
Nájomná zmluva č' 17212022

na hľobové miesto

a násl. zákoĺaé.40ĺtg64 Zb' občiansky zakonník v zneĺĺ neskoľších

neskorších pľedpisov
č. 131/2010 Z.z. o v zneÍuuzavoreĺäv zmysle $ 663

pľedpisov a$ 2l anásl.zttkoĺa

1.. Pľenajímatel':
Sídlo:
Zastupený:

Bankové spojenie:

IBAJ.{:

BIC:
lČo:

2.

čl. I.

Z]vĺLI^nĺÉ sľnĺľy

Mesto Šal'a

Ň'ĺ'". Sv. Trojice 't,9z'7 15 Šaľa

Mgĺ. Jozef Betický, primátor mesta

Slovenská sporiteľňa, a's'

sK82 0900 0000 o05r 2430 6282

GIBASKBX
00 306 185

čl. u.
ÚvouľÉ UsTANovENIA

1

(ďalej len,, pr enaj ímate ľ " )

Náiomca:
Naĺodený/á:

Rodné číslo :

Trvale bYtom

Tel.
e-mail:

MVDr. Attita Szatmáry

,ľrľ:Ä';:;;:':#:ľ;)hvy 
v ďalšom texte spoločne aj ako ,,zĺnluýné strany")

Pľenajímateľjeýlučnýmvlasĺríkompozemku^resistr'aCKNpaľcelačíslo1586/1'
zastavaĺilplocha anádvoľie oqýmeľe ž"oo m2'paľcela ľegistľa C KN číslo 1586/8'

zastavanáplocha u rráJuo.i. o qýmeĺe B; r.rŕu p*..tu ľegistľaC KN číslo 1586/6' ostatná

plocha o qýmere 7 m2 vedené katastĺárrrÁ oäto'om okĺesného uľadu Šďa' pľe obec

a katastľálne územie Šaľa, na liste vlastní.*u u' 1 (ďďej aj ako "nehnuteľnostľ')'

Na tejto nehnuteľnosti sa nachád"u .irrtJä*"rtu šuľu ttoľý je pohĺebiskom podľa zákona

t3.ĺz'to Z. z. opohrebníctve v znení neskoľších pr.apĺrou.'ľreiajímateľ je pľevádzkovateľ

pohľebiska.

Hľobové miesto na paĺcele Nc 8, ľad: 1, hĺobové miesto é.22123 (ďalej aj ako "bĺobové

miesto,.) ďoteraz uzĺruĺpôvodný na3o*.u'- Eva Szatľnóryovó (ďalej aj ako "pôvodný

nájomcď,) nurĺxlui"Näjomnej ".b;; 
+tiĺzoo'e ':^d:"I4'6'2006pričom 

ĺäjomĺéza

užívanie hľobového mĺ.rá mtorrtoadene na dobu do 23.11'2030'

Z dôvodu, že pôvodný nájomca ""*"i_" 
njjo*'u vľuži!pľednostĺé právo na uzatvoľerue

novej nájomnej zmluvy na hĺobové *i.rto u r,ĺua' s $ zi ods' 4 zžkoĺaé' ĺ3tl20t0 Z'z'

o pohĺebníctve v zneu neskoľších n;;;r"" sa zmluvné stÍany rrýslovne dohodli na

uzatvorení tejto najomnej zmluvy (ďďej len "zmluvď')'
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1

čl. uI.
PREDMEľ ĺ Účru ľÁĺľĺu

Prenajímateľ pľenecháva nájomcovi do nájmu anájomca pľijíma ao fj1u za podmienok

doho dnutých v tejto zmluve r'rouonňi.r,o nu p*.ď" Ňä ó, ľad : 1, hĺobové miesto č'

22rL3-
čl. Iv.

