
z jednej strany

ZMLUVA
o pľenájme miesta na pohrebisku

ktorú v zmysle ust. S 663 a nasl. oo*"",l3n#.*onníka č,.4otLg64Zb' v nesk. znení
a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebnícwe

uzavreli medzĺsebou

1. obec : obec Klokočov
Adresa: 023 22 Klokočov
lČo: oosl4.oas
DlČ:2020553040
Bankové spojenie (lBAN): sK27
ZastÚpená starostom: Jana Foldinová
Vo veciach správy pohrebiska zastúpená:

d'alej len prenajímatel' pohrebiska

a z druhej strany

2. Titul, meno, priezvisko: Janka
Adresa trvalého pobytu: 753 07 Hranice na Moravé
Rodné číslo:
Dátum narodenia:
Číslo op / lČo:
Číslo telefÓnu:
E-mailová adresa:

d'alej len nájomca
dole uvedeného dňa za nasledovných podmienok:

t.
Predmet zmluvy
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kostole
z' @ň_covi'na základe tejto zmluvy vzniká právo na u,Žívanĺe mĺesta na hrob/hrobku. Pri úmrtínájomcu

prednostné právo na uzavretie. nájomnej zmluvy majú dedĺčia. Ak je oáoieou viáô, ňiecháoza pr"änóštne
právo na uzatvorenie nájomnej zňluvy ňa toho z dedičov, ktoý sá prĺhIáši ako ňrvi.

il.
Tľvanie prenájmu, zánik práva na pľenajaté miesto, zrušenie hrobu a odstránenie náhrobku

1. Miesto na hrob/hrobku sa nájomcovi prenajíma na dobu neurčĺtú, počnúc dňom podpisu zmluvy. Doba nájmupodl'a prvej uzatvorenej zmluvy nesmie byt kratšia ako 10 rokov,'resp. kratšia aŔo tlécia doba určená
hygienikom pri zriadení cintorína.

2. Pre.najímateľ pohrebiska má právo nájomnú zmluvu vypovedať, ak
a) závaŽné okolnosti.na pohrebisku 2nemoŽňujú trvái'lie nájmu hrobového miesta na d'alšiu dobu,
b) sa pohrebisko ruší,
c) nájomcaanĺ.po upozornení nezaplatilnajomné z'auŽívanie hrobového rniesťai l: ', ' '

- 
d) prenajaté miesto alebo hrobka ni'e sú udŕŽiavané v dobrom stave. l ' , . 

l, '''', 
;

Prenajímatel'pohrebiska.je povinný najmenej 6 týŽdňov pred uplynutím lehoty nájmu'up_ôŽijrniť'ňajomcu na
tieto skutočnosti. Ak nie je známa adresa náiomču, upožorní hô firenajímut"ŕpóň'iäňiska na tieto skutočnosti
verejnou vyhláškou.



3' Prenajímatel' pohrebiska je povinný p.ísomne upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy a rnýpoved'doručit' najmenej tri mesiácó predó dRom:
a) ked'sa má hrobové miesto zrušiť

_.b) ked' uplynie lehota, na ktorÚ je nájomné zaplatené
Ak prenajímatel'pohrebiska vypoVedai nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 2 písm. c) alebo d) anájom.ca je z-námy, výpovedná'lehota upýnie jeden rok odo dňa, odkedy nebolo .aúát"n,5 náóňnt.""" "'
Prenajímatel' pohrebiska vyzve nájomcu,-aby irajneskÔr do jedného roká odstránil |ríslušenswô'ňioĹu, ar no
V tejto lehote neodstráni, po upýnútí rnýpove_dnej lehoý ho irenajímatel' pohrebiskä predá na orazne.-' 

-- ' '

