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ZMLUVA O NAJME HROBOVÉHO MIESTA
č. ZML.2007/0101064

Zmluvné strany:

1. ObecPoproč
v

So sídlom: Poproč, Skolská 2
v

Zastúpená: Ing. Stefanom Jaklovským, starostom obce
v

ICO: 324639
DIČ:2020746189
( ďalej len "prevádzkovateľ pohrebiska")

2.Priezvisko, meno, titul: Jasaňová Božena,
Bydlisko: Oľšavská23, 04424 Poproc
Dátumnar.: 07.01.1945

(ďalej len "nájomca")

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

w

Clánok I
Predmet a úíel nájmu

l.PrevádzkovateľpohrebÍskaprenecháva a nájomca prijíma donájmu, za podmienok uvedenýchv tejtozmluve,
hrobové miesto  .146/1, oddeleniel, nacintoríne vPoproíi určené na uloženie ľudských pozostatkov alebo
ostatkov.

2. Podnájom hrobového miestaje zakázaný.
v

CIánok II

Služby spojené s nájmom hrobového miesta

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

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

Článok HI
Doba nájmu

l.Nájom vznikne dfiom podpísania tejto zmluvy oboma zmluvnýmí stranami a dojednáva sa na dobu
neuréitú.

2. Nájomca uhradí pri podpise tejto zmluvy nájomné a cenu za služby spojené s nájmom hrobového miesta
na obdobie 10 rokov. Nájomné za ďalSie obdobie nájmu zaplatf nájomca vždy na 10 rokov vopred a to pol roka
pred ukočením doby, za ktorú má nájomné už zaplatené.

v

Clánok IV
Nájomné

1. VýŠka nájonmého 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 ktorä 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 uréí podľa
cenníka prevádzkovateľa pohrebiska, ktorý bude platný ku dňu prijatia platby na ďalšie predplácané obdobie.

3.Vprípade,akdôjde kzániku nájomného vzťahu pred uplynutím doby, zaktorúbolozaplatenénájomnéjeho
pomemú ôasť prevádzkovateľ pohrebiska vráti nájomcovi.
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Clánok V
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a nájomcu

I.Prevádzkovateľpohrebiska je povinný prevádzkovať pohrebisko s prenajatým hrobovym miestom v súlade
s platnými právnymi predpismi o pohrebníctve a prevádzkovým poriadkom pohrebíska a počas trvania tejto
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
bezpeCné prevádzkovanie pohrebiska.

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

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

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

Čtónok VI
Výpoveď nájomnej zmluvy

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

2. Nájomca udeFuje súhlas podľa zákona C. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a dopbiení
niektorých zákonov, v znení neskorSích predpisov, na spracúvanie svojich osobných údajov prenajímateľom
v rozsahu ako je uvedené v tejto zmluve pre účely evidencie pohrebiska podľa zákona o pohrebníctve.
Nájomca udeľuje súhlas na dobu trvania tejto zmluvy, prípadne na dobu oprávnených nárokov prenajímatera
z tejto zmluvy voči nájomcovi. Prenajímateľ vyhlasuje, že osobné údaje budú použité len pre jeho potreby
evidencie hrobových miest.

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

4. Prevádzkovateľ pohrebiska môže nájomcu upozomiť na vypovedanie nájomnej zmluvy okrem
písomného upozomenia podľa predchádzajúceho bodu aj formou nálepky umiestnenej na príslušenstve
prenajatého hrobového miesta.

5.V pn'pade, že prevádzkovateľ pohrebiska vypovie zmluvu podl'a čl.VI,ods. 1, pism.c) tejto zmluvy
anájomcajeznámy,v^povedná lehota uplynie jeden rok odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené.

6. V prípade, že prevádzkovater pohrebiska vypovie zmluvu podľa čl.VI,ods. 1, písm. c) tejto zmluvy
anájomcanie jeznámy, uverejní výpoveď na mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovednálehota
uplynie päť rokov odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené.

ČlánokVH
Záverečné ustanovenia

l.Kzmene dohodnutých podmienok nájmu môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody zmluvných
strán fonnou písomného dodatku, alebo ak to vyplýva zo zmien a doplnkov platných vSeobecne záväzných
právnych predpisov.

2. Vo veciach výslovne neupravených touto zmluvou sa práva a povinností účastníkov riadia príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a platnými právnymi predpismi o pohrebníctve.

3.Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach s platnosťouoriginálu,zktorŕchpojej podpísanfzmluvnými
stranami prevádzkovateľ pohrebÍska obdržíjedno a nájomcajedno vyhotovenie.

4.Zmluvné strany vyhlasujú, že tútozmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie v tíesni za nápadne nevýhodných
podmienok, preCítali si ju, porozumeli jej a nemajú protí jej forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú
vlastnoručnými podpismi.

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

VPoproČi, dnal3.07.2015

prevádzkovateF pohrebiska nájomca


