
Nájomná zmluva ó'' 29612021

na hrobové miesto
zakonník v znení neskoľších

uzatvorcĺáv zmysle $ 663 a násl. zákoĺaó' 40111964 Zb' občiansky
zneĺí neskorších pľedpisov

pľedpisov a $ 2l aĺátsl. zákoĺač. 13 tl2)|0 Z.z. o pohĺebníctve v

čl. L
ZMLtIv|ĺÉ sľnĺľy

1 Pľenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Ná'"' Sv' Trojice 7'927 15 Šaľa

íÁ*n*, Mgr' Jozef Belickí primátoľ mesta

Bankäve spoj enie: Slovenská sporitel'ňa' a's'

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
lČo: 00 306 185

(ďalej len,, prenaj ímateľ " )

2 Nájomca:
Naľodený/á:
Rodné číslo :

Trvale býom :

Tel.
e-mail:

Eva Oláhová

'ĺ;ľ:i!;:';;ľ,:#::;)Iuvy 
v ďalšorn texte spoločne aj ako ,,zmluvné strany")

čl. IL

1

ÚvouľÉ UsTANovENIA

Pĺenajímateľ je výlučným vlastďkom pozemku^registľa C KN paľcela číslo 1586/1'

zastĺvaĺélplocha anádvoľie oqimere älr.qo m2,plcela ľegistľa C KN číslo 1586/8'

zastavaĺäp1ocha u'áJrooĺ" o qýmere I3i r'ŕ u p*'"lu registľa C KN číslo t586l6' ostatná

plocha o qýmeľe 7 rĺŕ vedeĺré katastľárry* oäuo,om. ókresného uľadu Šaľa' pre obec

a katastľálne územie Šaľa, na liste vlasĺríctva č' 1 (ďalej aj ako "nehnuteľnosti")'

Na tejto nehnuteľnosti sa nachád"u .ĺntoJn *.rtu šaľa ľtoľý je pohľebiskom podľa zžkoĺa

131/2010 Z. z. opohĺebníctve v znení neskorších predpisov. Pľenajímateľ je prevádzkovateľ

äľľ'Jäiesto na paľcele 8n rad: 11' hĺobove T:'""::j:''n^ĺ:;:1Ťzko 
"hĺobové

miesto..) doteľaz Gĺruĺpôvodný n4ĺ*"u _ Gustóv Farĺwš (ďalej aj ako 
"pôvodný

nájomcď') nu ,ĺxlui" Ňä:o*"'í ^il; č 5ult2 * 
^y:2l:'2ot2' 

pričom nájomné za

užívaniehĺobového.ĺ.,tuuotouhĺadenénadobuďo20.12.2026.
Z dôvodu, Že pôvodný nájomca zomĺel a nájomca využil pľednostné pľávo na uzatvorenre

novej nájomnej ".l"'y 
na hľobové miesto v súlade s $ 2i ods' 4 zákoĺač' l3120l0 Z'z'

o pohľebníctve v zneĺi neskorších p'"lpi'"" sa zmluvné stĺany rnýslovne dohodli na

uzatvoľení tejto nájomnej zmluvy (ďalej len "zmluvď')'
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čl. III.
PREDMEľ ĺ učrr, ľÁĺľru

Pľenajímatel' pľenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca prijíma do nájmu za podmienok

dohodnutých v tejto zmluve hľobové miesto na paľcele 8, rad : 11, hľobové miesto č. 18n19.

čl. ry.
sLUŽBY sPoJENÉ s NÁJMoM HRoBovÉHo MIEsTA

S prenájom hľobového miesta sú spojené služby, ktoré počas trvania nájomného vzťahu

pľenaj ímatel' poskytuj e náj omcovi:

1.1 odvoz odpadu z pohrebiska okľem stavebného odpadu,

l.2 tl&žba pozemkov a stavieb na pohĺebisku, na ktorom sa hľobové miesto nachádza

(okľem hĺobového miesta),

1.3 úhľady investičných a neinvestičných nákladov spojených s pľevádzkou pohľebiska,

l.4 pľevádzkovanie pohrebiska, na kÍoľom sa nachádza hľobové miesto špeciÍikované v čl.

III. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č. I3ll2010 Z. z. o pohľebníctve v znení

neskorších pľedpisov.

čl. v.
DoBA NÁJMU

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

doby (10 rokov odo dňa pochovania), ak zékon č,. l3ll20l0 Z. z. o pohĺebníctve v znení

neskorších predpisov neustanowj e inak.

Neoddeliteľnou pľílohou tejto zmluvy je doklad o úhľade nájomného.

čl. vI.
ľÁĺoľĺľÉ

1. Nájomné vo výške 29187 EUR (slovom: dvadsat'devät'eur osemdesiatsedem cent) bolo

zo strany nového nájomcu uhľadené na dobu do20.12.2026.

2. Nájomca beľie na vedomie a výslovne súNasí s tým, Že výška nájomného na ďalšie obdobie

nájmu bude určená podľa aktuálne platného cenníka prenajímateľa.