Ak prenajíma1el'pohrebiska vyp-ovie nájomnú zňluvu ž oovbou uvedenéiro v oclsekd 2 písm' cl Jtenä ol "najomca nĺe je znárny, uverejhí rnýpove'd' ýiomlpl zmluvy na mieste obvyklom na póňränišk".Viô;eärä
lehota upl'v1ie 3 roky odo dňá, odi{edy nebo-lo nájómné záplatené. ryrenajĺmatáI' pohieniska ÉondJňá ňäiĺt"dobu príslušenstvo hrobu na mieste š označeníň, Že ide d trojročné utoz'enie, póeáš t<toréno sa mÔŽe
nájgmcq prihlásit'' Po uplynutí ýpovednej lehoý ho prenajímáteľ pohrebisra !?eoá na draŽbe.

c) Keď.právo na prenajaté miósto zanikĺo' prehajímateľ fohrebiška vyzyg nä;omcu pĺsóňňe, atebo ak jeho
?9reŤ nie je známa verejnou vyhláškou, abý oo ô mesiaiov odstránil ilríslušehswo ňrobu'
Ak nájomca v určenej lehote vo výzve nevyhovie, prenajímatel'pohrebíska odstranĹpríslušenstvo hrobu na
náklady nájomcu.
Ak prenajímatel'vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu podlä čl. ll. ods. 2 písm' a) alebo b) tejto zmluvy, musí
zabezpečiť so súhlaso.m nájomcu iné hrobové miestb a na vlastné nákiady próloŽenie Íuošrýcn ost"tLóu-
vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto.

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

I Bt.

Fovĺn'lľlostfi t'lájomcuĺ pri starost[ivostfi o prer.laiaté rmiesto

1 ' N.ájomca je povinný udrŽovať prenajaté miesta v rladnom stave, je povinný čistiť a udrŽiavať priestor 30 cm
okolo celého obvodu hrobu, ak sa prenajaté miesto inak neupraŕujä.

2. Ak prenajímatel' pohrebiska zistí nedostátky V starostlivosti o'prenájaté miesto, vyzve nájomcu, aby ich v
primeran.ej lehote odstránil. Ak sa tak nestáne alebo nie je znäma ádresa nájomóu, alebô ak je

' nebezpečenstvo z omešk-ania,.urobí správa pohrebĺska frotrebné opatrenia ňa nákiady nájomcu.
3. Nájomca, ktoý nemá moŽnosť sa v dóstatočnej miere pôstarať o pbriadok v okolí nro6u ďv priestoroch

hrobu, mÔŽe zadať vykonávanie ýchto prác poánikatelskému, resp. inému subjektu.
4' Nájomca sa zavčizuje prebytočnú zemĺňu z vykopanóho alebo upräveného hrobu odviezť na svoje náklady

mĺmo areálu cintorína.
5. Zvädnuté alebo inak znehodnotené kytice, Vence a iné netrvanlivé ozdoby je prenajímateľ pohrebiska

oprávnený z jednotlivých hrobov odstiániť aj sám. Nájomca hrobového mlestä sa môŽe so'prenáiĺňáielom
pohrebiska dohodnúť o odplatnoľ-n udrŽĺavahí prenajátého miesta.

IV
Foplatky

1' Nájomca sa zaväzuje zaplatiť za prenájom miesta na hrob/hrobku na dobu 10 rokov (tlecia doba) surnu Í3,27
9W, s-!)y hotoygstiv pokladniocÚ alebo prevodom na bankový účet (IBAN):
sK27020000000a0a72226322 ' Miesto na hrob je zaplatené na obdobie oa Lg.1o.žo77 do 78.70.2a27.

2. @ u o e n alo mca u pbvedb mu ny, aný žäú uti r i'äl o=ňffi ňň ÍdŤiíi"ŕ
3' Výška poplatku za prenájom miesta na-hrob (hŕobku) je urč-ená úo VZN obcó'

V"
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára v písomnej Íorme, 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 kaŽdázmluvná strana obdrŽí J- exemplár.
3. Nájomca dáva prenajÍmatel'ovi súhlas na spracoúanie a uchovanĺe osobných údajov v zmysle zák. č,. LBI:}IB

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

v Klokočove dŕla

,w.:-'

-J.
naJomca


