
Nájomná zmluva č. 31 612021

na hľobové miesto

uzatvorená v zmysle $ 663 anásl. zákonač.40|1964 Zb' občianskyzakonník v zĺeĺi neskorších

. zákona č. 131/2010 Z'z' o pohĺebníctve zĺeĺĺ neskoľších predpisovv
predpisov a $ 21 anásl

čl. L
ZMLWNÉ sľnlľy

1. Pľenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nám' Sv' Trojice 7 'g27 
15 Šaľa

Zastípeĺý: Mgr' Jozef Belický' primátoľ mesta

Bankávé spojenie: Slovenská spoľiteľňa' a's'

IBAI.{: SK82 0900 O00O OOýL 2430 6282

BIC: GIBASKBX
tČo: 00 306 185

(ďalej len,, prenaj ímateľ " )

2. Nájomca:
Naľodený/á:
Rodné číslo :

Tľvďe býom :

Tel.
e-mail:

Juľaj Varga

(ďalej len,,nójomca")
(obidvajaúčastnícizmluvyvďalšomtextespoločneajako,,zmluvnéstrany'.)

čl. II.

ÚvooľÉ USTANovENIA

pohľebiska.

čl. III.

PREDMEľ a Účnl NÁJMU

Pľenajímateľ je výlučným vlastníkom pozemku^ ľegistľa C KN paľcela číslo 1586/1'

zastavanáplocha a nádvoľie o qýmeľe žlz44 m2, paľcela ľegistľa C KN číslo 1586/8'

zastavaĺáplocha a nádvorie o výmeľe t34 Íŕ u p*"lu ľegistra C KN číslo 1586/6' ostabrá

plocha o výmeľe 7 m2 vedené katastralr'yro oäuorom okľesného uľadu Šaľa' pre obec

a katastrálne územie Šaľa, na liste vlasúríctva č' l (ďatej aj ako "nehnuteľnosti")'

Na tejto nehnuteľnosti sa nacháa"u .i"i*ĺ" mesta šaľa ktoľý je pohľebiskom podľa zŕl<oĺla

t3tl2OIO Z. z. opohĺebníctv e v zneĺíneskoľších pľedpisov. Pľenajímateľ je prevádzkovateľ

1

)

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

dohodnuýchvtejtonájomnejzmluveĺaĺ.jlen,,zmlwď):hľobovémiestonaparcele
Nc 17, ľad : 4 hĺobovjmiesto č. 22 (ďalejaj ako ,,hĺobové miesto").
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čl.Iv.
SLUŽBYsPoJENÉSNÁJMoMHRoBovÉrĺoMIESTA

S pľenájom hľobového miesta sú spojené služby, ktoľé počas trvania nájomného vzťďru

prenaj ímateľ poskýuj e náj omcovi :

i.r odvoz odpadu z pohľebiska okľem stavebného odpadu'

l.2 údľžba pozemkw a stavieb na pohľebisku, na ktorom sa hĺobové miesto nachádza

(okľem hľobového miesta),

1.3 úhľady investičných a neinvestičných nákladov spo]ených s pľevádzkou pohľebiska'

t.4 pľevádzkovanie pohľebiska, na ktorom sa nachádza hĺobové miesto špecifikované v č1'

III.tejtozmluvy,vsúladesozĺĺkonomč,l31l20lOZ.z.opohľebníctvevzĺeĺí
neskoľších pľedpisov'

1

čl. v.
DoBA ľÁĺuu

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

doby (10 ľokov odo dňa pochovania), ak zákon č' 131/2010 Z' z' opohľebníctve v zneĺi

neskoľších pľedpisov neustanovuje inak'

Neoddeliteľnouprílohoutejtozmluvyjedokladoúhľadenájomného.
Užívanie bľobového miesta zača\o 25'6'202l'

čl. vI.
ľÁĺoľĺľÉ

1.Výškanájomnéhočiní20EUR(slovom:dvadsat'eur)nadobu10ľokovajeurčenápodľa
ust. $ 12 Všeobe cĺe zétväzĺÉho ,'*iuo"nia mesta Šaľa č. 512020 Prevádzkový poriadok

pohľebísk mesta Šaľa v platnom zneĺí(ďalej aj ako ,,vZN ó.5l2o20") a bolo uhľadené dňa

25,6,2021, na dobu 25'6'2031'

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

3. Nájomca berie na vedámie a výslovne súhlasí s tým, Že ýška nájomného na ďalšie obdobie

nájmubudeurčenápodľaaktuálneplatnéhocenníkaprenajímateľa.
4. Nájomca je povinný pľed uplynutím pľedplateného obdobia uhľadiť nájomné na ďalšie

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

obdobie, má pľenajímateľ právo vypovedď túto nájomnú zmluw postupom podľa č1' Vm'

