
Nájomná zmluva č'' 288l202L

na hľobové miesto

uzatvorená v zmysle $ 663 a násl. zákoĺač. 4011964 Zb' občiansky zakonník v znení neskoĺších

v zĺetĺneskorších
predpisov a $ 21 anásl. zákona č. 131/2010 Z.z.o

čl. L
zMLuvNÉ STRANY

1. Pľenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nám' Sv' Tľojice 7'92'| 15 Šaľa

Ž*top"rry, Mgr' Jozef BelickÝ' pľimátoľ mesta

g*k;ue 
'pojenie: 

Slovenská spoľiteľňa' a's'

IBAI.{: SK82 0900 0000 OOSL2430 6282

BIC: GIBASKBX

IČo: 00 306 185

(ďalej len,, pr enaj ínateľ " )

2. Nájomca:
Narodený/á:
Rodné číslo :

Tľvale bytom :

Tel.
e-mail:

Miroslava Naryová

čl. ilI.

,ĺI,:ir';:';;ľ:#:ľ;)luvy 
v ďalšom texte spoĺočne aj ako ,,zmĺuýné strany")

čl. II.

ÚvonľÉ UsTANovENIA

1 Pľenajímateľjevýlučnýmvlastníkompozemku^ľegistľaCKNpaľcelačíslo1586/1'
zastavané plochy anádvoľia oqimeľe itzq+m2' paľcela ľegista c KN číslo 1586/8'

zastavaĺálplocha u näáuoĺ. o qimeľe B; 
'rŕu 

p*."iu registrŕ KN čísto 1586ĺ6' ostatrá

plocha o v.imeľe 7 m2 vedené r.ut^t á'ň oäto,o*. okľesného uradu Šaľq pre obec

a katastľálne uzemíe Šaľa' na 
'iste "r*J"*u 

č' 1 (ďďej 
"aj 

ako nehnuteľnosti")'

Na tejto nehnuteľnoJ sa nachád"u "ĺntJä*.rošuľu 
rĺo'y j. pobĺebiskom podľa zŕkoĺa

131/2010 Z.z.opohĺebníctvev zneníneskoršíchpr.dpirov."ľienajímateľjepľevádzkovateľ

pohĺebiska.

,)

1

PREDMEľ a' Účru NÁJMIJ

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

dohodnuých v tejto nájomnej "-1o:: 
(dä il,,zmluvď): hĺobové miesto na pľcele č':

Nc 16 rad: 8 hĺobové miest; č : 15U (aaĹj aj ako,ohľobové miesto'o)'

4
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1

čl' Iv'

sLUŽBY sPoJENE s NÁJMäM IIRoBovEIĺo MIESTA

Spĺenájomhľobovéh3i::ľ:,ľojenéslužby,ktoľépoóastrvanianájomnéhovzťahu
or'*ujĺ*ut"ľ poskytuj e náj omc9vt: 

.

1ľ"lä:ľilľ**ť"ľ*6ľľru;ľľ;ffiĺ}sahĺobovémiestoĺachádzaL'Ľ 
i"Ĺ''t''"tového miesta)' ' ných s prevádzkou_pohĺebiska' '

1.3 i*ouay i"*'tffi " ľľ"*T1:l"ľ]ffi.i''ä'ň"o*u miesto- ú':'*:]ľ;; ĺľ llľ;ľmľ:ľ''1tľJ'ľäľil; ;äiÁ ĺ 0 Z' z' o pohľebníctve v 7]|er'|

neskoľších predpisov'

DoBA ľÁĺľĺu

1. Táto zmluva sa vzatvira na dobu neurčitú vsú'ade so zákonom č' t31/2010

', 
ĺinlľľľ"JäJ'ľäľffä j'^d:ľ*,o úhĺade nájomného'

3. UŽívanie **"llun" mi'* zaéa|o diĺaz 3'6'202l'

čl. v.

čl. vt.
ľÁĺoľĺľn

1.Výškanájomnéhočiní5'00EUR(slovom:ľät,eu1)nadobu10rokovajeuľčenápodľa
ust. $ rz vsco'ecne záväzného 'ä"!.ĺ" 

n,*,i !4 I. 
'ĺrrr, |ľe1ádzkový 

poľiadok

pohĺebísk *.J,"-s"rĺľa1ej aj #,,"^ u. ,,roróií J;i" uhĺadené dňa 3'6'202l' na

2. ľ,äľffľJ'ľh n:p.:d'i:.:lý.n 10 ľokov 1i no|ľise tejto zmluvy'

3 . Nájomca b*r". '" ".a"mie 
a .^ýďä*" ,ĺlĺurĺ s tym, uä.Jutä nájomného na ďa'šie obdobie

