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ZMLUVA O NÄJME HROBOVÉHO MIESTA
v

c. ZML.2007/0101011

Zmluvné strany:

1. Obec Poproč
y

So sídlom: Poproč, Skolská 2
v

Zastúpená: Ing. Stefanom Jaklovským, starostom obce
\/

ICO: 324639
v

DIC:2020746189

(ďalej len "prevádzkovateľpohrebiska")

2.Priezvisko, meno, títul: Sýkorová Ánna,
Bydlisko: Košice
Dátum nar.

(ďalej len "nájomca")

uzatvárajú podľa § 663 až 684 ObčÍanskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov (ďalej len "zákon o pohrebníctve") túto zmluvu o nájme hrobového miesta

v

Clánok I

Predmetaúčelnájmu

1. Prevádzkovateľ pohrebiskaprenecháva a nájomca prijíma do nájmu, za podmienok uvedených v tejtozmluve,
hrobové miesto c. 212, oddelenie 1, na cintoríne v Poproči urcené na uloženie ľudských pozostatkov alebo
ostatkov.

2. Podnájom hrobového miestaje zakázaný.
.V

Clánok 11
Služby spojené s nájmom hrobového miesta

S prenájmom hrobového miesta sú spojené tieto služby, ktoré bude počas trvania nájomného vzťahu poskytovať
prevádzkovateľ pohrebiska nájomcovi:

odvoz odpadu z pohrebiska,
dodávka úžitkovej vody,
údržba stavieb pohrebiska /Dom smútku, oplotenie/,
výsadba a údržba zelene na pohrebisku mimo prenajatých hrobovych miest,
úhrady investičných a neinvestičných nákladov spojených s prevádzkou pohrebiska,
zverejňovanie informácií o pohrebisku na mieste obvyklom.

v

Clánok III
Dobanájmu

I.Nájom vznikne dňom podpísania tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a dojednáva sa na dobu
neurčitú.

2.Nájomca uhradí pri podpise tejtozmluvy nájomné acenu za službyspojené s nájmom hrobového miesta
na obdobie 10 rokov. Nájomné za ďalšie obdobie nájmu zaplatí nájomca vždy na 10 rokov vopred a to pol roka
pred ukočením doby, za ktorú má nájomné už zaplatené.

v

Clánok IV
Nájomné

1. Vyška nájomného a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta sa riadia cenníkom prevádzkovateľa
pohrebiska platným ku dňu uzatvorenia zmluvy.

2. V prípade, ak uplynie doba, na ktom bolo nájomné a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta
zaplatené, tak pre ďalšie obdobie sa nájomné a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta určí podľa
cenníka prevádzkovateľa pohrebiska, ktoiy bude platný ku dňu príjatia platby na ďalšie predplácané obdobie.

3. Vpripade akdôjde kzániku nájomného vzťahu pred uplynutím doby, zaktorúbolozapfatenénájomnéjeho
pomemú časť prevádzkovateľ pohrebiska vráti nájomcovi.
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ClánokV

Povinností prevádzkovateľa pohrebiska a nájomcu

1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný prevádzkovať pohrebisko s prenajatým hrobovým miestom v súlade
^'l(^Sli7^r?^fTpi ^^^Tlľh^S?^íc^ie^^re^á^^^^or^^!ná^,,^Sa^?lS^^^
1 í^J ^IU^^ľ+^lmÍ^lb,e,TilčitL rls?up^i^ľen?Jítf?lu. hIiotLOV^ _-l!!.i.Sa í aÍis.a ak^chkoľvek
zásahov áo prenajatého hrobového miesta okrem prípadov, keď je potrebné bezodkladne zaistíť
bezpečné prevádzkovanie pohrebiska.

2.Najomca je povinny uzívať prenajaté hrobové miesto v súlade s platnými právnymi predpismi o
pohrebníctve a prevádzkovým poriadkom pohrebiska. Najmäje povinný:

na vlastné náklady zabezpečovať údržbu prenajatého hrobového miesta,
oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska vsetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie
hrobovych miest, v pn'pade fyzickej osoby najma zmenu mena a adresy trvalého pobytu, v prípade
právnickej osoby najmä zmenu obchodného mena a sídla.

3. Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia; akje dedičovviac,
ten z dedičov, ktorý sa prihlásil ako prvý.

v

Clánok VI
Výpoveďnájomnejzmluvy

I. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak
a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na ďalšiu dobu,
b) sa pohrebisko ruší,
c) nájomca ani po upozomení nezaplatil nájomné a cenu za služby spojené s nájmom hrobového míesta.

2. Výpovedné lehoty a povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a nájomcu súvisiace s výpoveďou sa riadia
ustanovením § 25 zákona o pohrebníctve v platnom znení.

3. Prevádzkovateľpohrebiskaje povinný písomne upozomiť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy
a výpoveď doručiť najmenej tri mesiace predo dňom,
a) keď sa má hrobové miesto zrušiť,
b) keď uplynie lehota, na ktorúje nájomné zaplatené.

4.PrevádzkovateľpohrebÍska^môŽe_najomcuupozomiť na vypovedanie nájomnej zmluvy okrem
písomného upozomenia podľa predchádzajúceho bodu aj formou nálepky umiestnenej napríslušenstve
prenajatého hrobového miesta.

5 ľn?ir^<dj'ip2^á^v?^?^J ?ľi^?i?i^^^í"^iui^ ^?'^ičLy^^d^^
anájomcajeznámy,vypovedna lehota uplynie jeden rok odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené.

6 ľn^^e^?iAp^ild^o,y^L^^$lsíi/?^°>vii,:^uvuu..p.?,?!'i ?-' ^^dŕ:.i'..pí,ss.".CL?t?i ^mluvy
anájomcanie;eznámy, uverejní výpoveď na mieste obvyklom na pohrebisku; Výpovedná lehota
uplynie päť rokov odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené.

y

aánokvn
Záverečné ustanovenia

1 ^TflTl?<t^n^?l^)í<^SÍn ^tSÍi^olllp^JIľlľ +Jtn,^1,^d?J^ Jl^^a, ^I^. vfláÍÍn?ľJ .^???d^ 7ISa^ny^
strán fonnou písomného dodatku, alebo ak to vyplýva zo zmien a doplnkov plamých všeobecne záväzných
právnych predpisov.

2'vo.veciach vyslovne neuPravenych touto zmluvou sa právaa povinností účastníkov riadia príslušnýmí
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a plamými právnymi predpismi o pohrebníctve.

3-zmluva .sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach s platnosťouorigmálu,zktorýchpojejpodpísanízmluvnými
stranami prevádzkovateľ pohrebiska obdržíjedno a nájomcajedno vyhotovenie.

<-?=^<21:r ^t.-=3;^s ssassSÄa.,
vlastnoručnými podpismi.

5. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvných strán.

VPoproči, dna26.06.2012

prevádzkovateľ pohrebiska r

näjomca


