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ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA
č. ZML20Ž8/010H33

Zmluvné strany:

1. Obec Poproc
Sosídlom:Poproc,Školská2
ICO: 324639

v

DIC:2020746189

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., číslo účtu: SIC07 5600 0000 0004 0477 0001
konajuci v mene obce Poproč, zastúpenej starostom obce Ing. Štefanom Jaklovským
nazáklade plnej moci zo dna20.12.2018
( ďalej len "prevádzkovateľ pohrebiska" )

a na strane druhej
v

ZPriezvisko,meno, titul: Rostáš Štefan,
Bydlisko: 04001 Košice
Dátumnar.:^

(ďalej len "nájomca")

uzatvárajú podľa § 663až684 Občianskeho zákonníka a zákona Ď. 131/2010Z.Z. o pohrebníctve a ozmene
^Ld,?.^TLZoÍ?ľ,l č^^^l^^^^^n^^ ?OÍ?aIií--?i-vrl?sten^ky.zák '> v zaení neskorších
predpisov (ďalej len "zákon o pohrebníctve") túto zmluvu o nájme hrobového miesta

Článok I
Predmet zmluvy

l.PrevádAovateľpohrebiskaprenecháva a nájomca prijíma donájmu, za podmienok uvedenýchv tejto zmluve,
hroboyé miesto č. 23, oddelenie 1, na cintoríne v obci Poproč, v katastrálnom území obce Poproč, určené
na uloženie ľudských pozostatkov alebo ostatkov.
Nájomca prehlasuje, že sa oboznámil s predmetom nájmu na mieste samom ohliadkou a vytýčením.
Zároveň nájomca berie na vedomie, že
- touto zmluvou sa nenahrádza rozhodnutie príslušných orgánov (stavebného úradu a pod.) vo vecÍach príslušenstva

hrobu,

^ bezpísomného s^lksuJpr^vá^covatel^a ^^^i^,Í^J,e"^^^.2a*)ra^ ^ľsJi^if!SL?Ílo^hu^'
nemôze v rámci úprav hrobového núesta používať taký materiál, ktorý nieje vhodiíý a zároveň by spôsoboval alebo
mohol spôsobiť úraz prechádzajúcim alebo pohybujúcim sa osobám na cintortne,

-nemôže bez písomného suhlasu preyádzkovateľa vykonávať stavebné práce a udržiavacie práce na hrobovom mieste,
kde sa používajú betónové zmesi a betónové prefabrikáty,

- nemože bez písomného súhlasu prevádzkovateľa vykonávať odvodňovacie činnosti (spádovanie, úpravu povrchu
a pod.).

^^^ T^^^?^7c^v^^l^fc^^S^ľa?Í^^^^O^!??^!?^^^^^T^!_??^??JKl<??úť.-aj výnimky z týchto zákazov. Vždy sa tak musí stať v písomnej podobe a po vyjadrení nájomcov susedných hrobových
míest.

2. Podnájom hrobového miestaje zakázaný.

Článok H
Služby 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 pohrebisku mimo prenajatých hrobových miest,
úhrady investiĎnych a neinvestíčných nákladov spojených s prevádzkou pohrebiska,
zverejôovanie informácií o pohrebisku na míeste obvyklom.
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Clánok III
Nájomné

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

2. Nájomca uhradi pri podpise tejtozmluvy nájomné acenu za služby spojené s nájmom hrobového miesta
na obdobie 10 rokov. Nájomné za ďalSie obdobie nájmu zaplatí nájomca na výzvu prevádzkovatera vždy
na 10 rokov vopred a to pol roka pred ukočenfm doby, za ktorú má nájomné užzaplatené.

3. V prípade, že dôjde k zánikunájonmého vzťahu pred uplynutím doby; za ktorú bolo nájomné zaplatené, vráti
prevádzkovateľ túto pomemú časť nájomného nájomcovi.

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

5.Vprípade,ak uplynie doba, na ktorú bolo nájomné a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta
zaplatené,taďk preďaläie °^do^le san^omnea cfn^^sl^by'SPOJene,S^JImoí^l,^rJDOVé^o.^lIesta ^1 Podľa
cenníka prevádzkovateFa pohrebiska, ktory bude platný ku dňu prijatia platby na ďalšie predplácané obdobie.

v_

Clánok IV
Povinnosti zmluvných strán

l.Prevád2kovaterpohrebiska_je_povmný prevádzkovať pohrebisko s prenajatým hrobovým miestom v súlade

!^liS^uz!S^ymei ^^^n^b^$^?ícp^^re^á^n'^^nS°^^o^Tlm^^ aaal'ŕässi?^;'äk<3Íek
zásahov do prenajatého hrobového núesta okrem prípadov, keď je potrebné bezodkladne zaistiť
bezpečnéprevádzkovanie pohrebiska. O pnpravovanom zá^ahu je prevádzkovater pohrebiska povinný vopred
písomne mformovať nájomcu. O už uskutočnenom zásahuje prevádzkovateľ pohrebiska poviimý bezodkadne
písomneinfoimovaťnájomcu.

