Nájomná zmluva č.- 8241202|
na hrobové miesto

znení neskoĺších
č.4011964 Zb' občiansky zákonník v
uzatvoľená v zmysle s 663 anásl. zákona
pohľebníctve v zneĺíneskoľšíchpľedpisov
predpisova$21 a násl. zákona č' 131/2010 Z. z. o

čl. I.

ZMLUVNÉ sľn,q.ľy

Pľenajímatel': Mesto

1

Šaloa

Nám' Sv' Tľojice 7 '927 15 Šaľa
Sídlo:
Zastúpený: Mgr. Jozef Belický' pľimátoľ mesta
a's'
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa'
SK82 0900 0000 00512430 6282

IBAN:
BIC:
IČo:

GIBASKBX

Nájomca:

Ing. Edmund ÍIorváth

00 306 185

(ďalej len,, prenaj ímateľ " )

1

Naľodený/á:
Rodné číslo:
Trvďe bytom

:

Tel.
e-mail:
(d'alej len,, náj ornca" )
spoločne aj ako "zmluvné strany")
(obidvaja účastnícizmluvy v ďalšom texte
čl. il.

UVODNE USTANOVENIA
1586/1'
pozemku_ ľegistra C KN parcela číslo
Pľenajímateľje výlučným vlastníkom
číslo1586/8'
ž:.2q+ m2, paľcela ľegistra C KN
zastavané p1ochy anádvoľia ovýmere
ftŕ a parcela ľegistra K}ĺ číďo1586/6' ostatná
zastavaĺáplocha a nádvoľie o výmeľe |34
-9
oábo'om okľesného úľaduŠaľa'pre obec
katastrálny.
vedené
m2
7
výmere
o
p1ocha
vlastníctva č' 1 (ďa1ej ,,aj ako nehnuteľnosti")'
a katastľálne územie Šaľa,na liste
podľa zákoĺa
mesta Šaľaktoý je pohĺebiskom
Na tejto nehnuteľnosti sa nachádza cintoľín
I3Il2[1,oZ.z.opohĺebníctvevzneníneskoľšíchpredpisov.Pľenajímateľjepľevádzkovateľ
pohľebiska.

1

)

čl. ilI.

PREDMET A UČEL ľÁĺnĺu
1

za podmienok
nájmu a nájomca prijíma do nájmu
Pľenajímateľpĺenecháva nájomcovi do
č':
(ďjej len ,,zmluvď'): hľobové miesto na parcele
dohodnutých v tejto nájomnej zmluve
aj ako ,,hľobové miesto")'
NC 16 ľad : 8 hĺobovémiesto č : 19U (ďalej

Nájomná zmluva na hrobové miesto

- urnové miesto

tl6

čl.Iv.

SLUŽBYsPoJENÉSNÁJMOMHRoBovÉHoMIESTA
sluŽby,
S pľenájom hrobového miesta sú spojené
pĺenajímateľposkýuj e náj omcovi:

1

i.r
L2
1.3

1,4

ktoľépočas tľvania nájomného vzťahu

odpadu'
odvoz odpadu z pohĺebiska okľem stavebného
ktoľom sa hľobové miesto nachádza
ildržbapozemkov a stavieb na pohľebisku, na
(okľem hrobového miesta),
spojených s pľevádzkou pohľebiska'
úhľadyinvestičných a neinvestičných nákladov
hľobové miesto špeciťrkované
prevádzkovanie pohĺebiska, na ktorom sa nachádza
I3Il20t0 Z' z' o pohrebníctve v znení
v č1. ilI. tejto zmluvy, v súlade so zákonom č,.
neskoľšíchpľedpisov.
čl. V.

DoBA ľÁĺrvlu

1.
2.
3.

Táto zmluva

sa

uzaIvára

na dobu neuĺčitúv súlade so zákonom

č' I3Il20l0

Z. z. o pohľebníctve v platnom znení'
je doklad o úhĺadenájomného'
Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy
Užívaniehrobového miesta zača\o dť'a" Z'tl'202t'
čl. vI.

ľÁĺonĺľrc

1.
2.
3.

na dobu 10 rokov aje určená podľa
Výška nájomného činí5,00 EUR (slovom: pät' euľ)
Šaľač' 512020 Prevádzkový poľiadok
ust. $ 12 Všeobe cĺe záv'azĺého nariadenia mesta
a bolo uhĺadené dŤn2'1L'202|' na
pohĺebísk mesta Šaľa(ďalej aj ako ,,VZN č' 5l2O2O*)

dobu do 2.Il-2031.
pľi podpise tejto zmluvy'
Nájomné je splatné vopľed na celých 10 ľokov
Že výška nájomného na ďalšie obdobie
Nájomca beľie na vedomie a výslovne súhlasís tým,
cenníka prenajímateľa'
nájmu bude určená podľa aktuálne platného

4.Nájomcajepovinnýpreduplynutímpľedplatenéhoobdobiauhľadiťnájomnénaďalšie
na ďalšie
upozomení neuhľadínájomné
obdobie. V pľípadeak nájomca ani po písomnom
nájomnú zmluvu postupom podľa č1'
obdobie, má pľenajímateľprávo uypou"ouľ túto

