
ZMLUVA
o prenájme miesta na pohrebisku

Čísĺo ssĺzozl
ktoľÚ v zmysle Ust. g 663 a rrasl. občiarlskEňizá_kontríka Č. 4011-964 Zb. v nesk. znení

a zákona č. 13ť201_0 Z.z. o pohrebnícĺve
uzavľeli medzisebou

z jeclnej Stľany

1-' obec '' Klokočov
Adľesa: 023 22 Klokoč;ov
lČa 0o3t4048
Dlč 2020553040
Bankové spojenie (IBAN): sK2! 0200 00aa a000 7222 6322
Zastúpeĺrá starostom : Jana Foldi nov;á
Vo veciach spľávy pohľelriska zastúpená

dalej ten prenajímatel' pohľebiska

a z druhej strany

2. TÍtul, meno, priezvisko MáriaGaidošová
Adľesa trvalého pobytu: 023 54 Tunovka
Rodné číslo:
Dátum narodenia:
čísľo op l lčo:
Čísto telefónu:
E-mailová adresa:

dätej ten nájonrca
dole tvedeného dňa za nasledovných podmĺenok:

t.
Predmet zmluvy

1. Prena}ímatel'pohľebiska prenajĺma nájomcovi nrlesto na hrob: sekcia B, miesto č. 193, typ hrobr"r: hrob, a
výmere Wm', ktoré sa ľlaclrádza na pol'lrebisku vedenom v kat. Územíobce : KÍokočov cĺntorín pod
KršI'ou-

2. Niffiovi na základe tejto zmtuvy vznÍkáprávo na uŽívanie miesta na hrobl}rľobku' Pri Úmrtí náiomcu
pĺednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majÚ dedĺčĺa. Ak je dedíčov viac, prechádza pľednostné
pľávo na uzatvorenie najomnej zmluvy na toho z dedičov, ktoý sa prihĺási ako prvý.

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

1' Miesto na hrob/l-lrobku sa nájomcovi prenaiíma na dobu neurčitú, počnúc dňotn podpisu zmluvy. Doba nájmu
podľa prvej uzaworenejzmlwy nesmĺe byť kratšÍa ako L0 rokov, resp. kratšia ako tĺecia doba určená
hygienikom pĺi zriadení cĺntcrína.

2. Pľenajímatel'poĺrrebĺska má právo nájomnÚ zmluvu vypovedať, ak
a)závaŽné okolnostj na pohrebisku znemoŽňujťr tvanie nájmu hrobového miesta na ďalšiu dolru,
b} sa pohrebisko ľLlší,
c) nájomca ani po tlpozornenĺ rrezaplatit nájomné za uŽívanie hrobového nliesta.,
cl) pľenajaté miesto alebo lrrobka ľrie sú ucJŕŽiavané v clobĺom stave' i-.l ,'", , *"'Ť:_':í,j..-:

Pľenajímateľ polrrebĺska je povinný ľrajmenej 6 týŽdňov pred uplyrrutítn lelroty nájmu' upozoqnĺť nájoficú na
tieto skutočnosti. Ak nie je známa adresa nájomcu, upozorní ho prenajímateľ pohíebĺSka n+ tieto skĺĺtočnosti
verejnou vylrláškou. i"'-_'rr":'""'' '



3. Prenajímatel'pohrebĺSka je povinný písonlne upozorlriť nájomcLl na vypovedatrĺe nájomnej zmluvy a výpoved'
doľučit' najmenej tri mesiace preclo clňom:

a) keď sa má hrobové miesto zrušiť
b) ked'uplyrrie ĺehota' na ktorÚ je rrájomrlé zaplatené

