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ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA
č. ZML.2997/019mi

Zmluvné strany:

1. Obec Poproc
v

So sídlom: Poproč, Školská 2
Zastúpená: Ing: Štefanom Jaklovským, starostom obce
ICO: 324639

v

DIC:2020746189

(ďalej len "prevádzkovateľpohrebiska")

2.Priezvisko, meno, titul: Gajdová Svetlana,
Bydlisko: PoproČ
Dátum nar.:

(ďalej len "nájomca")

uzatvárajú_ podľa § 663až684 Občianskeho zákonníka a zákona  . 131/2010Z.z. o pohrebníctve a ozmene
a doplnení zakona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorSích
predpisov (ďalej len "zákon o pohrebníctve") túto zmluvu o nájme hrobového miesta

v

Clanok I

Predmet a úíel nájmu

1 ^^b^^^Ttlop?Í^i?kao^l^Žvla, Mm^^fa^t?^pr^inS?^é ^ ipl^ ^Släisl!^ec1ieI^^)Ita^^'z^^)'
ostatkov.

2. Podnájom hrobového miestaje zakázaný.
v

Clánok II
SIužby 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 smútki^ oplotenie/,
výsadba a údržba zelene na pohrebisku mimo prenajatých hrobových miest,
úhrady investiĎných a neinvestičných nákladov spojených s prevádzkou pohrebiska,
zverejňovanie mfoimácií o pohrebisku na mieste obvyklom.

v

Clánok III

Doba nájmu

l.Nájom_ vznikne dňom podpísania tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a dojednáva sa na dobu
neurčitó.

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

w

Clánok IV
Nájomné

I.Vygka najomného a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta sa riadia cenníkom prevádzkovateľa
pohrebiska platnym ku dňu uzatvorenia zmluvy.

2. V prípade, ak uplynie doba, na ktorú bolo nájomné a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta
^l^l^S^[^5^1šil^^ÍS^^a^^^,^^^,^?^yJE^T?ti"!^J.-?^^-^??ľiľ^?.^
cenníka prevádzkovateľa pohrebiska, ktorý bude platný ku dňu prijatía platby na ďalšie predplácané obdobie.

3.Vprípade,akdôjdekzánikunájonmého vzťahu pred uplynutím doby, za ktorú bolozaplatené nájomnéjeho
pomemú časť prevádzkovateľ pohrebiska vráti nájomcovi.
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Clánok V

Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a nájomcu

l'pre,v!ld?k?va?ľpohrebislía. Je. Povmny prcvádzkovať pohrebisko s prenajatým hrobovým miestom v súlade
^l^^^"^lá^mei ^^^n^b^^Sb?Icp^tai^rcl^á^Tq^nSo^^o^éTmb^aaztó?s^^äk^'^k
zásahov do prenajatého hrobového miesta okrem prípadov, keď je potrebné bezodkladne zaistiť
bezpeôné prevádzkovanie pohrebiska.

2 ^^^o2l ,p^ľ^i.^ÍIa^J^i^^i.!ľä?^é^TSLe^o.v-.?la?e s platn^mi právnymi predpismio
pohrebníctve _ a prevádzkovým poriadkom pohrebiska. Najmäje poviimý:

na vlastné náklady zabezpečovať údržbu prenajatého hrobového miesta,
oznamovať prevádzkovateFovi pohrebiska vSetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie
hrobov^ch mlest> Y prípade fyzickej osoby najmä zmenu menaaadresy trvalého pobytu, v prípade
právnickej osoby najmä zmenu obchodného mena asídla.

3'?ri_úľ?.Lna!(!mcu pr?^°?1? práy° na uzavretíe nájomnej zmluvy majú dedičia; akjededičovviac,
ten z dedičov, ktorý sa prihlásil ako prvý.

A

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)sapohrebiskoruSí,
c) nájomca ani po upozomení nezaplatil nájomné a cenu za služby spojené s nájmom hrobového miesta.

2'^ä^^^l^s^^^?ÍL^Sľkč^2^!3J/"JL^^:!".^?c?-^J^^^^
^i^^ShA^T^wde^CTlteS^^šl^eI^SSe^'e^(^^^[^^s^Po^?^^nÍ&Jp^iS^^atel'om
^2^^^^^]^L^b^^?f^täo,^ilľ^LP?ľ"!ľ^ío^uop^TeIlS?1 ov prenajímatera
z teJto zmluvy voôi nájomcovi. Prenajfmateľ vyhlasuje, že osobné údaje budú použité len prejeho potreby
evidenciehrobovýchmiest.

3' preľádzk?,v?teľj:)<?hrebiskaje Povmny pisomne upozomiť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy
a výpoveď domôiť najmenej tri mesiace predo dňom,
a) keď sa má hrobové miesto zrušiť,
b) keď uplynie lehota, na ktorúje nájomné zaplatené.

4 ^^^^^^.^^^^^t^^SS^^^S^f^^ ^Ľ^^d!l?!f-^?Jl<??l?eJ_"??^vy okrem
?íso"ľ?!lol!po?om?lia podľa predchádzajúceho bodu aj fonnou nálepky umiestnenej na príslušenstve
prenajatého hrobového miesta.

5'y-f^?ad^-ž^?reváÍzkovE?e!'ľ?lrebiskíÍ vyPovie zmluvu podľa Cl VI, ods. 1, písm. c) tejto zmluvy
^n?^^Je^^Lj ^^t'^^iľď^l^,?fnJľlk.^o^^ľ?^?d^7 ?J)-101 Í^

6 ľn?^?aem? .pp^lÍ?ko,^ÍiS?hr$lsÍL^y^vie<,^luv^,,?.??l ?" ^?i.^':l'.. í??l_l?.. ?] ?. .?l!uvy
anájomcaniejeznámy uverejní výpoveď na mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota
uplynie päť rokov odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené.

w

CIánok VII
Záverečné ustanovenia

l.K zmene dohodnutých podmienok_ nájmu môže^dôjsť len na základe vzájomnej dohody zmluvných
strán formou písomného dodatku, alebo ak to vyplývazo zmien a doplnkov platných všeobecne záväzných
právnych predpisov.

2'v?.veciach yysloyneneuPraven^ch toutozmluvou saprávaapovinnostíúčastníkovriadiapríslugnými
ustanoveniamiObĎianskehozákonníka a platnými próvnymi predpismi o pohrebníctve.

312?^1- ^^S,T^iv-ÍV^Í"i^?Sľ?ľľh ? J?^ os_.u.° gin.ály' or^ch POJeJ PodPísaní zmluvnými
stranamiprevádzkovateľpohrebiskaobdržíjednoanájomcajednovyhotovenie

4 ^l^^njľiI^M^í?lTl?ŕ ^^!l2ľll5I? >u^^;l s^?^c^ l^?!'!li!!-Lti^Il^a n?^e nevyhodn^ch
podmienok',_prečítall.si.ju' Porozumeli JeJ a >emaiú Pr<)tí JeJ formeaobsahužÍadnenámietky,Co'potvrdzujú
vlastnoručnými podpismi.

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

VPoproči, dnal7.05.2017

prevádzkovateľ pohrebiska nájomca


