
Náj omná zmluva é'29312021

na hrobové miesto
zakonník y zĺerineskoľších

uzatvoľená v zmysle $ 663 anásl. zákona é' 40lt964 zb. občiansky
neskorších pľedpisov

č. 131/2010 Z' z' o pohrebníctve v zneĺí
a$ 21aĺás|.zá/r.oĺa

I

čl. L
zMLUvt{É sľnĺľy

Pľenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Náĺn' Sv' Tľojice 7 'g27 
15 Šaľa

Zastípeĺýz Mgr' Jozef BetickÝ' primátor mesta

s*'kä'e 
'pojenie: 

Slovenská spoĺiteľňa' a's'

IBA}.I: šŕsz 0900 0000 Oost 2430 6282

BIC: GIBASKBX

lČo: 00 306 185

(ďalej len,, prenaj ímateľ " )

2 Náiomca:
Naĺodený/á:
Rodné óíslo :

Tľvale bytom:
Tel.
e-mail:

Shvomír Zuzč'á.Jľ

,ľ;':ir:;:;:ťr:#::;)luvy 
v ďalšom texte spoločne aj ako ,,zrnluvné stľany")

ól. il.
ÚvouľÉ USTANovENIA

1 PľenajímateľjevýlučnýmvlastníkompozemkuľegistľaCKNpaľcelačíslo1586/1'
zastavaĺéplochy a_nádvoria o.,ný*o. í{ro,o m2, paĺcela ľegistra C KN číslo 1586/8'

zastavaná plocha u "ĺa'"ĺ" 
o rnýmeľe |34 ft?apaľcela r.gi*u c KN óíslo l586t6' ostatná

plocha o qýmere 7 m2 vedené n"*oá"ň "äu"i^"1". 
okresného uradu Šďa' pľe obec

a katastľálne *"*i, Šuľa, na liste .rr^tĺ"wu č. 1 (ďďej ,,aj ako nehnuteľnostľ)'

Na tejto ,,"t oot"ľ'J*ti , a'ĺachädza.i";.í" ;;sta šuľu ttooý je pohľebiskom podľa zékoĺa

13'2'toZ.z.opohrebníc*ev 
zneníneskoľšíchpr.apirorr.'ľreiajímateľjeprevádzkovateľ

pohrebiska.

)

čl. III.

PREDMEľ ĺÚčnl NÁJMU

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

dohodnutých v tejto nájomnej ^"ľ:: 
(a'"-j 1.', ,,Jrolo'a*): hľobové mjesto na paľcele ó':

Nc 16 ľad:9 b,"b;;;t'sto č : 14U ĺaaĹj aj ako 
"hľobové 

miesto')'
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čl.Iv.
SLUŽBYsPoJENÉsNÁJMoMHRoBovÉrroMIESTA

S prenájom hľobového miesta sú spojené služby, ktoré počas tľvania nájomného vďahu

pľenaj ímateľ poskýuj e náj omcovi :

r.r odvoz odpadu z pohĺebiska okľem stavebného odpadu'

t.z ú&žbapozemkov a stavieb na pohĺebisku, na ktoľom sa hrobové miesto ĺachátdza

1.3

t.4

(okľem hľobového miesta),

úhľady investičných a neinvestičných nákladov spojených s pľevádzkou pohľebiska'

pľevádzkovanie pohľebiska, na ktorom sa nachádza hľobové miesto špecifikované

v č1. il. tejto zmluvy, v súlade so zákonom é.l31l20lo Z' z' o pohľebníctve v znení

1

neskorších predpisov.

čl. v.
DoBA ľÁĺľĺu

Táto zmluva sa uzatvira na dobu neurčitú v súlade so zákonom č' |31'l20l0

Z. z. opohĺebníctve v platnomzĺeĺí'

2.Neoddeliteľnoupľílohoutejtozmluvyjedokladoúhľadenájomného.
3. Užívanie hľobového miesta zaéa\o dí:m; 9'6'2027'

1. Výška nájomného činí 5,00 EUR (slovom: pät'euľ) na dobu 10 rokov aje uľčená podľa

ust. $ 12 Všeobe cĺe záväzného naľiadenia mesta Šaľa č' 5l2O2O Pľevádzkový poriadok

pohĺebísk mesta Šaľa (ďa1ej aj ako ,ovZN č. 512020*) a bolo uhľadené d;.a 9'6'2021' na

dobu do 9.6.2031.

z,Nájomnéjesplatnévoprednacelých10rokovpripodpisetejtozmluvy.
3.Nájomcaberienavedomieaýslovnesúhlasístým,ževýškanájomnéhonaďalšieobdobie

nájmubudeuľčenápodl'aaktuálneplatnéhocenníkaprenajímateľa.
4. Nájomca je povinný pľed uplynutim predplateného obdobia uhľadiť nájomné na ďalšie

obdobie.Vpľípadeaknájomcaanipopísomnomupozoľneníneuhľadínájomnénaďalšie
obdobie,mápľenajímateľpľávovypovedaťtutonájomnúzmluvupostupompodľačl.VIII.
tejto ZmluvY.