SLUŽBY SPoJENE s ľÁĺnĺoM HRoBovÉrro MIESTA

S prenájom hĺobového miesta sú spojené služby' ktoľé poóas tľvania nájomného vzťa]nu

prerra'j ímateľ po skytuj e náj omcovi :

1.1 odvoz "d;"il; 
pohľebiska okĺem stavebného odpadu'

1'.z iÁrŽbapozemkov a stavieb "" n"*'ursku' na ň;Á sa hĺobové miesto ĺachiĺďza

1 .3 ľ#"ä 
'T;|;r'$,.il';:1hestičných 

nákladov spojených : 
p'."':dľu pohľebiska'

t .4 pľevádzkovanie pohľebirk", ;; ň;om sa nachád"" i"oĹ""e miesto špecifrkované v č1'

III. tejto zmluvy, v súlade ;; ;uu"'" ^ 
e' ĺltĺzóĺo z' z' o pohľebníctve v znení

neskoľších predpisov'

čl. v.
DoBANÁJMU

Tá-to zmluva savzatvéraľra dobu neuľčitú a nesmie sa vypovedať skôľ' uk: po uplynutí tlecej

do_by (10 rokov odo dňa po.torrffi, x 
"er.on 

ĺ. ĺiĺlzot' Z. z. o pohrebníctve v zneĺrr

ne skoľších predpisov neustanowje inak'

Neoddeliteľnou pľílohou tejto zmlu| je doklad o úhĺade nájomného'

čl. vI.
NÁJoMNE

1

1

2.

1

z

4J

}if ájomné vo výške 50'00 EUR (slovom pät'desiat eur nula cent) bolo zo stľany nového

ffi,""xtTťä';ä#ľ"1}x1]ljľrľ'asĺ s tÍm, že výška nájomného na ďalšie obdobie

n-ájrnut,'a",',ĺ"nápodľaaktualneprutn.t'o..*íYpľenajímateľa.
}-{ájomca je povinný pr"d ,'plynuiĺm |ľedplateného ;;ffii" uhľadiť nájomné na ďalšie

olodobie. V pľípade ak nájomca ani po písomno*.1no"oÁ"^ neuhĺadí nájomné na ďalšie

olcdobie, má prenajímateľ pľávo "ď*.J"ľ 
túto nájomnú zmluw postupom podľa č1' vil'

Eejto Zmluvy. l '-' ^.7^^n*ĺÄ l 'e novej nájomnej

Pľi úmľtí nájomcu hľobového miesta má prednostné právo na uzatvoľeru

-,rĺrluvy 
na hĺobové miesto oroun tľ"tu, ak je blí"d; oJĹ nĺu., ta!ĺĺzxa osoba' ktoľá

d.oručí prenajímateľovi písomnú Žiadosť ako prvá' pľe'J'ľŠäne svoj sta'tus blízkej osoby k

-omľelému 
nájomcovi ľodnýr" ri"t"r' alebo č"rtď;; ;hlásením. s uľadne osvedčeným

1>odpisom vyhlasujúc tento vďah-i zornrelému nájomcovi a ktoľej prenajímateľ písomne

a]<o prvej potvľdí vpžiti" pr"o*ňlt'" n'u*' Pľednostné právo na uzatvorenie nájomnej

znilvyrnoŽno uplatniť .ruirr"rt orlo jedného .ot u oJĺrn tĺa nájomcu bľobového miesta'

4.

I
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1

čl. vII.

ľru(vĺ A PovINoš'i Žnmuvľĺ'crĺ sľn''iľ

. Prenajímateľ je povinný 
' ^'^.J.^ L.^hnĺrúm miestom v sulade s p'atnými

1.1 prevádzkovať pohľebisko spľenajatým hľobovým miestom vsú]

pľávnymi predpismi o pot'r.uiĺ.w č a'pĺeváďzkovým poľiadkom pohľebiska'

ĺ.2 počas trvania tejto zmluvy zabezpeé|ť pľístup 
"á3o*'oui 

kprenajatému hĺobovému

miestu,

1.3 zdtŽaťsa akýchkoľvek zásahov do hĺobového miesta, okľem pľípadu, ak je potľebné

zabezpečlťbezpečnép,"uaa"ľou*iepohĺebiska.opľipľavovanoľ.nzásďrujepovinný
vopred písomne inĺormovffi;;;. o 1i ustutäč*no' zasahu do hľobového

miesta, je pľevádzkovateľ poffi bezodktadne písomne infoľmovať nájomcu'

t.4 vopľed písomne upozomiť ;ál"J* * uyľou.ĺärrĺe nájomnej zm'uvy, najmenej šesť

*",iu'ou |'J dĺorn' keď sa má hĺobové miesto zrušiť'

2. Nájomca je povinný:

2.t dodrŽiavať ustanoveni a prevádzkového poriadku'

2.2 uŽívať hľobové miesto 'o'oĺrua' 'ptut"y*i 
právnymi predpismi opohľebníctve

u p"uĺJ"tovým poriadkom pohľebĺ*i aro'a] touto zmluvou'

