
Nájomná zmluva č'' 5t4l2o2|
na hrobové miesto

zákonník v zneníneskoľších
uzatvoľená v zmysle $ 663 a nasl. zákoĺa é' 4Ol 1964 Zb' občiansky

zneníneskoľších predpisov
21 a násl. zákoĺač. 131/2010 Z. z. o v

pľedpisov a $

čl. L
ZMLIIVNÉ sľru'ľy

1 Prenajímatel': Mesto Šaľa

Sídlo: Ň''' Sv' Tľojice 7'927 15 Šaľa

íÁ*p"ný, Mgĺ' Jozef BelickĹ primátoľ mesta

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa' a's'

IBAN: SK82 0900 0000 OOSL2430 6282

BIC: GIBASKBX

IČo: 00 306 185

(ďalej len,, pr enaj ímateľ " )

2. Nájomca:
Naľodený/á:
Rodné číslo :

Tľvale bytom :

Tel.
e-mail:

Denis Vanek

,ĺ,#e:;:';;ľr:#:ľ;)luvy 
v ďaĺšom texte spoĺočne aj ako ,,zmlwné strany")

čl. il.
Úvooľn UsTANovENIA

1 Pľenajímateľ je výlučným v'astĺríkom pozemku registľa C KN paľcela čís'o 1586/1'

zastavaĺéplochy anádvoria ornimeľe žszqo m2' parcela ĺegistra C KN číslo 1586/8'

zastavanäplocha u rráJuoĺ. o qýmeľe l3i rrŕu pur."lu ľegistrŕ KN číslo 1586ĺ6'ostatná

plocha o qýmere 7 m2 vedené katastľárry- oäuorom. okresného uľadu Šďa' pľe obec

a katastrálne územie Šaľa, na tist. vtu't]"wa ó' 1 (ďalej "aj 
ako nehnuteľnosti")'

Na tejto nehnuteľnosti sa nachád"u "intJň 
,'.ro šuľu t'o.y je pohĺebiskom podľa zilkoĺa

t31l2oto Z. z. opobĺebníctv e v merĺneskoľších pr"opĺsou.'ľľenajímateľ je prevádzkovateľ)

pohľebiska.

čl. ilL

1

PREDMEĺ ĺ Účnl NÁJMU

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

dohodnufých v tejto nájomnej 
"rn1o]: 

dir'j r"' "zml*a*): 
hĺobové miesto na parcele ó':

Nc 16 ľad : 8 hrobové-miesto č : tlIJ' (aaLj aj ako ,,hľobové miesto")'
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čt.Iv'

SLUŽBY SPoJENÉ S NÁJMoM IIRoBovÉHo MIEsTA

SpľenájomhľobovéhomiestazuspojenésluŽby,ktorépočastrvanianájomnéhovzťahu
pľenaJ

1.1

t.2

1.3

t.4

neskoľších pľedpisov'

čl. v.

ímateľ poskytuj e náj omcovt :

;J';";p"j" z pohľebiska okrem stavebného odpadu'

íďržbapozemkov " 
r*i.u nu pohľ"bi'ŕ"' "u 

ktoľom sa hľobové miesto ĺachádza

ĺfr#ľľJr'i'1ľ;T:1L.*ičnýchnákladovspojenýchspľevádzkoupohľebiska,
prevádzkovaniepohľebiska,naktoľomsaĺac|láďzahľobovémiestošpeciÍikované
vč1.il.tejtozmluvy,vsúladesozákonomč.131/2010Z.z.opohĺebníctvevzĺeĺí

DoBA NÁJMU

Tátozmluvasaĺzatvŕĺanadobuneuľčitúvsúladesozákonomč
Z. z. opohľebníctve v plďnom zĺeĺi' 

.

Neoddeliteľnou prílohäu tejto zmluvy je doklad o úhľade nájomného'

Úu**ĺ" hľobového miesta zaéalo ďÍn 4'8'2021'

131/2010

1

2
a
J

1.Výškanájomnéhočiní5,00EUR(slovo1:ľeľ1u*ľ)nadobu10ľokovajeuľčenápodľa
ust. $ 12 Všeobe cĺe záväzĺého ňiud'nia mesta Šaľa č' 5l2O20 Prevádzkoqý poriadok

pohĺebísk *"uu Šaľa (ďalej 
"j 

J" ,,VZN é' 5l2o20") a bolo uhĺadené dňa 4'8'202L' na

dobu do 4.8'2031'

2. Nájomné je 
'pi*"é 

vopľed na celých 10 rokov pri podpise tejto zmluvy'

3. Nájomca t"ri" nu vedomie a qýslovne súhlasí s tým, z" wsr'á nájomného na ďalšie obdobie

nájmuuoa"u,ĺ*ápodľaaktualneplatnéhocenníkapľenajímateľa.
4. Nájomca je povinný pľed uplynJm pľedplateného ouaouĺu uhradiť nájomné na ďalšie

obdobie.Vprípadeaknájomcaanipopísomnomupozomeníneuhĺadínájomnénaďalšie
obdobie, má pľenajímateľ pľávo ú"'"a"ľ túto nájomnú zmluvu postupom podľa č1' vm'

tejto ZmluvY'

5. Pľi úmľtí nájomcu hľobového miesta má prednostné pľávo na uzatvoľenie novej nájomnej

zm'uvy na hľobové miesto orouu Ĺľ"ta, ak je btízkych osôb viac, táb'írka osoba, ktoľá

doručí pľenajímateľovi písomnú žiadost' ako pľvá' pľeukaze svoj status blízkej osoby k

zomĺelémunájomcoviľodnýmlistomaleboĺestnýmvyhlásenímsúľadneosvedčeným
podpisom uytiuro3ĺ" tento vzťJ k zomľelému nájomcovi a ktorej pľenajímateľ písomne

ako pľvej powrdí využitie prednostného pľáva' Pľednostné právo na uzatvoľenie nájomnej

zmluvymoŽnouplatniťnajneskôrdojednehorokaodúmľtianájomcuhľobovéhomiesta.