3. Nájomca je povinný pred uplynutím predplateného obdobia uhĺadiť nájomné na ďalšie

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

obdobie, má prenajímatel'právo vypovedať tuto nájomnú zmluvu postupom podľa čl. VIII.

tejto Zmluvy.
4. Pľi úmľtí nájomcu hľobového miesta má prednostné právo na uzatvoľenie novej nájomnej

zmluvy na hľobové miesto osoba blizka, ak je blízkych osôb víac,tálbLizka osoba, ktoľá

doručí pľenajímateľovi písomnú žiadosť ako pľvá, preukaže svoj status blízkej osoby k
zomľelému nájomcovi ľodným listom alebo čestným vyhlásením s uradne osvedčeným

podpisom vyhlasujúc tento vzťah k zomľelému nájomcovi a ktoľej prenajímateľ písomne

ako pľvej potvrdí využitie prednostného pľáva. Pľednostné právo nauzatvorenie nájomnej

zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného ľoka od úmľtia nájomcu hľobového miesta.
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musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hľobové miesto a na vlastné naklady pľeložiť

ľudskéostatkyn,atu,,.pľíslušenstvahľobunanovéhľobovémiesto.
Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zsrĺvwzdôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'

je povinný 
'yporo.a;'raiomnej 

zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace predo dňom'

keď sa má hĺobové miesto zľušiť; ak mu nie je zĺétmaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu'

uveľejní tuto iďoľmáciu na mieste ou',.yúo'na pohĺebisku s uvedením mena a pľiezviska

nájomcu hrobového miesta a čísla hľobového miesta' 
), je povinný

Akprenajímateľvypovienájomnúzmluvuzdôvoduuvedenéhovods.1písm.c
výpoveď doručiť ná3or.r.ouinajneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty' na ktoru bolo

nájomné zaplatené;-ak mu nie je známaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu' uveĺejní tuto

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

hrobového miesta a čísla hľobového miesta'

Akpľenajímateľvypovedalnájomn1zmluvuzdôvoduuvedenéhovodseku1písm.
c) a nájom ,u j" Át^v, ,.ypo''oedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia

ýpovede. Prenajímat.ŕ rry"u. nájomcu, aby nájneskôľ do tejto lehoty odstľanil zhĺobového

miesta prís'ušenstvo hĺobu; ak ho v tejto r.rrot. neodstľáni, po uplynutí výpovednej lehoty

ho pľenajímateľ odstráni; po uplynutí výpovednej lehoty sa pľísIušenstvo hľobu povaŽuje sa

;:Tlfi#'ĺ.."3 doby (10 ľokov odo dňa pochovania) môže nájomca písomne požíadať

pľenajímateľa o ukončenie nájomného vďahu písomnou dohodou zmluvných strán'

spravidla ku poslednému dňu doby, na kÍoru bolo nájomné 
_uhĺadené' 

Yzor žiadosti

o ukončenie zmluvy tvoľí pľí'ohu č. 6 Všeobe cĺe zäväzĺého naľiadenia mesta Šaľa č' 512020

Prevádzkový poriadok pohĺebísk mesta Šaľa (ďalej aj ako ,,vZN č" 5l20z0*)'
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čl.Ix.
osoBITNÉ usľĺľovENIA

1. Prenajímateľ nezodpo vedtĺ zapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

na hĺobovom mieste'

2. Nájomca beľie navedomie, že jeho vlastn1ý hnuteľný majetok si je povinný poistiť na

vlastné naklady. Pľenajímateľ nezodpo vedázapľípadnú stratu, resp. zničenie majetku'

3. Nájomca berie na vedomie, že Pľenajím ateľ ajeho spľostľedkovatelia spracúvajú v zmysle

nariadenia Európskeho p*tu-"rrto ä *ay ĺÉu zóro K79 z 27 ' apríla 2016 o ochľane

szických osôb pri spľacúvaní orourry.ľ' ĺou:ov a o vol'nom pohybe takýchto údajov' ktoým

sa zrušuje .*.*i"u 95l46l*s (všeobecné naľiadenie o ochľane údajov) osobné údaje

Nájomcu v ľozsahu stanovenom v tejto Zmiuve za účelom plnenia zákonných povinností

Pľenajímateľa,ktorévyplývajú,p,",aa,*ovaniapohĺebiskapodľazákonaé.t31l20l0Z.z,
o pohĺebníctvá u 

^.r'irreskoľšíchpľedpisov, 
po dobu nevyhnutne potrebnú ĺazabezpeóeĺie

práv a povinností vyplývajúcich zä znluvného vďahuza|oŽeĺého ĺazŕi*.1aďe tejto Zm1uvy

a následne na účely archivácie po dobu tľvania aľchivačnej doby v súlade so zákonom č'

3g5l2*0zZ.z. oaľchívoch aregistraturach a o doplnení niektoých zákonov v platnom zĺeĺí'