2.3 navlastné náklady ,ua"rp"ĺšripoľiadok, údľŽbu a staľostlivosť o pľenajaté hrobové

miesto a jeho bezpľostľedné "r."irc 
azabezpečť'aby príslušenstvo k hľobu neohľozilo

2.4Ľ""'#ľ*;l#:äHľ''#,"ľ*:,,*":_:f 
zmeÍLyúdajovpotľebnénavedenie

evidencie hľobových miest] ui.ĺpua. fvzĺcĺ<ej o'ouy naj1ä.1enu mena aadľesy

trvalého pobytu, v prĺpade pra*ĺ.t.3 oso!ľ,'u:*á zmenuobchodného mena a sídla'

2.5 vykonávať akékoľvek r,*Ju"J unľavy nahrobävom mieste a úpľavy okolo hĺobového

miesta iba s pľedchádzajúcim súhlasom spĺávcu cintorína'

3. 'J r,:ľí,T''"ťääTj.::,'J#''o,i}ä"1::.,: "_ľ*ové 
miesto 'wzvenájomcu, 

aby ich

v primeľanej dobe odstľuo'r, ,ú nájomca ,i* "'i"'o't' 
neodstrani v písomne uľčenej

lehote, prenajímateľ tak môže uľobiť sám na naklady nájomcu'

4. Nájomcab..i. rruu"domie, žeĺedodrŽiavaním pr.uáJňného poľiadkupohĺebiska samôže

dopustiť pľiestupku podľa "r, íäál.u" ĺanílzot' Z' zo poh"b''ĺctve v platnom zneru'

5.KaŽdélzÍrLerlapľevádzkovéhopoľiadkubudeoznamovanánájomcovihĺobovéhomiesta
uverejnením oznámenia " "-J; ;revádzkového n"'r"oľ" p;ľ"bl'k" na uľadnej tabuli

spolu so zveľejnením nového pr.náĺ"r.*ého poriaäku pohľ"Ĺi'ku ' Zmeĺapľevádzkového

poriadku poh,ľ"uist a podlieha ,"t nĺt.nĺo MestsKým zastupiteľswom v Šaľ'

6. 
_Podnájom 

hĺobového miestaje zakénaĺý'

čl. VIII.

vŕľovnĎNÁJoMNEJZMLIIVYAUKoNČENIENÁJoMNÉrrovzŤAHU

1

2

Prenajímateľ nájomnú zmluw vypovie' *:" 
. , -'_-^^2^_ái1g hľobového miesta,-r1 

Ár: rĺ^eokolnosti na pohĺebisku znemožňujú trvanre na1ĺ

3:x,'"*ľffi ;ff:;*.nínez1lat,i'nájomnézavžívanehľobovéhomiesta'
Ak pľenajímateľ vypovie nájomnú "*r.'.rJ" 

aôvodov uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'

I
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J

musí so súhlasom nájomcu zabezpeéiť iné hĺobové miesto a na vlastné náklady pľeložiť

ľudské ostatky *aď" príslušenstva hľobu na nové hľobové miesto.

Akprenajímateľ vypovie nájomnú zmluw z dôvodov uvedenýchv odseku 1 písm' a) a b)'

je povinný uypou.Jnĺ:o*..: zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace pľedo dňom'

keď sa má hľobové miesto zrušiť; ak mu nie je zĺámaadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu'

uveľejní túto informáciu na mieste "b;kiil 
na pohľebisku s uvedením mena a pľiezviska

,rĺ;orrr"., hľobového miesta a čísla hľobového miesta'

Ak pľenajímateľ vypovie nájoĺnnú zmluw z dôvodu uvedeného v ods. 1 písm' c), je povinný

výpoveď doručiť nájomcovi najneskôľ do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty' na kÍoru bolo

nájomné zapáateĺé; akmu nie je zĺé'maadľesa nájomcu alebo sídlo nájomcu' uverejní tuto

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

hĺobového miesta a čísla hrobového miesta'

