
#$$

ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA
S. ZML.2020/0101163

Zmluvné strany:

1. Obec Poproč
y

Sp sídlom: Poproč, Školská 2
ICO: 324639

v

DIC:2020746189

?^^f,SP^JÍmeJi-priT_balŕa slovensko> a.s. číslo účtu. SK07 5600 0000 0004 0477 0001
^Tľl^ Tn^bc^ POI?ľč^a^ú?^J starostkou obce Ing- Ivetou KomoTovou Hiľovskou
na základe plnej moci zo dňa 10.01.2020
( ďalej len ffprevádzkovateľ pohrebiska" )

anastranedruhej

2.Priezvisko, meno, titul: Jasaňová Mária,

ÄBydlisko: 4424 Poproč
Dátum nar.

(ďalej len "nájomca")

T^^ní ^'m§ ^sTl^l St1TSÍ^ost^^aw^^ ?žilTloft^^'äl°n^otoetal,!c^'en^i°"S"einepodnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov (ďalej len "zákon o pohrebníctve") túto zmluvu o nájme hrobovéhomiesta

v

Clánok I

Predmet zmluvy

L^^^^V,^^k^^^,m^^Mm^ipd^^'^s^^°^m^^p^°^^'
na uloženie ľudských pozostatkov alebo ostatkov.
?f^?^?ÍT"u-iei?-s!1 ?b?fľL^míis predmetom nájmu na mieste samom ohliadkou a vytýčením.
Zároveň nájomca berie na vedomie, že

 T,zmIUVOU sa nenahrádza rozhodnutie príslušných orgánov (stavebného úradu a pod.) vo veciach pnslušenstva
hrobu,

~- ^^ )m^^is^^uh?^ävc^omTee^ ^S^?taaäeiľat°e?Sľ ^Ívz^Í ^?fÍn^TS^^^^?i^efS^o^^ťSjll.a!e^%Í?l?nÍ^e.Yhoolny a zároveň by SPÔsobovaI alebo^^^L^^ec^úcm^opo^címsaosoí)smmcmtoTmG'
-íl^žLb^ ^hJ>J?^SUJrc^á^-ovheľa^k,onávať stavebné P^au'držiavacie práce na hrobovom mieste,
kde sapoužívajú betónovézmesi a betónové prefabrikáty,

~ T^S^bez písomného súhlasu prevádzkovateľa vykonávať odvodňovacie činností (spádovanie, úpravu povrchu
a pod.).

^^^e^^S^^^ÍC^^Ol^^v^?odm}^wljepr^Ád^o^vopr&we^^s^
aj vynimky z týchto zákazov. Vždy sa tak musí stať v písonmej podobe-apovyjaďrenľnaJomcoTs^eldnýcťh/^bo<^chmíest.

2. Podnájom hrobového miestaje zakázaný.
v

Clánok 11
Služby spojené s näjmom hrobového miesta

l^%?o,^lľÍ?ľé^Ini!!?súspojené tieto služby'ktoré bude počas trvania náJomného vzťahu poskytovať
prevádzkovater pohrebiska nájomcovi:

odvoz odpadu z pohrebiska,
dodávkaúžitkovejvody,
úárôba staviebpohrebiska /Dom smútku, oplotenie/,
^^^nav^t^?J^lf^i^^?co+^SÍl^^li^Jp^ln5"a!?.Í hrt)?o^c!1 míest,'
^mv_esticníchaneinvesticnych nákladov spojen^ch s prevadzkoupohrebiska,
zverejňovanie infonnácií o pohrebisku na mieste obvyklom.
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v

Clánok III
Nájomné

I.Nájom vznikne dňom podpísama tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a dojednáva sa na dobu
V*neurcítú.

2. Nájomca uhradí pri podpise tejto zmluvy nájomné a cenu za služby spojené s nájmom hrobového mÍesta
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 zánilcu nájomného vzťahu pred uplynutím doby, za ktorú bolo nájomné zaplatené, vrátí
prevádzkovateľ túto pomemú časť nájomného nájomcovi.

4. Výska nájomného a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta sa riadia cenníkom prevádzkovaíeľa
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 preďalšie obdobie sa nájomné a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta určípodľa
cenníka prevádzkovateľa pohrebiska, ktorý bude platný ku dňu prijatia plaťby na d'alšie predplácané obdobie.

y

CIánok IV
Povinností zmluvných strán

I. Prevádzkovateľ pohrebíska je povinný prevádzkovať pohrebisko s prenajatym hrobovým miestom v súlade
s platnými právnymi predpismi o pohrebníctve a prevádzkovým poriadkom pohrebiska a počas trvania tejto
nájonmej znaluvy je povmný zabezpečiť prístup k prenajatému hrobovému miesta a zdržať sa akýchkoľvek
zásahov do prenajatého hrobového raiesta okrem prípadov, keď je pofrebné bezodkladne zaistiť
bezpečné prevádzkovanie pohrebiska. O pripravovanom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný vopred
písomne informovať nájomcu. O už uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný bezodkadne
písomne infonnovať nájomcu.

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 zabezpečovať údržbu prenajatého hrobového miesta,**

oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky údaje potrebné na vedenie evídencíe hrobových^

miest v zmysle § 17 ods. 4 písm, a) zákona c. 131/2010 Z.z. o pohretmíctve a tiež bezodkladne všeťky zmeny
týchto údajov.

