
Nájomná zmluva č'' 3791202!

na hrobové miesto

uzatvoľenávzmysle$66 3 a násl. zákona é. 4011964 Zb' občiansky zákonník v zneni neskorších

3|l2}t0 Z.z. o pohĺebníctve zneĺĺ neskorších predpisovv

1

pľedpisov a$21 anásl zákonač.1

čl. L
ZMLUV|{É sľnĺľv

Prenaiímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nám' Sv' Trojice'7'92715 Šaľa

Žastupený: Mgľ' Jozef Belickí pľimátor mesta

Bankové spojenie: Slovenská spoľiteľňa' a's'

IBAN: SK82 0900 0000 00s1 2430 6282

BIC: GIBASKBX
tČo: 00 306 185

(ďalej len,, prenaj ímateľ " )

2. Nájomca:
Narodený/á:
Rodné číslo :

Trvale bYtom:

Tel.
e-mail:

Tibor Gelniclcý

čl. II.

,ĺ;':i';:;:ťr#:ľ;)luvy 
v ďalšom texte spoločne aj ako ,,zmluyné strany")

1

ÚvooľÉ UsTANovEIYIA

Pľenajímateľ je v"ýlučným v'astníkom pozemku^ľe'istra C KN paľcela číslo 1586/1'

zastavanilplocha anádvorie ovýmeľe isrqq m2,paĺcela registra c KN číslo 1586/8'

zastavantlplocha a nádvoľie o v.ýmeľe tl+ r.rĺu p*".lu ľegistľa C KN číslo L586l6' ostatná

plocha o výmere 7 m2 vedené katastrány* oäuorom okľesného uradu Šaľa' pre obec

a katastľá'ne územie Šaľa, na liste ulastJcwa č' 1 (ďďej aj ako "nehnuteľnosti')'

Na tejto nehnuteľnosti sa nachádz" .ĺ"aĺ" *esta šaľa ktoľý je pohľebiskom podľa zékoĺa

131/2010 Z.z.opohľebníctvevzneníneskoľšíchpľedpisov'Pienajímateľjepľevádzkovateľ

äľa""Tf'esto na paľcele 13, ľad: 2, hĺobové miesto č. 10 (ďďej aj ako ,,hľobové miesto")

doteruzužíval pôvodný nájomca - t ĺiio Getnicĺra (ďalej aj ako ,'pôvodný nájomcď') na

zŕkJade Nájomnej zmluvy č. 504/08 zo dňa 3.10.200-8' pľičom nájomné za vžívaĺĺe

hĺobového miesta Ĺoto ut'ĺaaené na dobu do 22'8'2030' 
__^Á_^o.tnÁ nĺávo ni

Z dôvodu, že pôvodný nájomca "o*.i 
u nájomca v}ružil prednostné pľávo na uzatvoferue

novejnájomnejzmluvynahľobovémiestovsúlades$21ods.4zékoĺaé.13112010Z.z.
o pobĺebnícwe v meĺí neskoľších n"ani'ou sa zmluvné strany qýslovne dohodli na

uzatvorení tejto nájomnej zmluvy (ďalej len "zmluvď)'
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1 Pľenajímateľpľenechávanájomcovidonájmuanájo11prijímadonájmu.zapodmienok
dohodnutých v te.to zml,ru. h.oboué ,J;i; na paľcele 13, ľ"* : 2, hľobové miesto č' 10'

čl. Iv.

sluŽľv SPoJENE s ľĺŇôM HRoBovEHo MIEsTA

Spľenájomhĺobovéhomiestas1.sľojenéslužby,ktoľépočastrvanianájomnéhovzťahu
prenaj ímateľ poskýuj e náj omcovt : 

.

1.1 odvoz oĺpuo"l poňeuista okľem stavebného odpadu'

l.2 údľŽba po""*kou astavieb nu pot."uisku, na ktoľom sa hĺobové miesto ĺachátďza

1.3 lff# 
'T:ľJr"i'1ľl'iľ*",,iu:ý.n 

nakrad1, 
.sno]eďctr 

s pľevádzkou pobľebiska'

1.4 pľevádzkovanie iohľebiska, na nJrom sa nachĺdzu t.oĹoue miesto špecifikované v č1'

III. tejto zm'uvyo v súlade ," "áil;; 
ó. ĺ3ĺl2ot_O Z' z' o pohĺebníctve v zneĺĺ

neskoľších predpisov'

čl. uI.
PREDMEľ a. Účnl NÁJMU

čl. v.
DoBA ľÁĺľĺu

čl. vI.
ľÁĺoľľĺĺB

1

1 Tátozmluvasavzatváranadobuneuľčifuanesmiesavypovedaťskôľ,akopouplynutítlecej
doby (10 ľokov "u"io" 

n"chovania),. rk ;uk"" č" I31:2OLO Z' z' o pohľebníctve v zneĺi

'..ŕ"'srct' 
pľedpisov neustanowj e inak'

Neodde1iteľ'"" príi;;;iejto zmluvy je doklad o úhľade nájomného'
z.
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Nájomnévovýške27EUR(slovom:dvadsat'sedemeuľ)bolozostľanynovéhonájomcu

ľ'ĺ*ľ*lľJ*:3ľi'"o!'*:;ú1asĺ"Ľ"-:ľľ"nájomnéhonaďalšieobdobie
nájmu bude určenu n"äi" .n"ane platného cenníka pľenajímateľa'