4. lľiTäľi: 
iť nájomne '" l'."l:i'

obdobie. V pľípade ak nájomca ani po_píso*o*.'noäoäľ fu:ľ.nájomné na ďalšie

obdobie, má pľenajímateľ prĺuoläoiä"i,ur" nĺ:ä.',ĺ zm'uw postupom podľa č1' vil'

tejto ZmluvY'

5 Pfi úmľtí nJjo** ľ"|"]:o:.ff11ä:''ľtTffd:ľ:.äi äľäffi";l"il:fr'i
zmluvy na hrgbové miesto oso

doručí pľenajímateľovi písomniiui"ĺ"'ŕ 'r" n*a'i**-" sv'ol status blízkej osoby k

zomĺelému n6omcovi .arrýrn-rĺrtom alebo 
"""yil 'ľ*ľ::,:ľ** 

osvedóeďm

podpisom vyh'asujúc ::ľ" "** 
r."""*""rno nĺ3'*wi a ktorej 

11enajímateľ 
písomne

ako pľvej pá*.aĺ uyozitĺ. n .d""J"nh" práva. pr.d*rt re nĺá1o na uzatvoľenie nájomne1

zmluvy možno up'atniť *:*rää"l.a"er'" ,ot u-oaĺ*rtiunájomcuhĺobového 
miesta'

2ĺ6
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musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hľobové miesto a na vlastné naklady preloŽiť

ľudskéostatkyvrátanepríslušenstvahľobunanovéhľobovémiesto.
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluw z dôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'

je povinný výpoved;n6omnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tľi mesiace predo dňom'

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

uverejní túto infoľmáciu na mieste obvyklom na pohľebisku s uvedením mena a priezviska

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

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

výpoveď doručiť nĺjorn.ouinajneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty' na ktoru bolo

nájomné zaplatené; akmu nie je zĺálmaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu' uveľejní tuto

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

hľobového miesta a čísla hĺobového miesta'

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

c) a nájom 
"u 

1" ,ni^y, vypovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia

výpovede. Prenajímat.ŕ1ry"u. nájomcu, aby nájneskôľ do tejto lehoty odstľánil z hľobového

miesta pľíslušenstvo hľobu; ak ho v tejio t.rrot. neodstľáni, po uplynutí výpovednej lehoty

ho pľenajímateľ odstráni; po rrplynutĺ vypovednej lehoty sa príslušenstvo hľobu považuje sa

opustenú vec.

Nájomca môŽe písomne poŽiadať pľenajímateľa o ukončenie nájomného vďahu písomnou

dohodou zm1uvných strán, spľavidla ŕu poslednému dňu doby' na ktoru bo1o nájomné

uhľadené. Yzot Žíadosti o ukončenie zmluvy tvoľí prílohu č. 6 vZN é' 512020'

5

6.

čl.Ix.
oSoBITNÉ USTANOVENIA

1. Pľenajímateľ nezodpo vedéľ zapoškodenie, alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

na hĺobovom mieste'

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

vlastnénáklady.Prenajímateľnezodpovedžtzapľípadnústľatu,resp.zničeniemajetku.
3.NájomcaberienavedomieoŽePľenajímateľajehospľostľedkovateliaspracúvajúvzmysle

nariadenia Euľópskeho parlamentu ä ,uay @q zoro1679 z 27' apn1a 20t6 o ochĺane

ffzických osôb pri spľacúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov' ktoľým

sazrušujesmer,,icag5l46lTs(všeobecnénariadenieoochľaneúdajov)osobnéúdaje
Nájomcu v ľozsahu stanovenom v tejto Zmhxe za účelom plnenia zakonných povinností

Pľenajímateľa,ktorévyplývajú,p,",ád,k,vaniapohľebiskapodl'azikoĺaé,l3ll20t0Z.z.
o pohrebníc Nev znenineskoľsích pľedpisov, po dobu nevyhnutne potrebnú ĺazabezpečeĺie

právapovinnostívyplývajúcichzozrrrluvnéhovďahuza|ožeĺéhonazĺkJadetejtoZmluvy
anáslednenaúčelyaľchiváciepodobutľvaniaarchivačnejdobyvsúladesozákonomč.
395l2o02Z.z. oaľchívoch a ľegistratuľach a o doplnení niektoľých zákonov v platnom znení'

Spracúvanie osobných údajov Nájomcu ie v súlade s č1' 6' ods' 1 písm' c) všeobecného

naľiadenia o ochľane údajov potrebné na plnenie zakonných povinností Prenajímateľa podľa

ztkoĺa č,. l3|l20lO Z.z.o pohĺebníctve v zneĺi neskoľších predpisov. Nájomca zéroveň'

vyhlasuje, Že za účelom uzavretia tejto Zm|ĺvy pľi poslqrtnutí osobných údajov

Pľenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich právach vyplývajúcich zo

spľacúvaniajehoosobnýchúdajov,opovinnostiosobnéúdajeposkýnúťvsúvislostiso
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4.