Spľacúvanie osobných údajov Nájomcu 3e v súlade s čl' 6' ods' 1 písm' c) všeobecného

naľiadenia o ochĺane údajov potľebné na |lnenie zakonných povinností Pľenajímateľa podľa

zékoĺaé.t3tlzotOZ.z,opohľebníctvevzĺeĺineskoľšíchpredpisov.NájomcaziĺtoveÍl
vyhlasuje,ŽezaúčelomuzavľetiatejtoZmluvypľiposkytnutíosobnýchúdajov
Prenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich pľávach vyplývajúcich zo
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spľacúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobne údaje poskytnúť v súvislosti so

zakonnými a'ebo Áto*y,,,ĺ poziaaa.rtami, ako aj o ďalších re'evantných skutočnostiach

obsiahnutých v dokumente,,Podmienky ochľany súkľomiď'o s ktorého obsahom sa Náj omca

pred podpísaním tejto Zmiuvy oboznámil. ľäjomca berie na vedomie Že informácie o

spľacovávaní osobných údajov sú dosfupné na webovom sídle Prenajímateľa: www'sala'sk'

V prípade, .k b"d. ;odľä te;to 
^t,rrry 

potľebné doručovať druhej zmluvnej stľane

akúkoľvek písomnosť, doručuje sa tato |ĺ*.rrorľ na adľesu zmluvnej stľany uvedenú v čl.

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmenaadľesy písomne oznámená drúej zmluvnej strane' ktorá

písomnosť doručuje. Ý pľípade, ak sa jro*'ľ aj pľi dodľžaní qichto podmienok wáti

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

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

opľávnení doručovať písomnosti ĺý-kajúce 
"u 

ié"u|* medzi zmluvnými stľanami' ktoľé

vyplývajú ztejtozmlu_vy aj pľostľednĺ.tuo* e - mailu ala\ebo kÍátkej textovej spľávy'

Pľenajímateľ aNájomca sa zaväzujtlpísomne si oznámiť každú zmenu fýkajúcu sa ich

identiťrkačnýchúdajov(názov,sídlo,číslaúčtovapod.)najneskôrdo10pracovnýchdní
odo dňa, kedy táto ÍÍnenanastala. Takéto zmeny 

'u 
n'blrdú považovať za7ÍÍLerly vyžadujúce

5

si uzavretie dodatku k tejto zmluve'

čl. x.
zÁvnnnčNn UsTANovENIA

1. K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len na zžú<|adevzájomnej dohody zmluvných strán formou

očíslovaných písomných dodatkov, s ýnimkou zmien vyplývajúcich zo 7ÍÍIerLy

pľevádzkovéhoporiadkupohĺebiska,ktoľési,zž,va,ĺéprenájomcudňom.nadobudnutiaich
účinnosti alebo zo zmienvšeot"'n" ptutnychprávnychpredpisov najmä zákoĺaé' l3ll20l0

Z.z. opohľebníctve v znení neskorších pľedpisov'

2. Ptátva a povinnosti zmluvných stľán touto zmluvou neupravené sa ľiadia príslušnými

ustanoveniamiVZNé,slz[zlvplatnomzĺeĺí,zákonomč.131/2010Z.z.opohrebníctve
v znení neskoľších predpisov a zákonom ó' 4)ltg64 Z' z' obiiansky zákonník v platnom

3. "i:'#; zmluvou sa ľiadi tiež doba uŽívania predmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

4. Tlll"ällľ; nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami aúčinnou

dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na webo\oom sídle mesta Šaľa' Zmluvné stľany

súhlasia so zverejnením celej zmluvy, vĺátane so zverejnením a spľístupnením ich osobných

údajov ." ro"ruh,, mena a pľiezviska. Povinnosť zmluw zveľejniť vyplyva z ustanovenia $

5a zžkoĺa č. 2tll2011 Z. z. o s1obodnom pľístupe k informáciám a o zmene a doplnení

niektoýchzákonov(zakonoslobodeinfoľmácií)vplatnomzneĺi.
5. Ak niektoré ustanovenia tejto Zm'ĺvynie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôľ stľatia

účinnosť,niejetýmdotknutáplatnosťostatqýchustanovení.Namiestoneúčinnýchus-
tanovení sa použije úprava, ktoľa, pokiaľ je to Právne možné'sa čo najviac približuje zmyslu

a účelu tejto Zm'uvy, pokiaľ pri'vzatvfuaní tejto Zmiuvy zmluvné stľany túto otazku bľali

6 i?ľľ'1; a je vypracovaná v tľoch (3) vyhotoveniach povahy oľiginálu, z ktoých

nájomca obdľží jedno irl "yt'*ovenie 
a prenajímateľ obdrŽí 2 vyhotovenia'
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Zm1uvĺé strany vyhlasujú, že zmluvu si pľečítali, súhlasia s jej obsďrom' porozumeli mu,

vyhlasujú, že obsahuje slobodný, určitý, jasný azĺozlxĺiteľný pľejav ich vôle aĺa znak

súhlasu ju podpisujú.

V Šaľ, dňa....40 G totl

Za nájomcu: Za prenajímateľa:

'Y
l

I
l

,l

t
n

.Ĺ....-.
JozeÍ
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