
?fe
w
w

v C/l ^Js V p> e

.^ ll t :t^'^
<T>

i I-1 S 1 i1 i. li
Q f> r"<

§^ ^ O CT ^i
<B <Sf ô ía_ ^ 3 s ^QM^ ^ t^ 3 00 JT? w ^^t- ^f-
ŕti w. ŕti -1 <_s y.

^ 5. o?" 9
o as ss. ^oo' tZ; ŕb IK ofpia
1.§S'U
m: sô w

&uQ  ŕ Éť ^Q 0<§

ll^ ^ 3 !-'.<
uV ó ^~->

3 0" o o
< o ^ť' ^ŕq&^ o Cn ^>CT>§^ ^ |a?
i3! << 0 ^ S>3^g. < <

3 g^ cr <^ 3. ? (U ^ ^ s < tíQ CC <sr> < \ŕ U)

T3 ÍP ^ ^2.5- <>' &' &
M ^ ^ o0< ^^B" Q

p '^ t-> < ťb ď § g-Eä ô fa CQ< <a Ŕ
w 0 13 qr
J-" o 0 <1 Í3 s ff o ^*

.>

1 í>
^ s

Íhri fK o CB ^t. iľ . tí. Q
o

o
ff ^ o

. f ň- t-< e ôt-< <bfl> Q s*
CT* 0 ffi .hT3 .< < §- 1 li > !-uv CO*

fp ^ L/1^UB ť > >s>I-* . p>̂ e? 3 !3" w ip? 1 Sl^' N o^ ^
r ^? tí &  |. ^ M.

(S ŕ-t-w ťD ŕK p*Q u ô " o o
*

M w N N Q

äl I; I- & CB 'o.
6 I @ &0 B ^

>-^1 3 ou

^.3^ sf> <? 3. v 3 ô ^-< ow ca ô (U 3 "0^ď ŕo ^ <p w o Qio gh p- e< Q ^°^^

11is < 1-1
<; Q B> &- ťB N tít < f ô

> It

H. 1 ŕti V. ô < ťn o ^I-ť & -i ffi ^
o -s ^ ó CX s rt v < o<, ^

/~\

^ o si ^ T3 S, P. § 3 o Sirt/^. ŕpQ ŕ? <; <t> ?"
ŕ < ^ ŕp 3< Q ft> s o ŕä o s>"?"*

T3 g, 3  ŕ ?<5<
n

's? -^ ^
f^ .
ťb ^

y <r r> o\B ^
ä ^ <rii-d .

0 c; i^ Bi c; @  &r rt o i^w ô> ^ M <n o
*w

-t "ä .J eŕ h8 < cp s> -&. §-.§ f" "^ ^u>0> Vt o y
ä ^^ ~É CT- !=i v E? o ^JM

0 ^*I o
o -t <-!^ Q o- M 1-1 oB^ v o e*- w

<

VŔ o <; o ô^t. Q ó & ft< o oŕ-*t

^ ^ 3 oM ^ u 'fí
ô ?L Cŕ ä

0 n
p>
3 1-1

a- u? § 5-§. I. & Éo ? rtie. e fb4 ^t.
^

o- PÍ QSfb
u>

fí ^ o (th
 ŕ \*'



-2-

ČlánokIH
Nájomné

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

2. Nájomca uhradí pri podpise tejto zmluvy nájomné a cenu 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, za ktorú má nájomné už zaplatené.

3. V prípade, že dôjde k zániku nájomného vzťahu pred uplynutím doby, za ktorú bolo nájomné zaplatené, vráti
prevádzkovateľ túto pomemú 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.Vprípade,ak uplynie doba, na ktorú bolo nájomné a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta
zaplatené, tak pre ďalšie obdobie sanájomné a cena za služby spojené s nájmom hrobového míesta uríí podFa
cenníka prevádzkovateľa pohrebiska, ktorý bude platný ku dňu prijatia platby na ďalšie predplácané obdobie.

Článok IV
Povinnosti zmluvných strán

l.Prevádzkovaterpohrebiskaje povinný prevádzkovať pohrebisko s prenajatým hrobovým miestom v súlade
splatoýmiprávnymi predpismi o pohrebníctve a prevádzkovým poriadkom pohrebiska 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
bezpečnéprevádzkovanie pohrebiska. O pripravovanom zásahuje prevádzkovateľ pohrebiska povinný vopred
písomne informovať nájomcu. O už uskutočnenom zásahuje prevádzkovateľ pohrebiska povinný bezodkadne
písomne informovať nájomcu.

2.Nájomca je poviimý^ užívať prenajaté _hrobové miesto v súlade s platnými právnymi predpismio
pohrebníctve a prevádzkovým poriadkom pohrebiska. Najmäje povinný:

na vlastné náklady zabezpečovať úáržbu prenajatého hrobového miesta,
oznamovať prevádzkovateľovÍ pohrebiska všetky údaje potrebné na vedeme evidencie hrobových
miest vmiysle § 17 ods. 4 písm. a) zákona Č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a tiež bezodkladne všetky zmeny
týchto údajov.

Podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona Č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve ide o tieto údaje:
a) meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom mieste,
b) dátum uloženia ľudských pozostaťkov alebo ľudských ostatkov s uvedením hrobového miesta a hÍbky

pochovama,
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, akje nájomcom fyzická osoba, názov obce, akje nájomcom

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, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúma pamiatka alebo pamätihodnosť

obce podľa osobifaiého predpisu alebo ČÍ ide o vojnový hrob,
h) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu.

v

CIánok V
Trvanie nájomnej zmluvy a jej ukoníenie

1. Táto nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurČÍtú.
2. Táto nájomná zmluva nesmiebyť vypovedaná pred uplynutím tlecej doby stanovenej pre pohrebisko

v Prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Poproč, pokiaľ zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve
nestanovuje 'mak.

3. Po úmrtí nájomcu má prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy na hrobové miesto osoba blízka,
akje blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá.
Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatníť najneskôr dojedného roka od úmrtia
nájomcu hrobového miesta.

4. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak
a) závažné okohiosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na ďalšiu dobu,
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b) sa pohrebisko zruší,
c) nájomca ani po upozomení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového míesta.

5. Prevádzkovateľ pohrebiskaje povinný vopred písomne upozomiť nájomcu na vypovedanie nájomnej
zmluvy, najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa má hrobové miesto zmšiť.

6. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v bode 4 písm. a) alebo
b) tohto článku zmluvy, musí nájomcovi zabezpečiť sjeho súhlasom iné hrobové miesto a na vlastné
náklady zaobstarať preloženie ľudských ostatkov, vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto.

7. Ak prevádzkovateľpohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v bode 4 písm. a) alebo
b) tohto Článku zmluvyje povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace
predodflom, keď sa ma hrobové miesto zrušiť, ak mu nieje známa adresa nájomcu alebo s-fdlo nijomcu,
uverejnf tóto infomiáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.

8. Ak prevádzkovateF pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v bode 4 písm. c) tohto
článku zmluvy, je povinný výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty,
naktorú bolo nájomné zaplatené. Ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní túto
informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.

9. Ak prevádzkovateľpohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v bode 4 písm. c) tohto
článku anluvy anájomcaje známy, výpovedná lehota uplynie dojedného roka odo dfia doručenia výpovede.
Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstránil z hrobového miesta
prísluäenstvo hrobu, ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí vypovednej lehoty ho prevádzkovateľ
pohrebiska, ktoi^ prevádzkujepohrebisko ako živnosť, odovzdá obci, po uplynujtí výpovednej lehoty
sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.

10. Akprevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v bode 4 písm. c) tohto Článku
zmluvy a nájomca nieje známy, uverejní vypoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na pohrebisku.
Výpovedná lehotauplynie ti-i roky odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska
ponechá potóto lehotu príslušenstvo hrobu na hrobovom mieste s označením, že ide o trojročnéuloženie,
počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť, po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje
za opustenú vec.

11. Práva a povimiosti prevádzkovateľa z tejto nájomnej zmluvy prechádzajú po ukončení prevádzkovania
pohrebiska prevádzkovateFom na nového prevádzkovateľa tohto pohrebiska. Zmenu prevádzkovateľa
oznámi nájomcovi obec alebo nový prevádzkovater, ktorý sa zároveň preukáže potvrdením obce o tom,
že je novým prevádzkovateľom.

v

ClánokVI
Spoločné a závereťné ustanovenia

l.K zmene dohodnutých podmienok nájmu môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody zmluvných
strán formou_písomného dodaťku, alebo ak to vyplýva zo zmien a doplnkov platných všeobecne záväzných
právnych predpisov.

2. V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvyje alebo sa stane neplatné alebo neúčimé, zostávajú ostatné
ustanovema tejto zmluvy platné a účinné. Namiesto neplataiého alebo neúčiimého ustanovenia sa použijú
ustanovenia väeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich áanú otázku.

3.ZmIuva_sa vyhotovuje_v dvoch vyhotoveniach s platnosťouoriginálu,zktor^chpojej podpísaní zmluvnými
stranami prevádzkovatef pohrebiska obdržíjedno a nájomcajedno vyhotovenie.

4. Táto zmluva sabude riadiť a vykladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Akýkoľvek
spor, ktor^ vmikne z tejto 2mluvy, vrátane sporov ohľadnejej platností, výkladu a zmšema podliehajurisdikcii
príslušného súdu Slovenskej republiky.

4.Zmluvnéstrany vyhlasujú, že tútozmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných
podmienok,_prečítaHsiju, porozumeli jej a nemajú protí jej forme a obsahu žíadne námieťky, čo potvrdzujú
vlastnoruCnými podpismi.

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

VPoproči, dna21.11.2018

prevádzkovateľ pohrebiska nájomca