5. ľlľ"rffl"'äomcu hľobového miesta má pľednostné právo na uzatvoľenie novej nájomnej

zmluvynahľobovémiestoosobabiizka,akjeblízkychosôbviac,täb|ízkaosoba,ktorá
doručí prenajímateľovi písomnú žiadosť ako pľvá' preukaže svoj status blízkej osoby k

zomĺelému nájomcovi rodným listom alebo čestn;ým vyhlásením s uradne osvedčeným

podpisomvyhlasujúctentovďahkzomľelémunájomcoviaktorejpľenajímatel'písomne
akopľvejpowrdívyuŽitiepľednostnéhoptétva.Prednostnéprávonauzatvoľenienájomnej
zmluvymoŽnouplatniťnajneskôrdojednéhoľokaodúmľtianájomcuhrobovéhomiesta.
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musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hľobové miesto a na vlasbré naklady pľeložiť

ľudské ostatky vľátane príslušenswa hľobu na nové hľobové miesto'

Akpľenajímateľvypovienájomnú'zmluvuzdôvodovuvedenýchvodseku1písm.a)ab)'
je povinný vypoved;''a:o.'r.: zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace pľedo dňom'

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

uverejní futo informáciu na mieste ou"yt'to* na pohľebisku s uvedením mena a pľiezviska

,raio*.r-r hľobového miesta a čísla hĺobového miesta'

Ak prenajímut.ľ \.ypouie nájomnú zmluw z dôvodu uvedeného v ods' 1 písm' c)' je povinný

výpoveď doručiť rrá3o*.ouinajneskôľ do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty' naktorubolo

nájomné zap|ateĺéiakmu nie je zĺámaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní tuto

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

bĺobového miesta a čísla hĺobového miesta'

Akpľenajímateľvypovedalnájomnúzmluvuzdôvoduuvedenéhovodseku1písm.
c) a nájom "u:" 

Áĺ^v, ýpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia

qipovede. Prenajímat.ŕ ,.y"u. nĺjomcu, auy 
''á3"estôr 

do tejto lehoty odstľanil z hĺobového

miesta pľíslušenstvo hrobu; ak ho v tejĺo r.rrot. neodstľáni, po uplynutí výpovednej lehoty

ho prenajímateľ odstľáni; po uplynutĺ vypovednej lehoty sa príslušenstvo hľobu povaŽuje sa

;:Tl;'il#"ĺ..".; doby (10 rokov odo dňa pochovania) môže nájomca písomne poŽiadať

prenajímateľa o ukončenie nájomného vďahv písomnou dohodou zmluvných stľán'

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

o ukoneenie zmluvy tvorí prílohu č' 6 VZN č" 512020'

5

6

čl.Ix.
OSOBITNE USTANOVENIA

1.Pľenajímateľnezodpovedäzapoškodenie,aleboodcudzeniehmotnéhomajetkuuloženého

2. läj:l'.iläľ il:"" mie, žejeho vlastný hnuteľný majetok si je povinný poistiť na

vlastné nárklady. Prenajímat.ľ n."oápo vedá|zaprípadnú stľatu, ľesp' zrričenie majetku'

3. Nájomca beľie na vedomie, že Pľenajímateľ a jeho sprostredkovatelia spľacúvajú v zmysle

naľiadenia Euľópskeho p*t*.ň-";r^u, ĺBul zóro ĺ679 z 27. ap'la 20t6 o ochĺane

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov' ktoým

sa zrušuje smeľnica g5l46l1s (vsáouecnj naľiadenie o ochĺane údajov) osobné údaje

Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto Zmluve za účelom plnenia zakonných povinností

Pľenajímateľa,ktoľévyplývajú,p,",aď,*ovania.pohrebiskapodľazŕlkoĺač.l3tl20|0Z,z.
o pohľebníc tvev zĺeĺinestorsĺctipľedpisov, po dobunevyhnutnepotrebnú ĺazabezpečenie

práv apovinností vyplývajúcich zä zmluvn"ho vďahuza|oŽeného ĺazŕk1ade tejto Zmluvy

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

3g5l20o2Z.z. oaľchívoch a ľegistratúľach a o doplnení niektoých zákonov v platnom zĺení'

Spľacúvanie osobných údajov Najo'* je v zutade s č1' 6' ods' 1 písm' c) všeobecného

nariadenia o ochľane údajov pot .ine na ilnenie zakonných povinností Prenajímateľa podľa

zékoĺač,.I3|l2oIOZ,z,opohrebníctvevzneníneskorsĺchpľedpisov.Nájomcazátovei
vyhlasuje,ŽezaúčelomuzavľetiatejtoZmluvypriposkýnutíosobnýchúdajov
Pľenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný o 