Nájomca je povinný pľed up1ynutíT^;'"d'ň'en" "ua"uia 
uhľadiť nájomné na ďalšie

obdobie. V pľípade ak nájomca ani po písolnnom up"""*; neuhĺadí nájomné na ďalšie

obdobie, má pľenajímateľ pľávo ,rrnouJauľ túto nájomnú zmluw postupom podľa č1' vil'

tejto Zmluw.
Pri úmľtí nájomcu hĺobového miesta má pľednostné ľľivo na uzatvoľenie novej nájomnej

zmluvy na hĺobové-;Ň" osoba urĺ"rä, ur. je b'ízkych oJu uĺu", täb'izka osoba, ktorá

doručí prenajímatďovi písomnĺ ziaal Jo p*a, p"or'az' svoj status blízkej osoby k

zomĺelému nájomcovi iodným listom atebo čestn;ýrn urňa..ním s úradne osvedóen.im

podpisom nvrĺ*"ŕ" i*o uo'ur, k zomĺelému nájomcovi a ktorej pĺenajímateľ písomne

ako pľvej potvrdí vyuŽitie pr"dnort reno prĺuu. Pľednostné pľávo na uzatvoĺenie nájomnej

zmluvy moŽno 
"ni;r"iť 

najLskôľ o"í.á'Jn" ľoka od úmfii; nájomcu bĺobového miesta'
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4.

J

musí so súhlasom nájomcu zabezpeéiť iné hrobové miesto a na vlastné naklady preložiť

ľudské ostatky uratan" prĺslušenstva hľobu na nové hľobové miesto'

Akpľenajímateľvypovienájomnúzmluwzdôvodovuvedenýchvodseku1písm.a)ab)'
je povinný uypou.a;r'e.io*": zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace predo dňom'

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

uverejní túto infoľmáciu na mieste "b;kiil 
na pohrebisku s uvedením mena a pľiezviska

,rĺioá.o hľobového miesta a čísla hľobového miesta'

Akprenajímateľvypovienájomnú1Tlu*zdôvoduuvedenéhovods.1písm.c),jepovinný
qýpoveď doručiť ,räo*"oui najneskôľ do dvoch mesiacov po up'ynutí lehoty' na ktoru bolo

nájomné zap'ateĺéiakmu nie je zĺŕĺmaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uveľejní tuto

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

hĺobového miesta a čísla hĺobového miesta'

Akpľenajímateľvypovedalnĺjomn.ĺzmluvuzdôvoduuvedenéhovodseku1písm.
c) a nájom 

"u 
i" Ái^y, výpovedne i"totu uplynie do jedného ľoka odo dňa doručenia

výpovede. Pľenajímat "í 
,yrr"najomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstránilz hľobového

miesta pľís1ušenstvo hľobu; ak ho u t jio r.ľ,ot neodstľani, po uplynutí výpovednej 1ehoty

ho pľenajímateľ odstľáni; po uplynutĺ výpovednej lehoty sa pľíslušenstvo hrobu považuje sa

;ľ:lil:ff'ĺ.."3 doby (10 ľokov odo dňa pochovania) môŽe nájomca písomne požiadať

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

o ukončenie zmluvytvoľí prílohu č. 6 Všeobe cĺezétväzĺého naľiadeniamesta Šaľač' 512020

Prevádzkový poľiadok pohľebísk mesta Šaľa (ďalej aj ako ,,VZN č" 512020")'
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čl. Ix.
osoBITNÉ USTANoVENIA

1.Prenajímateľnezodpovediĺzapoškodenie,aleboodcudzeniehmotnéhomajetkuuloženého

2. lä]ä'.ľäľ il'i*" mie, žejeho vlastný hnuteľný majetok si je povinný poistiť na

vlastné náklady. Prenajímateľ n""oápou edé|zaprípadnú stratu, ľesp' zničenie majetku'

3. Nájomca beľie'na vedomie, že Pľenajím ateľ ajeho sprostľedkovatelia spľacúvajú v zmysle

naľiadenia Euľópskeho p*tu-.ri*; 
.ň 

ĺBul zóro K79 z 27. apn'a 20t6 o ochľane

ffzických osôb pľi spľacúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov' ktoým

sa zrušuje smemica g5l46lljs ĺusáou..nj naľiadenie o o"h'*" údajov) osobné údaje

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

Pľenajímateľa, ktoré vyplývajú ,rr"r{arxovania pohĺebiska podľa zékoĺaó' I3tl20l0 Z'z'

o pohĺebnícwe u 
"rr.jn"rto*ĺďpr"Jpi.ou, 

po dobu n"vyhnutne potrebnú ĺazabezpečerue

pr6v apovinností vyplývajúcich zä zmjuvného vďahu za|oŽeĺého ĺazál<|ade tejto Zmluvy

a nás'edne na úče'y archivácie |o *" tľvan'ia aľchivačnej doby v sulade so zákonom č'

3g5l20o2Z.z. oaľchívoch a registratúľach a o dop'není niektoých zákonov v platnom zĺeĺí'

Spĺacúvanie osobných údajov Ň;j;r"." je v súlade s č1. 6. ods' 1 písm' c) všeobecného

naľiadenia o ochľane údajov pot .une na plnenie zákonných povinností Prenajímateľa podľa

zikoĺač. 131/2010 Z.z. opohľebníctv e v zĺeĺíneskoľších pľedpisov. Nájomca zaľoveň

vyhlazuje,ŽezaúčelomuzavretiatejtoZmluvypriposkýnutíosobnýchúdajov
Pľenajímateľovi bol dostatočne informovaný o 

''noii"t' 
pľávach vyplývajúcich zo

1
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7 Zmluvné stľany vyhlasujú, že zmluvu si pľečítali, súhlasia s jej obsďrom' porozumeli mq
vyhlasujú, že obsďruje slobodný, uľčitý, jasný anoalritelhý pľejav ich vôle ana nlak
súhlasuju podpisujú.

V Šďi, dňa ..?.?.:. !. : !..o.l./

Za nójomcu: Za prenajímateľa:

* *

* *

* l t<

. Jozef

ť
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