5.

vn'

tejto ZmluvY.

pľávo nauzatvorenie novej nájomnej
Pľi úmľtínájomcu hrobového miesta má pľednostné
zmluvynahrobovémiestoosobab|izka,akjeblízkychosôbviac,täb|ízkaosoba,ktoľá k
pľvá, pľeukaŽe svoj status blízkej osoby
doľučíprenajímateľovi písomnú žiadosťako
zomĺelémunájomcovirodnýmlistomalebočestnýmvyhlásenímsúradneosvedčeným
podpisomvyhlasujúctentovďahkzomľelémunájomcoviaktorejprenajímateľpísomne
Pľednostné pľávo na uzatvorenie nájomnej
ako pľvej potvrdí vyuŽitie pľednostného práva'

zmluvymoŽnouplatniťnajneskôľdojednéhoľokaodúmľtianájomcuhľobovéhomiesta.

ľ

_
miesto
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pľeložiť
iné hľobovémiesto a na vlastné náklady
musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť
ľudskéostatkyvrátanepľíslušenstvahrobunanovéhrobovémiesto.
dôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z
nájomcovi najmenej tri mesiace pľedo dňom'
je povinný výpoved"najomnĹj zmluvy doručiť
nájomcu'
mu nie je známaadľesa nájomcu alebo sídlo
keď sa má hľobové miesto zrušiť; ak
pľiezviska
na pohrebisku s uvedením mena a
uverejní túto informáciu na mieste obvyklom
miesta'
nájomcu hĺobovéhomiesta a číslahrobového
je povinný
z dôvodu uvedeného v ods' 1 písm' c)'
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu
mesiacov po uplynutí lehoty' naktoru bolo
qýpoveď doručiťná;o-"orrinajneskôr do dvoch
rrájomcu alebo sídlo nájomcu' uveľejní túto
nájomné zapIatene;ak mu nie je znämaadľesa
s uvedením mena a priezviska nájomcu
iďoľmáciu na mieste obvyklom na pohrebisku
hrobového miesta a číslahľoboveho miesta'
uvedeného v odseku 1 písm'
Ak pľenajímateľ vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu
do jedného roka odo dňa doručenia
c) a nájom ca 1e ,ni*y, výpovedná lehota uplynie
z hľobového
nájomcu, aby najneskôľ do tejto lehoty odstránil
ýpovede. Pľenajímat.i uy"u.
neodstľáni, po uplynutí výpovednej lehoty
miesta príslušenstvo hľobu; ak ho v tejto teľrote
lehoty sa pľíslušenstvohľobu považuje sa
ho prenajímateľ odstráni; po uplynutí výpovednej

a

J

4.

5

opustenú vec.

o ukončenie nájomného vzťahu písomnou
Nájomca môŽe písomne poŽiadať pľenajímatel'a
poslednému dňu doby' na ktoru bolo nájomné
dohodou zmluvných strán, spravidla ŕu
tvoľípľílohuč' 6 VZN č' 512020'
uhľadené. Yzot Žiadosti o ukončenie zmluvy

6.

čl. Ix.

OSoBITNÉ usľĺľovENIA

1.
2.
3.

odcudzenie hmotného majetku uloženého
Pľenajímateľnezodpo veďžt zapoškodenie, alebo
na hľobovom mieste.
majetok si je povinný poistiť na
Nájomca beľie navedomie, Že jeho vlastný hnuteľný
stratu' ľesp' zničenie majetku'
vlastné naklady. Prenajímateľnezodpo vedá zapľípadnú
ajeho spľostľedkovatelia spracúvajú v zmysle
Nájomca berie na vedomie, že Prenajím atel'
(EU) 20161679 z 27' apriLa 2016 o ochľane
nariadenia Euľópskeho paľlamentu u ľuoy
fyzickýchosôbpľispľacúvaníosobnýchúdajovaovoľnompohybetakýchtoúdajov,ktoľým

sazrušuje.mernica95l46l1s(všeobecnénaľiadenieoochľaneúdajov)osobnéúdaje
za účelomplnenia zákonných povinností
Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto Zm.,uve
Pľenajímateľa,ktorévyplývajú,p,",ád,kovaniapohľebiskapodľazákoĺač.I37l20I0Z.z.
opohrebníctvevzneníneskoršíchpredpisov,podobunevyhnutnepotľebnúĺazabezpečerie
ptŕxapovinnostívyplývajúcichzozmluvnéhovzťahuza|oŽenéhonazák\adetejtoZmluvy

anáslednenaúčelyaľchiváciepodobutľvaniaaľchivačnejdobyvsúladesozákonomč.
platnom zĺení'
a o doplnení niektorých zákonov v
395l2002Z.z. oaľchívoch a registľatúľach
je v súlade s čl' 6' ods' 1 písm' c) všeobecného
Spľacúvanie osobných údajov Nájomcu
zákonných povinností Pľenajímateľapodľa
naľiadenia o ochĺane údajov potľebné ,ra |henie
v znení neskorších predpisov. Nájomca zéľoveÍl
zžlkoĺač,. t3Il20IO Z.z. o pohľebníctve
pľi poskytnutí osobných údajov
vyhlasuje, Že za účelomuzavretia tejto Zmlwy
o svojich právach vypl;ývajúcich zo
Prenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný
osobné údaje poskytnúť v súvislosti so
spľacúvania jeho osobných údajov, o povinnosti