Podľa§ 17ods.4písm.a)zákonac. 131/2010 Z.z. opohreb-níctveideotietoúdaje:
a) meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské osfatky sú uložené v hrobovom mieste,

r

b) dátum uloženia ľudských pozostaťkov alebo ľudských ostaťkov 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, akje nájomcom íyzická osoba, názov obce, akje aájomcom
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, Čije hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúma pamiatka alebo pamätihodnosť

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

v

Clánok V
Trvanie nájomnej zmluvy a jej ukončenie

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

v Prevádzkovom poriadicu pohrebiska obce Poproč, pokiaľ zákon č. 131/2010Z.Z. o pohrebníctve
nestanovuje inak.

3. Po úmrtí nájomcu má prednosmé 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 míesta.

4. Prevädzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak
a) závažné okobiostí 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 miesta.

5 ^^k^^^S)^ie^^l ^.!di?Í°^!?ľf?!?ľ^ ? íyypovedanie náiomnejzmluvy, najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť.
6' ^?^l^yaÍll!.^hrlbi?Sľ!^Z?ov-ie.náj? ??IUV1^ z d^vodov uvedenych v bode 4 písm. a) alebo

b)tohto ďänku zitíuvy, musi nájomcovi zabezpeíiť s jeho súhlasom iné hro'bové mÍesto' a'na'vlastaé
. SaS^^SS:^"^^toboyém-7 SS -2^'S°S:aSď5S;-3 ^-i.S; 

predo,ďom; keď^"áto°bovémiesto^šif, ak mu-nie je áiáma adresa näjomcuarebo'ľídio najomcu,
uverejní túto mfonnáciu na mieste ob^klom na pohrebisku.

81 ^^^^i^^?oe^ľ,OSl,?^^SO^iln^?In^ .zmluvu z dôYoduuvedeného v bode 4 písm. c) fohto
ílária^^^^eď D^covi"^^^~p;upi^W,
?ať^!ľ^o!.o.n^°?!méizapil.?.ené' Ak mu nieJe známa adresa nájomcu alebo sídÍonajo:mcu,uverejmtúto
mformáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.

9 ^^^^Täj^^sSä^,^l^T^Í?o^^^edS^^to^d'ob^aedo^s6'Sito)^to^ede.
preróŕkOTaterpote,blska^CTe.náJomcu-abynaJnesk6rdoteJtoleho^°dsíánÍzí^^^^^
^S^^SSS S^veá^^z^?ľS! ^I?SyÍdSe:???ís^o"a?:oži' odovzdá obci, po uplynujtí \ypovednejlehoty
sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.

10' ^i^v^^a^iXO^S,v??^il?á-í^lúí?l^^^ô^°?uuvedeného vbode4 písm-c) tohto článku
SľräÍ==Su^n^-ďná'onme'2m^-'"'-^"-PÄu:
v?°Ľdná Lehotauplynietriroky odo d?a- oďtedy nebol° náJomné zaPla<ené- PrevádAovateľ'pohrebIska
ponechipotótolehofapríslušens^o^obuna^obovommiestósom^^^^^
počas.ktoréIMSa môíe Dájomca prihlisiť- p° UPlynutf v^ovedneJ leh0^ saprisluäenstvotobu povaÍuj e
za opustenú vec.

n'^r^^^l^^^^ŕ^So^^el^^?^ÁS^O^O^GTlíprGV^W^pohrebiskamkov^om na nového p^vädzkovatefa tohto pohrebisk. Zmenup^dAovatei >
a

^LTTľ,l°?^.?SLnový Prevádzkovateľ' ktol7 sa zároveň preukáže potvrďenímobceo'tom,
žeje novým prevádzkovateľom.

y

CIánok VI
Spoločné a závereéné ustanovenia

l'^áTl^^h<0^1?^p^ no^i^?T.môže,.,_dôjsť len na základe vzáJom"ej dohody zmluvných
SLfT]^f:ís-omného dodatku) alebo ak tovyplývazozmienadoplnkovplatoých všeobecnezáväzných
právnych predpisov.

2' ľ.^,aÍLŽ?^l^lié"1!stľ^ľ!niecÍ?to,ZI^luvyje alebt?sa stanenePlatoé alebo neúčinné, zostávajú ostatné
==^^^^^a^ne''teného^oDeúcfflnéhoustmoven-Äustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich danú otázku.

3-=,^=,^^"SJ~(wori-'u.z^p°^p^-^
stranami prevádzkovateľ pohrebiska obdržíjedno a nájomcajednovyhotovenie.

4 ^^^^^^^^^d^&m^s^m^u^^m'^o^d^^^v^l^w^^y!ij^^^k
príslušného súdu Slovenskej republiky.

4'^I^^tr^.L,^?l!,s^ú' J!U?15?11?? "uzavrc?Í slobodne a vážne'nie V tiesniza nápadne nevyhodných
podmienok, prečítali si ju, porozumeli jej a nemajú protí jej formeaobsahužiadnenámíe^čopotmizuiú
vlastnoručnými podpísmi.

5. Táto zmluva nadobúda plataiosť a účínnosť nasledujúci deň po zverejnení na webovej stránke obce Poproč.
VPoproči,dňa 10.01.2020

prevádzkovateľ pohrebiska r *

najomca