5

zĺákonnými alebo zĺrluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších relevanfirých skutočnostiach

obsiahnufých v dokum"rri",,Pód.i"oLy o"t''*y súlaomiď" s ktorého obsahom saNájomca

pred podpísaním tejto Zmluvy ouo^a*ĺt. Nĺ3o"u beľie na vedomie že infoľmácie o

spracovávaní osobnych údajov.ĺ oortupne 
"u 

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

V prípade, ak bude podľa tejto zrnluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej strane

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

I. zmluvy, dokiaľ nie je 7Írlenaadľesy písomne oznámená dľuhej zmluvnej strane' ktoľá

písomnosť doručuje. V pľípade, ak sa piro*oorľ aj pri dodľžaní týchto podmienok vľáti

nedoručená, zmluvné stľany sa dohoďi, že účinky doručenia nastávajú dňom vrátenia

zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje' Zmluvné strany sa ýslovne dohodli na

opľávnenídorueovaťpísomnostitýkajúcesazélväzkvmedzizmluvnýmistľanami,ktoré
vyplývajú zéejtozmluvy aj pľostľedníctvom e _ mailu ďalebo kľátkej textovej správy

Pľenajímateľ aNájom.u ,u zaväzujtl ;í'"*"" si oznĺĺľniť každú anenu ýkajúcu sa ich

identifikačných údajov (názovo sídlo, čisla účtov a pod') najneskôr do 10 pľacovných dní

odo dňa, kedy táto i^"*nastala. Takéto 7ÍÍLer\ysa nebudú považovať za7ÍÍLeny vyžadujúce

si uzavretie dodatku k tejto zmluve'

1

čl. x.
zÁvonnČNÉ USTAľIovENIA

K zmene tejto zmluvy môže dôjsť ten n azék|adevzájomnej dohody zmluvných stľán foľmou

očís'ovaných písomných dodatkov, s ýnimkou zmieĺ vyplývajúcich zo zme[y

pľevádzkového poľiadku pohľebiska, ktoré silzálväznépre nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zmieĺiŠeobecne prŇcľ, pľávnych predpisov najmä zákoĺač' 131/2010

Z.z. opohľebníctve v znení neskorších predpisov'

Práva a povinnosti zmluvných stľarr touto zmluvou neupravené sa riadia pľístušnými

ustanoveniami VZN č,. 5l2Ľ20v platnom znení,zákonom é.I31,l20lO Z. z. o pohľebníctve

v znení neskoľších pľedpisov a zákonom é' 4oĺtg64 Z' z' obéiansky zakonník v platnom

ilT: zmluvou sa ľiadi tieŽ doba užívania pľedmetu nájmu do doby nadobudnutia úóinnosti

tejto zmluvY.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stľanami aúčinnou

dňom nasledujúcim po dni jej 
^.r.;rr.nĺu 

rra *.bo\/om sídle mesta Šaľa' Zmluvné stľany

súhlasia so zveľejnením celej zmluvy, vľátane so zverejnením a spľístupnením ich osobných

údajov v ľozsďtu mena a pľiezviska. Povinnosť zmluvu zveľejniť vyplýva z ustanovenia $

5a zŕkoĺa č,. 2ttt2oo0 Z. z. o s1obodnom pľístupe k infoľmáciám a o zlnene a doplnení

niektoýchzákonov(zakonoslobodeiďoľmácií)vplatnomznenl.
Ak niektoré ustanovenia tejto Zm'uvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia

účinnosť,niejeýmdotknutáplďnosťostatnýchustanovení.Namiestoneúčinnýchus.
tanovení sa použije úpľava, ktoľá, pokiaľ je to pľávne možné' sa čo najviac približuje zmys|u

a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pn lľzatväraĺítejto Zmluvy zmluvné strany tuto otázku brali

iä'#*a je vypracovaná v tľoch (3) vyhotoveniach, z ktoých nájomca obdtží jedno

(1) vyhotovenie aprenajímateľ obdrží 2 vyhotovenia'

2.

3.

4.

5

6.

516
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7 Zmluvné strany vyhlasujú, Že zmluvu si prečítďi, súhlasia s jej obsďrom' porozumeli mu'

vyhlasujú, že obsďruj" rtomarry, *eitý,l*ĺý azĺonrĺitet'ny prejav ich vôle anamak

súhlasu ju podpisujú'

V Šali, dĺa.....'ĺ.ú,.6.'. I9.l.(.........

Zanójomcu:
Za pľenajímateľa:

pľimátor

/1

t'
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