
z jednej strany

Vo veciach správy pohrebiska zastúpená:

ďalej len prenajímatel' pohrebiska

a z druhej strany

2' Titul, meno, priezvisko: Janka Sidorová
Adresa ľvalého pobytu 753 07

Rodné číslo:
Dátum narodenia:
Číslo op / lČo:
Číslo telefÓnu:

E-mailová adresa:

d'alej len nájomca

ZMLUVA
o prenájme miesta na pohrebisku

Čĺsto LsEg27
ktorú v zmysle ust. 9 663 a nasl. ončianst<Efb-záxonníka č. 4011964 Zb. v nesk. znení

a zákona Ó' IsLl2oLo Z'z. o pohrebníctve
uzavreli medzi sebou

1. obec: Klokočov
Adresa: 023 22 Klokočov
lČo 00374048
DlČ 2020553040
Bankové spojenie (lBAN) sK27 0200 0000 0000 7222 6322

Zastúpená starostom'' Jana Foldinová

na Moravé

dole uvedeného dňa za nasledovných podmienok:
t.

Predmet zmluvY

1' Prenajímatel'pohrebiska prenajíma nájomcovi miesto na hrob: sekcjaB, miesto 9.-?#,yp nrolu:-!r9!-^lo

ýmeŕe 2,88 mz, ktoré sa'nachädzana pohrebisku vedenom v kat. území obce : Klokočov cintorin pod

KršI'ou
z. Ňä:o,*oui na základe tejto zmluvy vzniká právo na ylíy.lig miesta na hrob/hrobku. Pri úmrtí nájomcu 

-- piäJno.iné právó ná uzävretie náiomnej zmluvy majú.dedičia.Ak j" dedičov.viac, prechádza prednostné

ilrávo na uzäworenie nájomnej zňluvy ňa toho z dedičov, ktoý sa prihlási ako prvý.

il.
Trvanie prenájmu, zánik práva na prenajaté miesto, zrušenie hrobu a odstránenie náhrobku

1. Miesto na hrob/hrobku sa nájomcovi prenajíma na dobu neurčitú, počnúc dňom.podpisu zmluvy..-Doba nájmu

podl'a prvej u'"tuorônäfžňl,i\^/ ne.niie byt kratšia ako 10 rokov, r'esp. kratšia ako tlecia doba určená
hygienikom pri zriadení cintorína.

2' Piánajímatei'pohrebiska má právo nájomnú zmluvu vypovedať, ak- 
a) zAvaŽnébkolnosti na poŕrrebisku znemoŽňujú trvähie nájmu hrobového miesta na ďalšiu dobu,

b) sa pohrebisko ruší,
c) nájbmca ani po upozornení nezaplatil nájomné za uŽívanie hrobového miesta,
d) prenajaté miesto alebo hrobka nie sú udrŽiavané v dobrom Stave. : -.

prdnalĺmateľ pohrebisŔá je povinný najmenej 6 ýŽdňov pred uplynutím lehoty'nájmu:ulpoz9rnitl nájomcu na

tĺeto si<utočndsti. nŕ nie jä lnáma äoreia nájomóu, upozorní hó lrenajímateĽ pohrebiska na tieto'skutočnosti
verejnou vyhláškou.



3' Prenajímatel' pohrebiska je povinný písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy a ýpoveď
doručit'najmenej tri mesĺace predo dňom:

a) ked'sa má hrobové miesto zrušiť
b) ked'uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené

Ak prenajímatel'pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 2 písm. c) alebo d) a
nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie jeden rok odo dňa, odkedy nebolo zaplatené nájomné.
Prenajímatel'pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskÔr do jedného roka odstránil príslušenstvo hrobu, ak ho
v tejto lehote neodstráni, po uplynutí rnýpovednej lehoý ho prenajímatel'pohrebiska predá na draŽbe.
Ak prenajímatel' pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 2 písm. c) alebo d) a
nájomca nie je známy, uverejní výpoved'nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná
lehota uplynie 3 roky odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené. Prenajímatel'pohrebiska ponechá po túto
dobu príslušenstvo hrobu na mieste s označením, Že ide o trojročné uloŽenie, počas ktorého sa mÔŽe
nájomca prihlásiť' Po uplynutí rnýpovednej lehoý ho prenajírnatel'pohrebiska predá na draŽbe.