'ruo.!i"h 
pľávach vyplývajúcich zo

spľacúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobná údaje poskýnúť v súvislosti so

4t6
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4.

zakonnými alebo zmluvnými poŽiadavkami, ako aj o ďalších ľelevantqých skutočnostiach

obsiahnufých v dokumente ,,Podmienky ochľany súkĺomiď" s ktoľého obsahom saNájomca

pred podpísaním tejto Zmluvy oboznámil. Nájomca berie na vedomie že informácie o

spľacovávaníosobnýchúdajovsúdostupnénawebovomsídlePrenajímateľa:www.sala.sk.
V pľípade, ak bude podľa tejto zmtuvy potrebné doručovať dľuhej zmluvnej stľane

akúkoľvekpísomnosť,doručujesatátopísomnosťnaadresuzmluvnejstľanyuvedenúvčl.
I. zmluvy, dokiaľ nie je zmerLaadresy písomne oznámená dľúej zmluvnej stľane' ktorá

písomnosť doručuje. Ý prípade, ak sa piro..osť aj pľi dodrŽaní ýchto podmienok vľáti

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

zásielky zmluvnej stľane, ktoľá zŕĺsielku doručuje. Zmluvné stľany sa výslovne dohodli na

opľávnení doručovať písomnosti týkajúce sa zäväzku medzi zmluvn;ými stľanami' ktoré

vyplývajú ztejtozml,ruy aj prostľedníctvom e _ mailu ďa\ebo kľátkej textovej správy'

Prenajímateľ aNájomca sa zavärujtĺpísomne si oznámiť každú änenu fýkajúcu sa ich

identifikačných údajov (ĺánov,sídlo, čisla účtov a pod.) najneskôr do 10 pľacovných dní

odo dňa, kedy táto zmerLanastala. Takéto nneny sa nebudú považovať zazmeÍLy vyžadujúce

si uzavľetie dodatku k tejto zmluve'

5

čl. x.
zÁvnnnČNn UsTANovENIA

I K zmene tejto zmluvy môže dôjsť len na zái<|adevzájomnej dohody zmluvných stľán formou

očíslovaných písomných dodatkov, s rnýnimkou zmien vyplývajúcich zo Zmeny

pľevádzkového poriadŕu pohrebiska, ktoré sÍl záväzĺepre nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zmien všeobecne platných pľávnych predpisov najmä zákoĺač" 13112010

Z.z. opohľebníctve v znení neskorších pľedpisov'

Pľáva a povinnosti zmluvných stľán touto zmluvou neupravené sa ľiadia pľíslušnými

ustanoveniami VZN é, 5l2o20v platnom zneni,zákonom é' 13tl2OI0 Z' z' o pohľebníctve

v zĺeĺíneskorších pľedpisov a zákonom é. 4}ltg64 Z, z. obéiansky zakonník v platnom

zneĺí,
Touto zmluvou sa riadi tieŽ doba uŽivaníapredmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

tejto zmluvY.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvn;ými stľanami a účinnou

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

súhlasia so zverejnením celej zmluvy, vrátane so zveľejnením a spľísfupnením ich osobných

údajovvľozsahumenaapriezviska.Povinnost'zmluvuzverejniťvyplyvazustanovenia$
5a zákoĺa č. zĺtlzoxl Z. z. o slobodnom pľístupe k informácíiĺrl ao zmene a doplnení

niektoýchzákonov(zŕlkoĺoslobodeiďoľmácií)vplatnomzneĺí.
Ak niektoľé ustanovenia tejto Zmiuvynie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôľ stratia

účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatqých ustanovení' Namiesto neúčinných us-

tanovení sa pouŽije úprava, ktoľá, pokiaľ je to pľávne možné,sa čo najviac približuje zmyslu

aúčelutejtoZmluvy,pokiaľpľiuzatvaľanítejtoZmluvyzmluvnéstranytutootázkubľali
do úvahy.

Táto zmluva je vypľacovaná v troch (3) vyhotoveniach povahy oľiginálu' z ktoých

nájomca obdrŽí jedno it; ',ryt otouenie a prenajímateľ obdrŽí 2 vyhotovenia'

2.

J.

4.

5

6.
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7 Zmllxné strany vyhlasujú, že zmluvu si pľečítali, súhlasia s jej obsahom' porozumeli mu,

vyhlasujú, Že obsahuje slobodný' učitY, jasny azĺonlĺritelhý pľejav ich vôle aĺa z.ĺak
súhlasu ju podpisujú.

V Šaľ, dna ..ľE:9.,L.9.u/

Za nójomcu: Za prenajímateľa:

i

't I

aaaaaa aaaa aaaa aaaaaaa aa

Jozef

ĺ?
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