
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA
& ZML.2007/010J062

Zmluvné strany:

1. Obec Poproč
Sosídlom:Poproc,Školská2

v

Zastúpená: Ing. Stefanom Jaklovským, starostom obce
ICO: 324639

v

DIC:2020746189

(ďalej len "prevádzkovateľpohrebiska")

2.Priezvisko, meno, titul: Jaklovská Anna,
Bydlisko:< 04424 PoproČ
Dátumnar.:'

(ďalej len "nájomca")

uzatváraju podľa § 663 až 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve ozmene
a..d?^InenLz^ko?a ^y5/199\zb: ° žiYnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorSích
predpisov (ďalej len "zákon o pohrebníctve") túto zmluvu o nájme hrobového miesta

ČIánok I
Predmet a účel nájmu

' ^t>áoivT^S^P?^slka^'d^^?^, amíÍ^^íSil^op^tA^enéz^i S?^1SÍd^^Il^^ustS vzm^o
ostatkov.

2. Podnájom hrobového miestaje zakázaný.
v

Clánok II
Sluäby spojené s nájmom hrobového miesta

?J?Sl!S?!°?LIIr?lSľéÍDinlie?sú SPOJené tieto služby' ktoré bude počas trvania nájomného vzťahu poskytovať
prevádzkovateľ pohrebiska nájomcovi:

odvoz odpadu z pohrebiska,
dodávkaúžitkovejvody,
údržba stavieb pohrebiska /Dom smútku, oplotenie/,
výsadba a údržba zelene na pohrebisku mimo prenajatých hrobových miest,
úhradymvestíčnýchanemvestíCných nákladov spojených s prevádzkou pohrebiska,
zverejôovanie infonnácií o pohrebisku na mieste obvyklom.

Článok III
Doba nájmu

LNájom.vznikne dňom Podpísania tejto zmluvy °boma zmluvnými stranami a dojednáva sa na dobu
neurčitú.

2'J?áJ^!li<U^Ljľ!IS?ľ!l?ÍO^?ly-vľ^?Snm^.a.cenu,z^ služby spojené s nájmom hrobového miesta
??-?b?o?íer10 f(?ov* NáJomnézaďaläieobdobie nájmu zaplatí nájomca vždy na 10 rokov vopred a to pol roka
pred ukoôením doby, za ktorú má nájomné uŽ zaplatené.

ČIánok IV
Nájomné

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

2 Xn^ ^e^?n^p^?> ÍSLT c.?^^?! "I!á^ľl?^"CS!a"z-aJl-l?ľ_SEOJC'né ? n^Jm0?1 hrobového miesta
^^^^s:aa^^ m'ené^hrobov^mi-a^odracennika prevádzkovateľa pohrebiska, ktor^ bude platný ku dňupnjatia platby na ďalšie predplácané obdotíe.

3- y r^ex.Í d^Lk,^, .n-áÍ°T?°v^.pred UPlynutm doby' za kt<)rú bolo'zapÍatenénájonméjeho
pomemú časť prevádzkovateľ pohrebiska vráti nájomcovi
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CIänokV

Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a nájomcu

l'preiv?d?c?vat.er.pohrebisl?a. Je. Pov,imly prevádzkovať pohrebisko s prenajatym hrobovým miestom v súlade
^ľiSSS'líS^Tf! ^7ll^ľlľk^^^í^^?rc^á^T^SL^OÍÍ^!^ "Í^A?^^_trv,a?i?,teito
nájomnej zmluvy je povinný zabezpečiť prístup k prenajatému hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek
zásahov_do prenajatého hrobového miesta okrem prípadov, keď je potrebné bezodkladne zaistiť
bezpečné prevádzkovanie pohrebiska.

Z.Nájomca je povinný užívať prenajaté hrobové miesto v súlade s platnými právnymi predpismio
pohrebnictve a prevádzkovým poriadkom pohrebiska. Najmä je povinný:

na vlastné náklady zabezpečovať údržbu prenajatého hrobového miesta,
oznamovať prevád2kovateľovi_ pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie
hroboyych miest, y prípade fyzickej osoby najma zmenu mena a adresy trvalého pobytu, v prípade
právnickej osoby najmä zmenu obchodného mena a sídla.

3'r-r!_ÚI?Sl-llá!?^lSl"?I?.?:!o^tnf- präy° na uzavretle náJomnej zmluvy majú dedičia; akjededičovviac,
ten z dedičov, Jrtorý sa pnhlásil ako prvý.

'*..
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Článok VI
Výpoveď nájomnej zmluvy

1. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak
a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na ďalšiu dobu,
b)sapohrebiskoruší,
c) nájomca ani po upozomenf nezaplatil nájomné a cenu za služby spojené s nájmom hrobového miesta.

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

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

4.Prevádzkovaterpohrebiska^môže^nájomcu_upozomiť na vypovedanie nájonmej zmluvy okrem
písomného upozomenia poďa predchädzajúceho bodu aj fonnou nálepky umiestnenej naprisluSenstve
prenajatého hrobového núesta.

5.Vprípade, že prevádzkovateľ pohrebiska vypovie zmluvu podľa čl VI,ods. 1, písm. c) tejto zmluvy
anájomcajeznámy,yýpovedná lehota uplynie jeden rok odo dňa,odkedy nebolo nájomné zapÍatené.

6'y_?ľľadeL.že.preYádzkovateľp?hrcl?iska ^Povie .zmluvu podTa čl.VI ods.l, písm. c) tejto zmluvy
anájomcaniejeznámy, uverejní výpoveď na mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota
uplynie päť rokov odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené.

ČIánok VII
Záverečné ustanovenia

l.K zmene dohodnutých podnuenok^ ^nájmu môže__dôjsť len na základe vzájomnej dohody zmluvných
strán formou písomného dodatku, alebo ak to vyplývazo zmien a doplnkov platných všeobecne záväzných
právnychpredpisov.

2* y^r^lilÍ>,^ÍS^l.^ľ^r^?S. "t^^"Sľ:1^?^..!?: ??^"a^?^v^n?OS^Í?stníkov riadia Príslušn^mi
ustanoveniamiObčianskeho zákoimíka a platoými právnymi predpismi o pohrebníctve.

3-Zimluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach s platnosťouongmálu,2ktDrýchpojej podpísanízmluvnými
stranami prevádzkovateľ pohrebíska obdrííjedno a nájomcajedno vyhotovenie.

4 ^l1^^fr^ÍÍ^?lTll?' ^r.^lS?1^ .u^^!;l S^Í?d^ ^T?!'ľi!!^t.i^?Lfa???^d!ienTv^hodIly?h
podmienok, prečítali sí ju, porozumeli jej a nemajú protí jej forme a obsahu žiadne náínietky, čo. potvŕdzujú
vlastnoručnými podpismi.

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

VPoproCi, dna09.12.2014

prevádzkovateľ pohrebiska f

najomca