c) Ked'právo na prenajaté miesto zaniklo, prenajímatel'pohrebiska Vyzve nájomcu písomne, alebo ak jeho
adresa nie je známa verejnou vyhláškou, aby do 6 mesiacov odstránil príslušenstvo hrobu.
Ak nájomca v určenej lehote vo výzve nevyhovie, prenajímatel' pohrebiska odstráni príslušenstvo hrobu na
náklady nájomcu.
Ak pĺenajímatel'Vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu podla čl. ll. ods. 2 písm. a) alebo b) tejto zmluvy, musí
zabezpečiť so sÚhlasom nájomcu iné hrobové miesto a na vlastné náklady preloŽenie l'udských ostatkov
Vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto.

d) Pozostatky a urny po zániku práva na prenajaté miesto sa buď ponechajú na doterajšom mieste, alebo sa
uloŽia do Zeme na inom vyhradenom mieste, alebo sa popol zmieša so zemou.

Iil.
Fovi l'l llostĺ nájonlcl'ĺ pri staľostlivosti o prerĺaiaté n'liesto

1. Nájomca je povinný r.ĺdrŽovať prenajaté miesta v rĺadnom stave, je povinný čistiť a udrŽiavať priestor 30 cm
okolo celého obvodu hrobu, ak sa prenajaté miesto inak neupravuje'

2. Ak prenajírnatel'pohrebiska zistí nedostatky V starostlivosti o prenajaté miesto, vyzve nájomcu, aby ich v
primeranej lehote odstránil. Ak sa tak nestane alebo nie je známa adresa nájomcu, alebo ak je
nebezpečenstvo z omeškania, urobí správa pohrebiska potrebné opatrenia na náklady nájomcu.

3. Nájomca, ktoý nemá moŽnosť sa V dostatočnej miere postarať o poriadok v okolí hrobu a V priestoroch
hrobu' mÔŽe zadat'vykonávanie ýchto prác podnikatel'skému, resp. inému subjektu.

4. Nájomca sa zavŕizuje prebytočnú zeminu z vykopaného alebo upraveného hrobu odviezť na svoje náklady
mĺmo areálu cintorína.

5' Zvädnuté alebo inak znehodnotené kytice, Vence a iné netrvanlivé ozdoby je prenajímatel'pohrebiska
oprávnený z jednotlivých hrobov odstránit'aj sám. Nájomca hrobového miesta sa môŽe so prenajímatel'om
pohrebiska dohodnúť o odplatnom udrŽiavaní prenajatého miesta.

lv,
Foplatky

1. Nájomca sa zaväzuje zaplatiť za prenájom miesta na hrob/hrobku na dobu ]_0 rokov (tlecia doba) sumu 6,63 €
W,- Sk ) v hotovosti V pokladni ocÚ alebo prevodom na bankoý účet (|BAN): SK27 020o o00o 0000
7222 6322 . Miesto na hrob je zaplatené na obdobie od 72'03.2072 do 72.03"2a22'

2. Po upiyntltí doby 1O-tich rokôv búde nájomca upovedomenffiby zaplaiii-nfiorrl nä ďalších 10 rokov'
3. Výška poplatku za prenájom miesta na hrob (hrobku) je určená vo VZN obce.

V.
Záverečné ustanovenia

1' Táto zmluva sa uzatvára v písomnej forme, pričom všetky jej zmeny moŽno vykonať iba v písomnej forme na
základe dohody obidvoch zmluvných strán'

2. Táto zmluva sa uzatvára v 2 exemplároch, z ktoých kaŽdá zmluvná strana obdrŽí 1 exemplár.
3. Nájomca dáva prenajímatelbvi súhlas na spracovanie a uchovanie osobných údajov v zmysle zák. č. LBlzoLB

Z.z.
4. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a na dôkaz svojho súhlasu ju podpisujú.

v Klokočove dňa

Irffi KL ""
"' ' ''iv )

v

--t/
prenajímatel'


