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ZMLUVA ONÁJMEHROBOVEHOMIESTA
é. ZML.2907/0101085

Zmluvné straay:

1. Obec Poproc
So sídlom: PoproČ, Školská 2

^.

ICO: 324639
DIČ:2020746189
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., číslo účtu: SK07 5600 0000 0004 0477 0001

f

konajúci v mene obce PoproČ, zastúpenej starostom obce Ing. Stefanom Jaklovským
na záídade plnej moci zo dňa 16.08.2017
(ďalej len "prevádzkovateF pohrebiska" )

a na strane druhej

2.Priezvisko, meno, titul: Laufíková Mária,
Bydlisko: Poproč
Dátumnar.:

(ďalej len "nájomca")

uzatvárajú podľa § 663 až 684 ObČianskeho zákonníka a 2ákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a ozmene
a doptaeni zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podníkaní (Živnostenský zákon) v znení neskoi^ích
predpísov (ďalej len "zákon o pohrebníctve") túto zmluvu o nájme hrobového miesta

w

Clánok I
Predmet zmluvy

l.PrevádzáíOvateľpohrebiskaprenecháva a nájomca príjíma donájmu, za podmienok uvedenýchv tejto zmluve,
hrobové miesto Í. 188, oddeleniel, na cintoríue v obci PoproÍ, v katastrálnom území obce PoproÍ, určené
na uloženie ľudských pozostatkov alebo ostaťkov.
Nájomca prehlasuje, že sa obozaámil s predmetom nájmu na mieste samom ohliadkou a vytýčením.
Zároveft nájomca berie na vedomie, Že
- touto zmluvou sa nenahrádza rozhodnutie príslušných orgánov (stavebného úradu a pod.) vo veciach príslušenstva
hrobu,

-bezpísomnéhosúhlasuprevádzkovateľapohrebiskaniejeofprávnenýzabraťväčäípriestor(plochu),
- nemôže v rámci úprav hrobového miesta používať taký materiál, ktorý nieje vhodný a 2ároveň by spôsoboval alebo
mohol spôsobiť úraz prechádzajúcim alebo pohybujúcim sa osobám na cintoríne,

- nemôže bez písomného súhlasu prevádzkovateľa vykonávať stavebné práce a udržiavacie práce na hrobovom mieste,
kde sa použŕvajú betónové zmesi a betónové prefabrikáty,

- nemôže bez písonmého súhlasu prevádzkovateľa vykonávať odvodňovacie čínnosti (spádovanie, úpravu povrchu
a pod.).

V odôvodnených prípadoch vyvolaných miestnou situáciou a podmienkamije prevádzkovateF oprávnený poskytnúť
aj výnimky z týchto zákazov. Vždy sa tak musí stať v písomnej podobe a po vyjadreni nájomcov susedných hrobových

>

miest.

2. Podnájom hrobového miestaje zákázaný.
v

Clánok II
SluÍby 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 pohrebísku mimo prenajatých hrobových miest,
úhrady investiťných a nemvestiCných nákladov spojených s prevádzkou pohrebiska,
zverejňovanie informácii o pohrebisku na mieste obvyklom.
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Clánok III
Nájomné

l.Nájom vznikne dňom podpísania tejto zmluvy oboma zmluvnými stranamí a dojednáva sa na dobu
neurčitá.

2.Nájomca uhradí pripodpise tejtozmluvy nájomné acenu za služby spojené s nájmom hrobového miesta
na obdobie 10 rokov. Nájomné za ďalšie obdobie nájmu zaplatí nájomca na výzvu prevádzkovateľa vždy
na 10 rokov vopred a to pol roka pred ukočením doby, 23 ktorä má nájomné už zaplatené.

3. V prípadä, že dôjde k zániku nájomného vzťahu pred uplynutím doby, za ktoró bolo nájomné zaplatené, vráti
prevádzkovateľ tóto pomemá časť nájomného nájomcovi.

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

5.V prípade, ak uplynie doba, na ktorú bolo nájomné a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta
zaplatené, tak pre ďalšie obdobŕe sa nájomné a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta urči podľa
cenníka prevádzkovateľa pohrebiska, ktorý bude platný ku dňu prijatia plaťby na ďaläie predplácané obdobíe.

Čtónok IV
-*

Povinnosti zmluvných stránŕ

1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povínný prevádzkovať pohrebisko s prenajatým hrobovým miestom v súlade
s platnými právnymi predpismíopohrebníctveaprevádzkovým poriadkom pohrebiska a počas trvania tejto
nájomnej zmluvy je povinný zabezpeéiť prístup k prenajatému hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek
zásahov do prenajatého hrobového miesta okrem prípadov, keď je potrebné bezodkladne zaistíť
bezpeéné prevádzkovanie pohrebiska, O prípravovanom zásahuje prevádzkovateľ pohrebiska povinný vopred
písomne informovať nájomcu. O už uskutočnenom zásahuje prevádzkovateľ pohrebiska povinný bezodkadne
písomneinfonnovaťnájomcu.

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

na vlastné náklady zabezpefiovať údržbu prenajatého hrobového mi&sta,
oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky údaje potrebné na vedenie evidencie hrobových
núest v zmysle § 17 ods. 4 písm. a) zákcma  . 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a tíež bezodkladne väetky zmeny
týchto údajov.

Podľa§ 17 ods. 4 písm. a) zákona ŕ. 131/2010 Z.z. o pohrebnfctve ide o tíeto údaje:
a) meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej 1'udské ostatky sú uložené v hrobovom mieste,

/

b) dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením hrobového miesta a hlbky
pochovania,

c) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu alebo hrobky,
bol nakazený nebezpečnou chorobou,

d) meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, akjenájomcomfyzickáosoba, názovobce, akjenájomcom
obec,

e) dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta a údaje o zmene nájomcu,
f) údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátumjej skončenia,
g) skutočnosť, Íi je hrob, hrobka alebo pohrebisko chráaené ako národná kultúma píuniatica alebo pamätihodnosť

obce podľa osobitného predpisu alebo či ide o vojnový hrob,
h) údaje o pochovanf potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého rudského plodu.

w.

CIánok V
Trvanie ná.jomnej zmluvy a jej ukonSenie

1. Táto nájonmá zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Táto nájomná zmluva nesmie byť vypovedaná pred uplynutím tíecej doby stanovenej pre pohrebisko

v Prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Poproč, pokíal' zákon  . 131/2010 Z.z. o pohrebníctve
nestanovuje inak.

3. Po úmrtí nájomcu má prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy na hrobové mjesto osoba bh'zka,
ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá.
Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia
nájomcuhrobovéhomiesta.

4. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak
a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožftujú trvanie nájmu hrobového miesta na ďalšm dobn,
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