
uzatvorená v zmysle

pľedpisova$21 a násl. zákonaé. t31ll20].0 Z'z' o

Nájomná zmluva č. 5t9l202l
na hľobové miesto

$ 663 anásl. zákona é.40lt964 Zb' občiansky zakonník v znení neskorších

v zneĺĺ ne skorších predpisov

1

2. Nájomca:
Naľodený/á:
Rodné číslo :

Tľvale bytom :

Tel.
e-mail:

čl. L
ZMLWNE STRAI.IY

MUDr. Anna Killingová

čl. il.
WoDNÉ USTANoVENIA

Prenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Nám' Sv' Trojice 7'927 15 Šaľa

Zastípeý: Mgr' Jozef Belický' primátoľ mesta

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa' a's'

IBAIi: SK82 0900 0000 OOst 2430 6282

BIC: GIBASKBX
IČo: 00 306 185

(ďalej len,, pľ enaj ímateľ " )

(ďalej len,,nójomca")
(obidvajaúčastnícizrnluvyvďalšorutextespoločneajako,,ztnluvnéstľany,,)

1 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom pozemku^ľegistra c KN paľcela číslo 1586/1'

zastavaĺitplocha a nádvorie o qimere älz++ m2, pLcela ľegistľa C KN číslo 1586/8'

zastavĺniĺplocha a nádvorie o ýmere |34 Ír} u p*..lu ľegistľa C KN číslo 1586/6, ostatná

plocha o qýmeľe 7 rĺÝ veďeĺé katastilnym oäbo'o* okresného uľadu Šaľa' pľe obec

a katastľalne územie Šaľa, na liste vlasúríctva č' 1 (ďďej aj ako "nehnuteľnosti")'

Na tejto nehnuteľnosti sa nachád"u .ĺntoĺr, mesta šuľa r.rcď je pohĺebiskom podľa zékoĺa

131/2010 Z. z. opohĺebníctve v mení neskorších pľedpisov. Pľenajímateľ je prevádzkovateľ

äľ""T'Jä'esto na paľcele Nc 10, rad: 1, hľobové miesto č.26,27 (ďalej aj ako ,,hľobové

miesto..) doteraz lžíva1pôvodný nĺjoáca - Štefan Kuchar (ďatej aj ako 
"pôvodný

nájomcď.) na základe Nájomnej zm1uvy č,. 5O6Dď06 zo-ďía 6'7 '2006' pričom nájomne za

užívaniehĺobovéhomiestaboloutľadenénadobudo3,7.2022.
Z dôvodu, že pôvodný nájomca ,o*"1 a nájomca vyuŽil prednostné právo- na uzatvoľenie

novej nájomnej zmluvy na hľobové miesto v súlade s $ 21 ods' 4 zÍi<oĺač, L3]'l20L0 Z'z'

o pohĺebnícwe v zneni neskoľších predpisov sa zmluvné strany výslovne dohodli na

uzatvorení tejto nájomnej zmluvy (ďalej len "zmluvď')'

)
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1 Pľenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca pľijíma do nájmu za podmienok

dohodnufých v tejto zmluve hľobové *i"to na paľcele Nc 10' ľad : 1' hĺobové miesto č'

26?7.

Nájomná zmluva nahľobové miesto

čl. ilL
PREDMEľ l Účpĺ, NÁJMU

čl.Iv.

čl. vI.
NÁJoMNE

1

sLUŽBY sPoJENÉ s NÁJMoM HRoBovÉrĺo MIEsTA

Spľenájomhĺobovéhomiestasúspojenéslužby,ktoľépočastľvanianájomnéhovďahĺ
pľenaj ímateľ poskytuj e náj omcovi : 

_

1.1 odvoz odpadu z pohľebiska okľem stavebného odpadu'

1.2 ídržbapozemkw astavieb na pohrebisku, na ktoľom sa hĺobové miesto ĺachädza

(okľem hľobového miesta)'

1.3 úhľady investičných a neinvestičných nakladov |Po]enÝch 
s pľevádzkou pohľebiska'

t.4 pľevádzkovanie pohľebiska, na ktoľom sa nach éĺdzahtobové miesto špecifikované v čl'

III.tejtozmluvy,vsuladesozákonomé,t3!l20l}Z,z.opohrebníctvevznení
neskoľších predpisov'

čl. v'
DoBA ľÁľtvĺu

Táto zm'uv asaluatllénanadobuneurčifuanesmie savypovedať skôr, ako po up'ynutítlecej

doby (10 rokov odo dňa pochovania) , ak zékoĺč' 131/2010 Z' z' opohľebníctve v znení

,restoisĺct predpisov neustanovuje inak'

Neoddeliteľnoupľílohoutejtozmluvyjedokladoúhľadenájomného.