,4

ĺ'

_
miesto
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-

skutočnostiach
zakonnými alebo zmluvnými poŽiadavkami' ako aj o ďalších ľelevantných
obsahom saNájomca
obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky ochľany súkľomiď', s ktoľého
že infoľmácie o
pred podpísanímtejto Zmluvy oboznŕĺmil.Nájomca beľie na vedomie
www.sala.sk.
,pru.ouáuurrí osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Prenajímatel'a:
strane
V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potľebnédoručovaťdľuhej zmluvnej
strany uvedenú v čl'
akúkoľvekpísomnosť,doručuje sa táto písomnosťna adresu zmluvnej
strane, ktoľá
I. zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písonrne oznámená druhej zmluvnej
podmienok vráti
písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pľi dodrŽaní týchto
dňom wátenia
nedoručená, zmluvné stľany sa dohodli, Že účirrkydoručenia nastávajú
dohodli na
zásielky zmluvnej strane' ktoľá zásielku doľuču.ie. Zmluvné strany sa výslovne
ktoré
opľávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzku medzi zmluvnými stľanami,
vyplývajú ztejto zmluvy aj prostľedníctvom e - rnailu ďalebo kĺátkej textovej správy
sa ich
PľenajímateľaNájomca sa zaväzujil písomne si oznámit'každi zmenu týkajúcu
pľacovných dní
identifikačných údajov (názov, sídlo, číslaúčtova pod.) rrajneskôľ do 10
vyžadujúce
dňa, kedy táto Zmenanastala. Takéto zmeny sa nebudú povaŽovať zazmeny

4.

5

odo

si uzavľetie dodatku k tejto zmluve'

čl. X.

zÁvnnnčNE UsTANovENIA
K zmene tejto zmluvy môŽe dôjsť len nazák|adevzájomnej dohody zmluvných stľán foľmou
očíslovanýchpísomných dodatkov' s výnimkou zmien vyplývajúcich zo zmeny

1

2

ich
pľevádzkového poriadku pohľebiska, ktoré su záväzné pľe rrájomcu dňom nadobudnutia
131/2010
účinnostialebo zo zmienvšeobecne platných pľávnych pľedpisov najmä zákonač.
Z.z. o pohĺebníctve v znení neskoľšíchpľedpisov'
pľíslušnými
Präva a povinnosti zmluvných stľán touto zmluvou netlpravené sa ľiadia
pohľebníctve
ustanoveniami VZN č. 5l2O2O v platnom zneni, zákonom č.I3I120I0 Z. z. o
v zneni neskoľšíchpľedpisov a zákonom Ó' 4011964 Z. z. obiiansky zákonník v platnom
znení.

J

účinnosti
Touto zmluvou sa riadi tiež doba uŽívaniapľedmetu nájmu do doby nadobudnutia
tejto zmluvy.

4

5

6.

a účinnou
Táto zm|uva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami
Zmluvné stľany
dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na webovom síclle mesta Šal'a.
ich osobných
súhlasia so zverejnením celej zmluvy, vľátane so zveľejnením a spľístupnením
údajov v rozsahu mena a pľiezviska. Povinrrosť zmluvu zvcľejniť vyplýva z ustanovenia $
5a zákona č,. 2Iĺl20O0 Z. z. o slobodnom pľístupe k infoľmáciäm ao zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákono slobode informácií) v platnonl zneni.
stratia
Ak niektoľéustanovenia tejto Zmluyy nie sú celkom alebo sčasti účinnéalebo neskôľ
usúčinnosť,nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných
pľibliŽuje zmyslu
tanovení sa použije úpľava,ktorá, pokiaľ je to pľávne možné,sa čo najviac
túto otázku bľali
a účelutejto Zmluvy, pokiaľ pĺi uzatváraní tejto Zrnluvy znrluvné stľany
do úvahy.
obdtŽí jedno
Táto zmluva je vypracovaná v tľoch (3) vyhotoveniaclr, z lĺtorých nájomca
(1) vyhotovenie a prenajímateľobdrží2 vyhotoverria'
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Zmhlľnéstľany vyhlasujú, že zmluvu si prečítali,súhlasia s jej obsahom' poľoanmeli mq
vyhlasujú, že obsahuje slobodný, uľčitý,jasny a zľozumitelhý prejav ich vôle ana znak
súhlasu ju podpisujú.

V Šali,aĺu..*.:.k.

Za ndjomcu:

Za prenajímateľa:

JozeÍ

ľ
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