrr"nájomcuo aby najnestoľ do tejto lehoty odstľánil z hľobového

miesta pľíslušenstvo hĺobu; ak ho ., t.jio r.rroie neodstľáni, po uplynutí výpovednej lehoty

ho pľenajímateľ odstráni; po uplynutí vypoveane; lehoty sa pľíslušenstvo hrobu považuje sa

;:Tl;fr#"ĺ.."3 doby (10 rokov odo dňa pochovania) môŽe nájomca písomne požiadať

pľenajímateľa o ukončenie nájomného vďahu písomnou dohodou zmluvných stľán'

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

o ukončenie zmluvy tvoľí pľílohu č. 6 Všeobe cĺe zálväzného naľiadenia mesta Šaľa č. 512020

Pľevádzkoý poriadok pohľebísk mesta Šaľa (ďalej aj ako ,,vZN č)' 512020*)'

4

5

6

čl.Ix.
osoBITNÉ USTANoVENIA

1. Pľenajímateľ nezodpov eďä zapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

na hľobovom mieste'

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

vlastné naklady. Prenajímateľ n."oJpou edé|zapľípadnú stľafu, resp' zničenie majetku'

3. Nájomca beľie na vedomie, že Pľenajímateľ a jeho spľostľedkovate'ia spracúvajú v zmysle

naľiadenia Euľópskeho p*t*.ň-; '^d, 
ĺeul zóro K79 z 27 ' apn|a 2076 o ochľane

ffzických osôb pri spľacúvaní osŇch ĺau:on a o vol'nom pohybe takýchto údajov' ktoým

sa zrušuje ,rn"*i.u g5l46lEs (všeobecné naľiadenie o ochľane údajov) osobné údaje

Nájomcu v ľozsahu stanovenom v tejto Zmluve za'účelom plnenia zakonných povinností

Pľenajímďeľa, lĺ:toré vyplývajú 
'p'"'aa*ovania_ľ.ohľebiska 

podľa zákoĺač' l3120t0 Z'z'

o pohĺebníctvá u 
^.rrirr.skoľších 

pľedpisov, po dobu nevyhnutne potľebnú ĺazabezpeéeĺie

ptélv apovinností vyplývajúcich zä zduvného vďahu založeĺého ĺazék\ade tejto Zmluvy

a nás'edne na účely aľchivácie po dobu trvania archivačnej doby v sulade so zákonom č'

3g5l2OO2Z.z. oaľchívoch a ľegistraturach a o doplnení niektoľých zákonov v platnom zĺeĺi'

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

naľiadeniaoochľaneúdajovpotrebnénuplneniezakonnýchpovinnostíPrenajímateľapodľa
zákoĺa é. |3tl20t0 Z.z.o pohľebníctve v zneĺineskorších pľedpisov. Nájomca zaroveň

vyhlasuje, že za účelom uzavľetia tejto Zmlwy pri poskýnutí osobných údajov

Pľenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný o 
-svojich 

právach vyplývajúcich zo
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spľacúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskýnúť v súvislosti so

zakonnými alebo zmluvnými poziadavkami, ako aj o ďalších ľelevantn:ých skutočnostiach

obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky ocbľany súkľomiď" s ktorého obsahom saNájomca

pred podpísaním tejto Zmluvy oboznámil. ľá3omca berie na vedomie že infoľmácie o

spľacovávaní osouných údajov sú dostupné na webovom sídle Pľenajímateľa: www'sďa'sk'

V pľípade, ak budĹ podľá tejto mrluvy potrebné doručovať dľuhej zm1uvnej stane

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

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmenaadľesy písomne oznĺĺmená druhej zmluvnej strane' ktoľá

písomnosť doručuje. V pľípade, ak sa p?rorn"o'ť aj pľi dodľžaní !ýchto podmienok vľáti

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

zásielky zmluvnej strane, ktotálzásíelku doručuje' Zmluvné stľany sa ýslovne dohodli na

opľávnení doručovať písomnosti týkajúce sa zénäzku medz|zmluvnými stľanami' ktoré

vyplývajúztejtozĺnluvyajprostredníctvome-mailuďalebokľátkejtextovejsprávy.
Pľenajímateľ aNájom.; .; zaväzujipísomne si oznámiť každú znenu ýkajúcu sa ich

identifikačných údajov (ĺáaov,sídlo, čisla účtov a pod') najneskôr do 10 pracovných dní

odo dňa, kedytáto Á"r-nastala. Takéto nneÍLysanebudúpovažovať zazITLeÍLy vyžadujúce

si uzavretie dodatku k tejto zmluve'

čl. x.
zÁvBnnčNE USTANovENIA

KzmenetejtozmluvymôžedôjsťlennazékJadevzájomnejdohodyzmluvnýchstľánfoľmou
očíslovaných písomných dodatkov, s ýnimkou zmieĺ vyplývajúcich zo 7Ír[eny

prevádzkového poriadku pohľebiska, ktoľé stlzávbznépre nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zmieĺvšeobecne ptatných právnych pľedpisov najmä zákonač' 131/2010

Z.z. opohľebníctv e v zĺeĺĺneskoľších predpisov'

Pľáva a povinnosti zmluvných stľán touto zmluvou neupľavené sa riadia pľíslušnými

ustanoveniami VZN é.5ĺ202ov platnom meĺi,,zákonom č,. t3ll2}1o Z. z. o pohĺebníctve

v zneĺíneskoľších predpisov a zákonom é' 4ott964 Z' z' obéiansky zákonník v platnom

znerú.
ToutozmluvousariaditieŽdobaužívaniapľedmetunájmudodobynadobudnutiaúčinnosti
tejto zmluvY.
Táto zmluva nadobúda p1atnosť dňom jej podpisu oboma zmluvn;imi stľanami a účinnou

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

súhlasia so zveľejnením celej zmluvy, vrátane so zveľejnením a sprísfupnením ich osobných

údajov v rozsahu mena a priezviska. Povinnosť zmluvu zveľejniť wplyva z ustanovenia $

5azékoĺač,.211l2oo0Z.z.oslobodnompľístupekinfoľmáciámaoaneneadoplnení
niektoýchzákonov(zakonoslobodeinfoľmácií)vplatnomzĺeĺi,
Ak niektoľé ustanovenia tejto Zmlwynie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stľatia

účinnosť,niejetýmdotknutáplatnosťostatnýchustanovení.Namiestoneúčinnýchus-
tanovení sa pouŽije úprava, ktoľá, pokiaľ je to pľávne možné' sa čo najviac približuje zmyslu

aúčelutejtoZmluvy,pokiaľpľiuzatvaľaníteitoZmluvyzmluvnéstľanytutootázkubrali
do úvahy.

Táto zmluva je vypľacovaná v tľoch (3) vyhotoveniach povďry originálu' z ktoých

nájomca obdľží jedno (1) vyhotovenie a pľenajímateľ obdľží 2 vyhotovenia'

1

2.

3

4

5

6.
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i7. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si pľečítali, súhlasia s jej obsahom' porozrrmeli mu,

vyhlasujú, že obsahuje slobodný, WčitY, jasný azĺozlĺrtitelný prejav ich vôle ana znak

súhlasu ju podpisujú.

V Šaľ, dir.....?.?...?'. :. P.u.......

Za nójomcu: Za prenajímateľa:

li
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