Akprenajímateľvypovedalnájomnúanluwzdôvoduuvedenéhovodseku1písm.
c) a nájom 

"u 
j" Ái^v, vypouedrra i"totu uplynie do jedného roka odo dňa doručenia

'ĺ1ipovede. Prenajímat 
"ľ 

,yrr"nájomc''" aby najneskoľ do tejto lehoty odstranil z hĺobového

miesta príslušenstvo hĺobu; ak ho ","r r.not. neodstľáni'po uplynutí výpovednej lehoty

ho pľenajímateľ odstľáni; po uplynutí vypoveonej lehoty sa pľíslušenstvo hľobu považuje sa

;:Tľ'ä,ä'ĺ.."j doby (10 rokov odo dňa pochovania) môže nájomca písomne poŽiaďať

prenajímateľa o ukončenie nájomného u"ľut'u písomnou dohodou zľnluvných stľán'

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

o ukončenie zm'uvy tvoľí pľí'ohu č. 6 Všeobe cĺe zálvaznéhonaľiadenia mesta Šaľa č' 512020

Pľevádzkoý poľiadok pohľebísk mesta Šaľa (ďalej aj ako "vZN 
č'' 512020*)'

4

5

6.

čl.Ix.
oSoBITNÉ usľĺľovENIA

1

)

J

Pľenajímateľ nezodpo vedä za poškodenie' aleboodcudzeniehmotnéhomajetkuuloŽeného

lt]ä:ľä,T il:*" míe, žejeho vlastný hnuteľný majetok si je povinný poistiť na

vlastné naklady. Pľenajímateľ nezodpov edé|zaprípadnú stľatuo ľesp. zničenie majetku'

Nájomca beľie na u.do*i", že Pľenajímateľ a jeho spľostľedkovďelia spracúvajú v zmysle

naľiadenia Európskeho paĺlamentu " 
;"u' ĺe'rD zóro K79 z 27 ' apĺIa 2016 o ochĺane

szických osôb pri ,pr""**' osobný{ údajou u o volhom pohybe takýchto údajov' ktoľým

sa zľušuje .rn.*iá g5l46l1s (všeobecnj nariadenie o o'h'*" údajov) osobné údaje

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

Pľenajímatel',a, ktoľé vyptývajú zpteválďzkovania pohľebiska podľa záťľloĺaé' t3tl20t0 Z'z'

o pohĺebníctv" v znejrr"rt *sĺ.t, pr.d;Ĺ;;, po aoto nevyhnutne potrebnú nazabezpečerue

ptálv apovinností vyplývajúcich zo "*r*neň 
vďah'aza|ožeĺého ĺazál<|adetejto Zmluvy

a následne na účely aľchivácie po dobu trvania aĺchivačnej doby v sulade so zákonom č'

39512002 Z,z. oaľchívoch a registľatuľu.t, u o doplnení niektoých zákonov v platnom zĺeĺi'

Spĺacúvanie osobných údajov Nejomcu j" u 
'ĺtuo" 

s čl'- 6' ods' 1 písm' c) všeobecného

naľiadenia o ochĺane údajov potľebné nu prn'ni' zráko1Ý1h povinností Prenajímateľa podľa

zékoĺa é. l3tl2'l0 Z.z.o pohĺebnícwe v zneĺíneskoľších pľedpisov. Nájomca zaĺoveň

vyhlasuje,Žezaúčelom-uzavretiatejto'ľWľľposlqrtnutíosobnýchúdajov
Pľenajímateľovi bo1 dostatoóne informovaný o svojictr pľávach vyplývajúcich zo

I
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4

spracúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskýnúť v súvislosti so

ztkonrým|ut"uo "*tňymĺ 
poziaaurot.*', .n" aj o ďalších-ľelevantn]ých skutočnostiach

obsiahnutých v dokumente ,,PodmĺenLy oct'ĺany súkľomiď" s ktorého obsahom saNájomca

pred podpísaním t"jto zrnĺ.r..y ouo"rr,ĺ*ĺi. Ňá3o-.u berie na vedomie že infoľmácie o

spracovávaní osobných údajov sĺ dosffi na webovom síd'e Prenajímďeľa: www'sala'sk'

V prípade, ut u,'aĹ pojľä ,.j,o "*ň; 
potrebné doručovať dľuhej zmluvnej strane

akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto |ĺ**rrorľ na adľesu zmluvnej stĺany uvedenú v č1'