1

2

1.Nájomnévovýške29,87EUR-(slovom:dvadsaťdevät'euľosemdesiatsedemcentov)
bolo zo strany noveho nájomcu uhĺadené na dobu do3'7'2022'

2. Nájomca berie na vedomie a qýslovne súhlasí s tým, že výška nájomného na ďalšie obdobie

nájmubudeuľčenápodľaaktuálneplatnéhocenníkapľenajímateľa.
3.Nájomcajepovinnýpreduplynutĺmpľedplatenéhoouootĺauhĺadiťnájomnénaďalšie

obdobie. V prípade ak nájomca ani po písomnom upozoľnení neuhĺadí nájomné na ďalšie

obdobie, má pľenajímateľ pľávo .\,ypou'ouľ futo nájomnú zmluw postupom podľa č1' VIII'

4. iT",trläomcu hĺobového miesta má pľednostné pľávo na uzatvoľenie novej nájomnej

zmluvy na hľobové miesto orouu Ĺľ"u, ak je b'ízkych osôb viac, táb|izka osoba, ktorá

doručí prenajímateľovi písomnú žiadosť ako pľvá' pteĺkálŽe svoj status b\ízkej osoby k

zomĺelému nájomcovi ľodným listom alebo čestným vyhlásením s uľadne osvedčeným

podpisom vyhlasujúc tento vďah k zomĺelému nájomcovi a ktoľej prenajímateľ písomne

akoprvejpotvľdívnlžitiepľedno".tnéhoptálva,Pľednostnépľávonauzatvoľenienájomnej
zmluvymoŽnouplatniťnajneskôľdojednerroľokaodúmľtianájomcuhĺobovéhomiesta.
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musísosúhlasomnájomcuzabezpeéiťinéhĺobovémiestoanavlastnénakladypreložiť
l,udskéostatkyvrátanepríslušenstvahľobunanovéhĺobovémiesto.
Akpĺenajímat.ľ roypoui. nájomnú zmluvu z dôvodov uvedenýchv odseku 1 písm' a) a b)'

je povinný výpoved'nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tľi mesiace pľedo dňom'

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

uverejní tuto iďoľmáciu na mieste obvyklom na pohĺebisku s uvedením mena a priezviska

nájomcu hrobového miesta a čísla hĺobového miesta'

Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods' 1 písm' c)' je povinný

ýpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty' na ktoru bolo

nájomné zap|atené; akmu nie je zĺánaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu' uveľejní tuto

infoľmáciu na mieste obvyklom na pohĺebisku s uvedením mena a priezviska nájomcu

hľobového miesta a čísla hľobového miesta'

Akprenajímďeľvypovedalnájomnúzmluvuzdôvoduuvedenéhovodseku1písm.
c) a nájom 

"u 
j" ,ni^v, vyporoldná 

'ehota 
uplynie do jedného ľoka odo dňa doručenia

qýpovede. Prenajímat 
"i 

,yrr"nájomcu, aby najnesLoľ do tejto lehoty odstranil z hľobového

miesta pľíslušenstvo hľobu; ak ho v tejĺo t"t'oi" neodstľaĺri, po uplynutí ýpovednej lehoty

ho pľenajímateľ odstľáni; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hľobu považuje sa

i:Tfilff',i..".i doby (10 rokov odo dňa pochovania) môŽe nájomca písomne poŽiadať

pľenajímateľa o ut<orroe.rie nájomného vďahu písomnou dohodou zmluvných stľán'

spravidla ku poslednému dňu doby, na ktoru bolo nájomné.uhľadené" Yzor žiadosti

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

Pľevádzkoqý poľiadok pohľebísk mesta Šaľa (ďalej aj ako ,,VZN č'' 512020*)'

4

5

6

čl.Ix.
osoBITNÉ USTANoVENIA

1

2

5

Pľenajímateľ nezodpov edá za poškodenie' alebo odcudzenie hmotného majetku uloženého

nahĺobovom mieste.

Nájomca berie navedomie, že jeho vlastqý hnuteľný majetok si je povinný poistiť na

vlastné náklady. Pľenajímateľ nezodpo vedäzapľípadnú stľatu' resp' zničenie majetku'

Nájomcabeľienau.do*i.,žePľenajímateľajehosprostľedkovateliaspľacúvajúvzmysle
naľiadenia Euľópskeho paľlamentu a ľady ĺeul zoro 1679 z 27 ' apť/la 2016 o ochrane

fyzickýchosôb pri ,pra.úuuní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov' ktoľým

sa zľušuje ,-..ni"ä g5t46lFjs (všeobecné naľiadenie o ochľane údajov) osobné údaje

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

Prenajímateľa, ktoré vyplývajú zprevádzkovania pohĺebiska podľa zákonač' t3Il20I0 Z'z'

o pobĺebníctv" v 
"neďn.rľo.sĺ.t 

p."d|i,ou, po aot" nevyhnutne potľebnú nazabezpeéelie

prálv apoviĺľrostí vyplývajúc ichzozmluvného vzťahllza.ožeĺého ĺazŕk'ade tejto Zm'uvy

a nás'edne na účely aľchivácie po dobu tľvania archivačnej doby v súlade so zákonom č'