5. Pľi úmĺtí nájomcu hľobového miesta má prednostné pľávo na uzatvorenie novej nájomnej

zmluvynahľobovémiestoosobablízka,akjeblízkychosôbviac,táblizkaosoba,ktoľá
doruií prenajímateľovi písomnú žiadosť ako pľvá' pľeukaže svoj status blízkej osoby k

zomľelémunájomcovirodnýmlistomalebočesbrýmvyhlásenímsuľadneosvedčeným
podpisomvyhlasujrĺctentovďahkzomľelémunájomcoviaktorejprenajímateľpísomne
akoprvejpotvrdívyužitieprednostnéhopľáva.Prednostnépľávonauzatvorenienájomnej
zmluvymoŽnouplatniťnajneskôrdojednéhoľokaodúmľtianájomcuhĺobovéhomiesta.

čl. vI.
ľÁĺonĺľÉ
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musí so súh'asom nájomcu zabezpeéíť iné h,ľobové miesto a na vlastné naklady preloŽiť

ľudské ostatky u,ĺt*" p'ĺslušenstva hľobu na nové hĺobové miesto'

Akprenajímateľvypovienájomnú".r1,*zdôvodovuvedenýchvodseku1písm.a)ab)'
je povinný nyporo.aina:omne: zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tľi mesiace predo dňom'

keď sa má hĺobové miesto zrušiť; ak mu nie je zĺámaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu'

uveľejní tuto infoľmáciu na mieste "b;k'il 
na pohĺebisku s uvedením mena a pľiezviska

naĺorn* hľobového miesta a čísla hľobového miesta'

Ak prenajímut"ľ ,.yp*ie na3omnu zrnluvu z dôvodu uvedeného v ods' 1 písm' c)' je povinný

výpoveď doručiť näjorn.oroi najneskôľ do dvoch mesiacov po up1ynutí 1ehoty' na ktoru bolo

nájomné zap|ateĺé; akmu nie je znt'maadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu' uverejní tuto

iďoľmáciu na mieste obvyklom na pohľebistu s uvedením mena a priezviska nájomcu

hĺobového miesta a čísla hľobového miesta'

Akpľenajímateľvypovedalnájomnúzmluvuzdôvoduuvedenéhovodseku1písm.
c) a nájom 

"u 
j" ÁiÁv, vypovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia

qýpovede. Prenajímate í ,yrr"nájomcu, aty najnest<oľ do tejto lehoty odstranil z hľobového

miesta príslušenstvo hĺobu; ak ho u t.;io r.not. neodstľáni'po uplynutí výpovednej lehoty

ho pľenajímateľ odstľáni; po uplynutĺ vypovednej lehoty sa pľíslušenstvo hľobu považuje sa

ľä]lläl;ä;e písomne požiadaťpľenajímateľa o ukončenie nájomného vďahu písomnou

dohodou zm1uvných stľáľr, ,pruuiau ŕ" poslednému dňu doby' na ktoru bolo nájomné

uhĺadené.YzotŽiadostioukončeniezmluvytvoľíprílohuč.6VZNó.512020.

4

5

6

čl.Ix.
OSOBITNE USTANOVENIA

Pľenajímateľ nezodpo veďéĺ za poškodenie' aleboodcudzeniehmotnéhomajetkuuloženého
1

) ffi]äiľffi'il'l"u"*e, Že jeho vlastný hnuteľný majetok si je povinný poistiť na

vlastné nak'ady. Pľenajímatel, nezodpov eďá|zaprípadnú stratu, resp. zničenie majetku'

Nájomca berie na vedomie, že Pľenajím ateľ ajeho sprostľedkovate'ia spľacúvajú v zmysle

naľiadenia Euľópskeho parlamentu " 
._"u' ĺdul zóro K79 z 27. ap.'a 2076 o ochĺane

ffzických osôb pľi ,pňĺu*ĺ osobnÝ{ úju:ou a o volhom pohybe takýchto údajov' ktoým

sa zrušuje ,rn.*iá g5t46ĺEs (všeobecnj nariadenie o o.ľo*" údajov) osobné údaje

Nájomcu v ľozsahu stanovenom v tejto Zm|weza účelom plnenia zakonných povinností

Prenajímateľa, ktoľé vyplývajú zprevädzkovania pohľebiska podľa zé*.oĺač^I3ll20I0 Z'z'

o pohľebníctv" u 
^.rrin"rt 

orších p."opĹou, po aouu nevyt nutne potľebnú nazabezpeéeĺĺe

prälv apovinností vyplývajúcich zo ^i.'*jĺo 
vďah'lzaÍožeĺeho ĺazál<lade tejto Zmluvy

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

395ĺzoo2Z.z. oaľchívoch a registraturach a o doplnení niektoých zákonov v platnom zĺeĺí'