čl. vI.
ľÁĺonĺľÉ
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musí so súhlasom nájomcu zabezpeéiť iné hľobové miesto a na v'astné naklady pľeložiť

ľudské ostatky u'aár" pľíslušenstva hĺobu na nové hĺobové miesto.

Ak pľenajímateľ vypovie nájomn'1 zmluw z dôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'

je povinný uypou.aIrráj;*""j zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tľi mesiace pľedo dňom'

keď sa má hĺobové miesto zrušiť; ak mu nie je ,ĺármaadľ"sa nájomcu alebo síd'o nájomcu'

uveľejní tuto infoľmáciu na mieste "b;kiil 
na pohĺebisku s uvedením mena a pľiezviska

naioň* hľobového miesta a čísla hľobového miesta'

Ak prenajímateľ vypovie nájornnú zm'uvu z dôvodu uvedeného v ods. 1 písm. c), je povinný

výpoveď doručiť nájomcovi najneskiľ do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty' naktorubolo

nájomné zap'ateĺé,;: akmu nie je znŕĺnaadresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uveľejní tuto

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

hĺobového miesta a čísla hľobového miesta'

Akpľenajímateľvypovedalnájomnĺzmluwzdôvoduuvedenéhovodseku1písm.
c) a nájom "u:" 

Át^v, qýpovedná i.hď" uplynie do jedného ľoka odo dňa doručenia

qýpovede. Prenajímat "í 
,yrr"nájomcu'aby na;nest'or do tejto lehoty odstľanil z hĺobového

miesta príslušenstvo hľobu; ak ho u t.jto r.rrot. neodstľáni'po uplynutí výpovednej lehoty

hoprenajímateľodstráni;pouplynutĺvypovednejlehotysapríslušenstvohrobupovažujesa

ľällläľ;i;e písomne poŽ|adaťprenajímateľa o ukončenie nájomného vďahu písomnou

dohodou zm1uvných strán, spľavĺĺa ŕu pos1ednému dňu doby' na ktoru bolo nájomné

uhľadené. Yzor Žíaďosti o ukončenie zmluvy tvorí pľílohu č' 6 vZN č" 512020'

4.

5.

6.

čl.Ix.
osoBITNÉ usľ,lľovENIA

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

2. ffi]:ľ.ľffi'il'l"u",',e, že jeho vlastný hnuteľný majetok si je povinný poistiť na

vlastné nak'ady. Pľenajímat.ľ n."o_apo vedá|zaprípadnú stĺafu, ľesp. zničenie majetku'

3.Nájomcaberie.navedomie,zeľľenajĺmateľajeho-spľostredkovateliaspľacúvajúvzmysle
naľiadenia Euľópskeho pu.1u..r'äT'-a' ĺe'ul zóro K79 z 27. apri'a 20t6 o ochĺane

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

sa zrušuje smeľnica g5l46l*s óí."u"""j naľiadenie o o"hr*" údajov) osobné údaje

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

Prenajímateľa, ktoľé vyplývajú ,n 
"raar*rvania 

pohľebiska podľa zŕkoĺač:. |3tl20l0 Z'z'

o pohľební*;; ̂ *irr"rtoršíc1ipredpisov' 
po aotu nevynnutne potrebnú na zabezpečenie

prátv apovinností vyplývajúcich zä zmluvného vďahu zi.oŽeĺého ĺazŕl<|ade tejto Zm'uvy

a následne na účely aľchivácie |o dobu trvania aľchivačnej doby v súlade so zákonom č'

3g5l20o2Z.z, oaľchívoch a registraturach a o doplnení niektoých zákonov v platnom zĺeĺí'

Spľacúvanie osobných údajov Ň;j;.." je v súlade s čl. 6. ods' 1 písm' c) všeobecného

naľiadenia o ochĺane údajov potrebné na ilnenie zakonných povinností Prenajímateľa podľa

zŕkoĺa č,. t3ll20t0 Z.z.o pohĺebníctve v zsleĺíneskoľsĺch predpisov. Nájomca zaľoveň

vyhlasuje,ŽezaúčelomuzavľetiatejtoZmluvypľiposkýnutíosobnýchúdajov
Pľenajímateľoviboldostatočneiďormovanýo',no3i"ľ'pľávachvyplývajúcichzo
spracúvania jeho osobných ĺou.;o'o, o povinnosti osobná údaje poskýnúť v súvislosti so
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7 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si pľečítali, súhlasia s jej obsahom' porozumeli mu,

vyhlazujú, Že obsahuj. 
'touoanyo 

WčitY, jasný azrontĺiteľný prejav ich vôle aĺa znak

súhlasu ju podpisujú.

V Šaľ, aĺ.....t.:. I. :. :P..p-...

Za nójomcu: Za prenajítnateľa:

'ĺJi

I

Mgr
primátoľ

/
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