2.Najomcaje poviimy^ uŽÍvať prenajaté ^ hrobové miesto v súlade s plataymi právnymi predpismi o
pohrebníctve a prevádzkov^m poriadkom pohrebiska. Najmäje poviimý:

na vlastaé náklady zabezpečovať údržbu prenajatého hrobového miesta,
oznamovať prevádzkoyateľovi pohrebiska všetly údaje potrebné na vedenie evidencie hrobových
miestv zmysle § 1 7 ods. 4 písm. a) zákona 6. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a tiež bezodkladne všeťky 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 ostaťky sú uložené v hrobovom mieste,
b) dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostaticov s uvedením hrobového miesta a hÍbky

pochovanía,
c) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostaťky 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 uzavretía zmluvy o nájme hrobového miesta a údaje o zmene nájomcu,
f) údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátumjej skonCenia,
g) skutočnosť, Cijehrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúma pamiatka alebo pamätihodnosť

obce podTa osobitaého predpisu alebo či ide o vojnový hrob,
h) údaje o pochovaní potrateného Fudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu.

v

CIánokV
Trvanie nájomnej zmluvy a jej ukoníenie

1. Táto nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Táto nájonmá 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 inak.

3. Po úmrtí nájomcu má preAiostné 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 uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia
nájomcu hrobového miesta.

4. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak
a) závažné okohiosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na ďaläiu dobu,
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b)sapohrebiskozrušf,
c) nájomca ani po upozomení nezaplatíl nájonmé za užívanie hrobového miesta.

5. Preyadzkovateľpohrebiskajepovumývopredpísomneupozomiť^
zmluvy, najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa má hrobové míesto zrušiť

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

7. Ak prevádzkovateľ pohrebÍska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v bode 4 písm. a) alebo
b) tohto^článku zmluvy, je povinný_výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace
prcdo dňom, keď sa má hrobové miesto miäiť, ak mu meje známa adresa nájomcu ^ebo sídlo nájomcu,
uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.

8. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v bode 4 písm. c) tohto
článku zmluvy, je poviimý výpoyeď domčiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov p6 uplynutí lehoty,
na ktoru bolo nájomné zaplatené. Ak mu nieje známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní túto
mfonnáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.

9. Ak prevádzkovaterpohrebiska vypovedal nájonmú zmluvu z dôvodu uvedeného v bode 4 pism. c) tohto
článku zmluvy a nájomcaje známy, výpoveďiá lehota uplynie dojedného roka odo dňa doručenia výpovede.
Preyádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstránil z hrobového miesta
príslušenstvo hrobu, ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateF
pohrebiska, ktorý prevádzkujepohrebisko ^co živnosť, odovzdá obci, po uplynujtí výpovednej lehoty
sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.

10. Akprevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájonmú zmluvu z dôvodu uvedeného v bode 4 písm. c) tohto ČIánku
zmluvy a nájomca nieje známy uverejní yýpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na pohrebisku.
Výpovedná lehota uplynie tri roky odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené. PrevádzkovateF pohrebiska
ponechá potóto lehotu príslušenstvo hrobu na hrobovom mieste s oznaČením, že ide o trojročnéuloženie,
počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť, po uplynutí vypovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje
za opustenú vec.

11. Právaa povinností prevádzkovateľa z tejto nájomnej zmluvy prechádzajú po ukončení prevádzkovam
pohrebiska prevádzkovateľom na nového prevádzkovateľa tohto pohrebiska. Zmenu prevádzkovateľa
oznámi nájomcovi obec alebo nový prevádzkovateľ, ktorý sa zároveň preukáže potvrdením obce o tom,
že je novým prevádzkovateľom.

ČlánokVI
Spoločné a záverečné ustanovenia

l.K zmene dohodnutých podmienok nájmu môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody zmluvných
str&a formou pfsomného dodatícu, alebo ak to vyplývazo zmien a doplnkov platných vSeobecne záväzných
právnychpredpisov.

2 iyc^^^LŽ?^^^.^^^?^?,SíT^T1^^2^a!,eJS^I^?i!SI^?^ŕ^
ustanovema teJto^lu^ P^é aúč^é-N^letío DePlataého ^ebo neúč^^^^^ ustanovenia sa použijú
ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich danú otázku.

S.Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach s plataosťou originálu, z ktorých po jej podpísaní zmluvnými
stranami prevádzkovateľ pohrebiska obdržíjedno a nájomcajedno vyhotovenie

4 ^? ^^^^?^^ťJLďa^Í2I^?l^L^l^S^J^^^ÍJ?!?dSis?Lslo^n?k^/ep^
spor, ktorý vznikne z tejto 2mluvy, vrátane sporov ohľadne jej platnosti, výkladu a zruäenia podlieha jurisdikcii
príslušného súdu Slovenskej republiky.

4. ^nluvne strMiy ^yhlasiyú, že tutozmluvu uzawefí slo^odne ^vá&le'Iile1^ti^sm',za n^padlie n^hodny^ .
podmienok'._prečítall.si.ju' Porozumeli JeJ a nemaiú Proti JeJ fi>rmeaobsahužiadnenámietky,čopotvrdzujú
vlastnorufinými podpismi.

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

VPoproči, dna20.12.2018

prevádzkovateľ pohrebiska f

najomca