Spľacúvani. orouny.h údajov N1;"1":' u 'ĺua" 
s č1'' 6' ods' 1 písm' c) všeobecného

naľiadenia o ochľane údajov potrebné nu prrr.ni. zakonných povinností Prenajímateľa podľa

zäkoĺa č,. I31';2OIO Z.z.o pohĺebnícwe v znení neskorsĺch pľedpisov. Nájomca zaľoveň

vyhlasuje,Žezaúčelomuzavretiatejto'ľ':"'^.'ľ'poskýnutíosobnýchúdajov
Pľenajímateľovi bol dostatočne iďoľmovaný o svojich pľávach vyplývajúcich zo

spľacúvaniajehoosobnýchúdajov,opoui*o*tiosobnéúdajeposkýnúťvsúvislostiso

3
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4

zakonnými alebo zrrluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších ľelevantných skutočnostiach

obsiahnuých v dokumente ,,Podmienky ochľany súkľomiď" s ktorého obsahom saNájomca

pred podpísaním t"ito zror,rrry oboznámil. Nä3o..a beľie na vedomie že informácie o

spľacovávaní osouných údajov sĺ dostupne 
"u 

*'bouom sídle Pľenajímateľa: www'sala'sk'

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

akúkoľvek písomnosť' doručuje sa táto pĺ**rrorľ na adresu zmluvnej stľany uvedenú v č1.

I. zmluvy, dokiaľ nie je zÍneraaadresy písomne oznámená druhej zmluvnej stľane' ktorá

písomnosť doručuje. V prípade, ak sa pi,o,,,ooď aj pľi dodržaní dchto podmienok vľáti

nedoručená, zmluvné strany sa dohodii, že účinky doručenia nastávajú dňom vrátenia

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

oprávnení dorueovai písomnosti tý'kajúce sa zélväzku medzi zmluvn;ými stranami, ktoľé

vyplývajúztejto"nĺ.,uyajpľostľedníctvome_mailuďalebokľátkejtextovejspľávy
Prenajímateľ aNĺjom"; ;; zavĺizujtt|*o'o" si omámiť kaŽdú zmenu fýkajúcu sa ich

identifikačných údajov (ĺánov,sídlo, ús1u účtov a pod') najneskôr do 10 pracovných dní

odo dňao kedy táto á.rru rrurtala. Takéto nneny sa nebudú považovať zazÍflerly vyžadujúce

5

si uzavretie dodatku k tejto zmluve'

čl. x.
zÁvnnľčNÉ UsTANovENIA

1.KzmenetejtozmluvymôŽedôjsťlennazékJadevzájomnejdohodyzmluvnýchstránfoľmou
očíslovaných písomných dodatkov, s výnimkou zmien vyplývajúcich zo 7lrLeny

pľevádzkového poľiadku pohĺebiska, ktoré ď"a'a^épľe nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnostialebozozlnieĺvs.ou".,,"platnýchpľávnychpľedpisovnajmäzákoĺač.131/2010
Z.z. opohľebníctve v znení neskorších predpisov'

2. Práva a povinnosti zmluvných stľán touto zmluvou neupľavené sa ľiadia príslušnými

ustanoveniamiVZNé.5l2o2lvplatnomzsteni,zákonomč.13l/2010Z,z.opohľebníctve
v zneníneskorších predpisov a zákonom é' 40l:1964 Z' z' obč:iaĺsky zakonník v platnom

3. í:T: zm'uvou sa ľiadi tiež doba užívania predmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

4. TlllT]ňľ; nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami aúčinnou

dňomnasledujúcimpodnijej"u".";,,"niu,,awebovomsídlemestaŠaľa.Zmluvnéstľany
súh'asia so zverejnením celej zmluvy, vľátane so zverejnením a sprístupnením ich osobných

údajovvľozsahumenaapriezvisku.poui*osťzmluwzveľejniťvyplývazustanovenia$
5a zŕkoĺa č. 2lll2000 Z, z. o slobodnom pľístupe k informáciám a o zmene a doplnení

niektoýchzákonov(zakonoslobodeinfoľmácií)vplatnomzneni.
5. Ak niektoľé ustanovenia tejto Zmlwynie sú celkom ďebo sčasti účinné alebo neskôr stľatia

účinnosť, nie je tým dotknuta prut*rľ ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných us-

tanovení sa použije úpľava, ttorĹ pokiaľ je to právne možné' sa čo najviac približuje zmyslu

aúčelutejtoZmtuvy,pokiaľptíuzawéraĺítejtoZmluvyzmluvnéstranytutootázkubrali

6.

do úvahy. 
'ĺ_ //'\ ''-'Ĺ^1^ĺrani qĺh z bdľží jedno

Táto zmluva je vypľacovaná v tľoch (3) vyhotoveniach' z ktoľých nájomca o

(1) vyhotovenie a pienajímatel' obdľží 2 vyhotovenia'
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7 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmlrlw sí pľečítali, súhlasia s jej obsďrom' poľozumeli mu,
vyhlasujú, Že obsahuje slobodný, určitY, jasný azĺozlnitel'ný prejav ich vôle ana znak
súhlasu ju podpisujú.

V Šaľ, aĺa,.?.,.(..!?,}!

Za nójomcu: Za pľenajímatel'a

I

1

I

j Iĺ

\-
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