3g5ĺ20[zZ,z,oaľchívocharegistrafuľachaodoplneníniektoqýchzákonovvplatnomzĺeĺi.
Spľacúvanie osobných údajov Nájomcu je v sulade s č1' 6' ods' 1 písm' c) všeobecného

naľiadenia o ochľane údajov potľebné nu plrr.rri. zakonných povinností Prenajímateľa podľa

zél<oĺa é. t3llzot1 Z.z.o pohľebnícwe v zĺeĺí neskoľších pľedpisov. Nájomca zaľoveň

vyhlasuje, Že za účelom uzavľetia tejto Zm\uvy pľi poskytnutí osobných údajov

Pľenajímateľovi bol dostatočne informovaný o svojich pľávach vyplývajúcich zo
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spľacúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskýnúť v súvislosti so

zakonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších ľelevantqých skutočnostiach

obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky ochľany súkľomiď', s ktoľého obsahom saNájomca

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

spľacovávaníosobnýchúdajovsúdostupnénawebovomsídlePľenajímateľa:www.sala.sk.
V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potľebné doručovať druhej zmluvnej strane

akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adľesu zmluvnej strany uvedenú v č1'

I. zmluvy, dokiaľ nie je zmeÍLaadľesy písomne oznámená druhej zmluvnej strane' ktoľá

písomnosť doručuje. Ý pľípade, ak sa píro.,,o'ť aj pri dodľžaní týchto podmienok vľáti

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

zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na

opĺávnení doručovať písomnosti týkajúce sa ztxäzku medzi zmluvnými stľanami' ktoré

vyplývajú ztejto"mluvy aj pľostredníctvom e _ mailu ďalebo kÍátkej textovej spľávy'

PrenajímateľaNájomcasazaväzl:j,|písomnesioznámiťkaŽdúzmenufýkajúcusaich
identifikačných údajov (ĺif'ov,sídlo' čisla účtov a pod') najneskôľ do 10 pľacovných dní

ododňa,kedytáto zmeraanastala.Takéto zmer\ysanebudúpovažovať zazmeÍy vyžadujúce

5

si uzavľetie dodatku k tejto zmluve'

Nájomná zmluva na hĺobové miesto

čl. x.
zÁvonnčNÉ USTANovENIA

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

očíslovaných písomných dodatkov, s ýnimkou zmien vyplývajúcich zo zÍrLerly

pľevádzkového poľiadku pohľebiska, ktoré sil zilväznépľe nájomcu dňom nadobudnutia ich

účinnosti alebo zo zmieĺvšeobecne platných právnych pľedpisov najmä zékonač| 131'12010

Z.z. opohĺebníctv e v zĺerÍ neskorších predpisov'

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

ustanoveniami VZN č,. 5l2o20v platnom zneĺi,zákonom é.l3ll20l0 Z. z. o pohľebníctve

v znení neskoľších pľedpisov a zákonom č. 4olt964 Z, z. obéiansky zakonník v platnom

zneni.

3. Touto zmluvou sa ľiadi tiež doba užívania predmetu nájmu do doby nadobudnutia účinnosti

tejto zmluvY.

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

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Šaľa' Zmluvné strany

súhlasiasozverejnenímcelejzmluvy,vľátanesozverejnenímasprístupnenímichosobných
údajovu.o"suhumenaapľiezviska.Povinnosťzmluvuzverejniťvyplyvazustanovenia$
5a zékona č,. 2ĺtl2x00 Z. z, o slobodnom pľístupe k infoľmáciám a o 

^nene 
a doplnení

niektoľýchzĺákonov(zakonoslobodeiďoľmácií)vplatnomzneĺi,
5. Ak niektoľé ustanovenia tejto Zmhlvynie sú celkom ďebo sčasti účinné alebo neskôľ stľatia

účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatn;ých ustanovení' Namiesto neúčinných us_

tanovenísapoužijeúprava,ktorá,pokiaľjetoprávnemožné,sačonajviacpribliŽujezmyslu
a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ ptiizatvŕtaní tejto Zmlwy zmluvné stľany tuto otazku bľali

do úvahy.

6. Táto zmluva je vypracovaná v troch (3) vyhotoveniach povahy oľiginálu' z ktoých

nájomca obdrží jedno (1) vyhotovenie a pľenajímateľ obdľží 2 vyhotovenia'
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7 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si pľečítali, súhlasia s jej obsahom' poľoanmeli mu,

vyhlasujú, Že obsďruj. 
'touoaoyo 

WčitY, jasný azĺozlrĺĺteľný pľejav ich vôle aĺa zĺĺak

súhlasu ju podpisujú.

V Šaľ, aĺu-..?;../,,..uH....

Za nójomcu: Za prenajímateľa

i

.t
t<

*

.4

JozeÍ
ľ
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