I. zmluvy, dokiaľ nie je 7ÍÍ|eÍLaadľesy pĺsomne ozl{ená druhej zmluvnej strane' ktoľá

písomnosť dorucuje. V pľípade, ak sa ni'"*""'ľ aj pľi dodľžaní ýchto podmienok vľáti

nedoručená, zmluvné strany sa dohodl'i, Že účinky doručenia nastávajú dňom vrátenia

zásielky zmluvnej ,o*", kiotéĺ zésie1ku doruĺu3e' Zmluvné stľany sa výslovne dohod1i na

opľávnení ao*oorrui písomnosti týkajuce ,u iaruk' 1;dzĺ 
zmluvnými stľanami' ktoré

vyplývajú ztejto"J"w aj pľostrední"*o* e _ mailu ďalebo kľátkej textovej spľávy'

Pľenajímateľ aNájomca sa zaväzujtlpĺ'o'no" si oznámiť každíJ%nenu týkajúcu sa ich

identiťrkačných údajov (ĺénov,sídlo, čisla účtov a pod.) najneskôľ do 10 pracovných dní

odo dňa, kedy táto äena nastala .r^k;;; Á.rry ,u r'.budú pávažov ať zazmeĺy vyžadujúce
5

si uzavľetie dodatku k tejto zmluve'

čl. x.
zÁvBnBčNÉ USTANoVENIA

1. K zmene tejto zmluvy môŽe dôjsť len na zák|adevzájomnej dohody zmluvných stľán foľmou

očíslovaných písomných dodatkov, s qýnimkou zmien vyplývajúcich zo 
^neny

pľevádzkového poľiadku pohľebiska, ktoré št"a'uoepre nájomcu !ňom 
nadobudnutia ich

účinnostialebo zozmieĺvs.ou..rr."pi"*y.t'pľávnychpredpisovnajmä 
zé*'oĺač' 131/2010

Z.z. opohľebníctve v znení neskoľších predpisov'

2. Práva apovinnosti zmluvných strán iouto zm1uvou neupravené sa riadia pľíslušnými

ustanoveniami VZN č,. 5l2o2l';;,*- zĺeru,7!1nom č. t3ll20l0 Z' z' o pohĺebníctve

v meĺĺneskoľších pľedpisov a zákonom é' 4011964 Z' z' obÓiansky zakonník v platnom

zneĺí' 
___ ^^ _:^Ái +iož Ánha 'ajmu 

do doby nadobudnutia účinnosti
3. Touto zmluvou sa ľiadi tieŽ doba užívaniapľedmetu ĺ

tejto zmluvy l_:^'. ^l^nmo oĺnlrrvnÝmi stľanami aúčinnou
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvn1imi s

dňomnasledujúcimpodnijej^.,.3,,.,'ĺunawebovomsídlemestaŠaľa.Zmluvnéstľany
súhlasia so zverejnením ce'ej zm'uvy, vľátane so zveĺejnením a sľľí{lením ich osobných

údajov v ľozsahu mena u pĺ""uirĹu. Povinnosť 
"*rrr.ru 

zveľejniť wplyva z ustanovenia $

5azékoĺaé.2t1l200OZ.z.oslobodnompľístupekinformáciámaozlneneadoplnení
niektoých,uko,,ou(zakonoslobodeinfoľmácií)vplatnomzneĺi,

5. Ak niektoré ustanovenia tejto ZmÍuvynie sú celkornalebo sčasti účinné alebo neskôľ stratia

úiinnosť, nie je ým dotknutĺ pr"t""rľ ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných us-

bnovení sa použije úpľava, krcra, pokiď je to ľĺávne mo žné, sačo najviac pľiblifuje zmyslu

a úóelu tejto Zmluvy, pokiaľ ptiuzawéltarutejto Zmluvy zmluvné stľany tuto otazku bľali

do úvahy.

Táto zmluva je vypľacovaná v troch (3) vyhotoveniach povahy oľiginálu, z*oých

nájomca obdrží jedno (t;.,rytorouenie a prenajímateľ obdľŽí 2 vyhotovenia'6
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7 Zmiuvĺéstľany vyhlasujú, že zmluvu si pľečítali, súhlasia s jej obsaho*' poľ^ li mu'

vyhlasujú, že obsahuj" ,táuoorrý, určiý, jasĺý anoanmite1'ný pľejav ich vôle ana urak

súhlasu ju podpizujú.

Za nójomcu:

V Šali, dnu......Í.,.ú.,..p..Íá/-

Za prenajínateľa:

* *

* *

* I *

JozeÍ

h
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