
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA
c. ZML.2907/9101072

Zmluvné strany:

1. Obec Poproč
Sosídlom: Poproč,Školská2

v

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

v

DIC:2020746189

( ďalej len "prevádzkovateľ pohrebiska" )

2.Priezvisko, meno, titul: Jasaň Eduard,
Bydlisko:n , 04424 Poproč/ J \ /

;. '>. i.

Dátum nar.:

(ďalej len "nájomca")

uzatvárajú_ podľa § 663 až 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a ozmene
a doplnenizákona 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

Predmet a úíel nájmu

'. ^^^Ä.^=^^SSÄ^Äo
ostaťkov.

2. Podnájom hrobového núestaje zakázaný.

ČlánokII
SIužby spojené s nájmom hrobového miesta

s.pr?lÄmom lurobového miesta sú spojené tieto služby, ktoré bude počas trvania nájomného vzťahu poskytovať
prevádzkovateľ pohrebiska nájomcovi:

odvoz odpadu z pohrebiska,
dodávkaúžitkovejvody,
údržba stavieb pohrebiska /Dom smúťku, oplotenie/,
výsadba a údréba zelene na pohrebisku mimo prenajatých hrobových miest,
úhrady investíĎných a neinvestiäiých nákladov spojených s prevádzkou pohrebiska,
zverejňovanie infonnácií o pohrebisku na mieste obvyklom.

w

Clánok ffl

Doba nájmu

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

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

v

CIánokIV
Nájomné

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

2.Vprípade,ak uplynie doba, na ktoró bolo nájomné a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta
zaplatené, tak pre ďalšie obdobie sa nájonmé a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta určí podľa
cenníkaprevádácovateľa pohrebiska, ktorý bude platný ku dňu pnjatía platby na ďalšie predplácané obdobie.

3'y-?rípa<?ej_alSdôJdT.,k,zámkl!,náľ"?né,ho v?'ahy. p uplynutím doby> zaktorúbolozaplatenénájomnéjeho
pomemú Časť prevádzkovater pohrebiska vráti nájomcovi.
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v

CIánok V

PovinDosti prevádzkovateľa pohrebiska a nájomcu

l.Prevádzkovateľpohrebiska_je_povmný prevádzkovať pohrebisko s prenajatým hrobovým miestom v súlade
s platnými právnymi predpísmi o pohrebníctve a prevádzkovým poriadkom pohrebiska a poťas trvania tejto
nájomnej zmluvy jepovinný zabezpeĎiť prístup k prenajatému hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoí'vek
zásahov do prenajatého hrobového miesta okrem prípadov, keď je potrebné bezodkladne zaistiť
bezpečné prevádzkovanie pohrebiska.

2.Nájomca je povinn^ u^vať pr^iajaté hrobové miesto v súlade s platnými právnymi predpismio
pohrebníctve a prevádzkovým poriadkom pohrebiska. Najmä je povinný:

na vlastné náklady zabezpeCovať údržbu prenajatého hrobového miesta,
oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie
hrobovych núest, v prípade fyzickej _osoby najmä zmenu menaaadresy trvalého pobytu, v prípade
právnickej osoby najmä zmenu obchodného mena a sídla.

3.Pri toirtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia; akjedediťovvíac,
ten z dedičov, ktor/ sa prihlásil ako prvý.

^f

Clánok VI

Výpoved' nájomnej zmluvy

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

2. Nájomcaudeľuje súhlas podľa zákonač. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorych zákonov, v znení neskorších predpisov, na spracúvanie svojich osobných údajov prenajfanateľom
v rozsahu akoje uvedené v tejto zmluve pre účely evidencie pohrebiska podľa zákona o pohrebníctve.
Nájomca udeFuje_súhlas na dobu trvania tejto zmluvy, prípadne na dobuoprávnených närokov prenajímateľa
z tejto zmluvy voči nájomcovi. Prenajímateľ vyhlasuje, že osobné údaje budú použité len prejeho potreby
evidencie hrobových núest.

3. Prevádzkovateľ pohrebiskaje povinný písonme 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.Prevádzkovateľpohrebiska__môže_ nájomcu upozomiť na vypovedanie nájonmej zmluvy okrem
písomného upozomenia podl'a predchádzajúceho bodu aj formou nálepky umiestnenej naprísluSenstve
prenajatého hrobového miesta.

5.V prípade, že prevádzkovateľ pohrebiska vypovie zmluvu podľa Čl.VI,ods. 1, písm. c) tejto zmluvy
anájomcajeznámy,výpovedná lehota uplynie jeden rok odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené.

6 ^JS!^^>^ iJ>^I^^O^!l',??hr?ls^L^yI!,(!vil.í^uv!lu.F?^Í ?-' Yí'i.^'^li. 1?S.'.C? .5:lt?i _;?n!uvy
anájomcani^jeznámy, uverejní výpoveď na mieste obvyklom na pohrebisku: Výpovedná lehota
uplynie päť rokov odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené.

ČlánokVU
Záverečné ustanovenia

l.K zmene dohodnutých podmienok_ nájmu môže dôjsť len na základe vzájonmej dohody zmluvných
strán fonno^písomného dodatku, alebo ak to vyplýva zo zmien a dopbikov platných všeobecne záväzných
prävnychpredpisov.

2.Vo veciach yýsloyne neupravených touto zmluvou sa práva a povinnosti úôastníkov riadia prísluSnými
ustanoveniami Obôianskeho zákonníka a platnými právnymi predpismÍ o pohrebnictve.

3.Zmluva_sa vyhotovuje_v dvoch ^vyhotovemach s plataosťouorigmákzktoiýchpojej podpísaní zmluvnými
stranami prevádzkovateľ pohrebiska obdržfjedno a nájomcajedno vyhotovenie.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tútozmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných
podmienok,_prečítaUsiju, porozumeli jej a nemajú protí jej forme a obsahu žiadne námieťky, ťo potvrdzujú
vlastnoručnými podpismi.

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

VPoproči, dnal5.07.2016

prevádzkovateF pohrebiska nájomca