Ak pĺenajímatel'pol'lrebiska vypoveda1 nájomnú zmĺuvu z dÔvodu uvedeného v oclseku 2 písm. c} alebo cl) a
nájomca je známy, výpovedná lehota uplyrrie jeden rok oclo clňa, odkedy nebolo zaplatené nájomné'
Prenajílnatel'potlľebiska vyzve nájomcu, aby najlleskÔľ do jedrlého roka oclstránĺl príslušenwo lrrobu, ak ho
V.tejto [ehote neodstráni, po upýnutí výpovednej ĺehoý ho prenajílnatel' pohľebíska predá na draŽbe.
Ak pĺenajímatel'pohrebĺska vypovie nájomnú zňluvu ž dôvodu uvecleného v ocĺsekú 2 písm. c) ďebo cl) a
nájomca nie je známy, uverejní r4ýpoveď nájomnej zmtuvy na mĺeste obvyklom na pohrebĺskr_r. \ĺýpovedná
lehota uplynie 3 rolqy oclo dňa, odkedy nebolo nájornné zaplatené. Prenajímateľ pohrebiska ponóčna po túto
dobu príslušenstvo hrobu na mieste s označením, Že ĺcte o trojročné utoŽenĺe, počas ktorétro sa môŽe
nájomca prĺhlásiť. Po uplyĺrutí rnýpovednej lehoty ho prenajímateľ polrrebÍska preclá na dľaŽbe.

c) Keď právo na prenajaté miesto zaniklo, prenajíĺnatel'pohrebĺska vyzve nájomcu písomne, alebo ak jeho
adresa nie je znána verejnou vyhláŠkou, aby do ô mesiacov oclstránil príslušenswo hľobt-l.
Ak nájomca v určenej leľrote vo r4ŕzve nevyhovie, prenajímatel' potrrebiska odsránĺ pľíslušenstvo hľobu na
náklady nájomcu.
Ak prenajímatel'Vypovie nájomnú zmluvu z dÔvodu podlä čl. ll. ods. 2 písm. a) alebo b) tejto zmĺuvy, musí
zabezpečĺť so súhlasom nájotncu ĺné hrobové miesto a na vlastné naktady pľeľoŽenie l'udských oslatkov
vrátane príslušenswa hľobu na nové lrrobové miesto.

cl) Pozostatky a urny po zániku práva na prenajaté mĺesto sa bucl'porrechajú na cloterajšom mieste' alebo sa
uľoŽĺa do zeme na irlom vyhľadeľrom mieste, alebo sa popolzmĺeša So Zemou.

ilt.
Povinnosti nájonrcu pri starostlivosti o prenajaté nriesto

1. Najomca je povinný uclrŽovať prenajaté miesia v ľiadnom stave, je povinný čistiť a udrŽiavať priestoĺ 30 cm
okolo celého obvodtt hrobu, ak sa pľenajaté miesto inak neupravuje.

2. Ak prenajítnateľ pohrebiska zistí nedostatky V starostlivostĺ o prenajaté miesto, vyzve nájomcu' aby ich v
primeranei lehote odstránil. Ak sa tak nestane alebo nie je známa adľesa nájomcu, alebo ak je
nebezpečenstvo Z omeškania, urobí spľáva pohľebiska potľebné opatľenia na náklady nájomcu.

3. Nájomca, ktoý nemá moŽnosť sa v dostatočnej mĺere postaľať o poľiadok v okolí hrobu a v priestoroch
hľobtt, ntôŽe zadať vykonávanĺe ýchto prác podnikatel'Skánu, ľesp. inému subjektrr.

4. Najonlca sa zavŕizuje prebytočnťl zeminu z vykopaného alebo upraveného hľobr"ĺ odviezť na woje náklady
mĺmo aĺeáu cintoĺítra.

5. Zvädnuté alebo inak znehodnotené kytice, Vence a iné netrvanlivé ozďoby je prenajíĺnatel'pohrebiska
opľávnený z jedtrotliých lrľobov odsľánĺť aj sám. Nájonlca hľobového miesta sa ĺnôŽe so prenajímateľonr
pohrebiska dohodnúť o odplatnom udľŽiavanĺ pľenajatého miesta.

lv.
Poplďky

1. Najonlca sa zaväzuje zaptatiť za prenájom miesta na lrrob/lrľobku tra dobu ]-0 ľokov (tlecia dobai sumu 75,0a
€(W,- Sk ) v hotovostiv poklac}niocÚ alebo prevoclonr na bankový účet (IBAN)i sK270200 a000 aW
t222 6322 . MÍesto na lrrob je zapľatené na obdobie od 30.06.202t do 29.06.Z83]L'

2.Fbtm?doby10.tĺclrľokovbudenájonlcaupovedomilý,alyzaptatĺlnäjonnnäd'alších10rokov.
3. Výška poplatku za prenájom miesta na hrob {hrobku) je určená vo VZN obce.

V.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára v písonlrrej Íorme, pričom všeĺky jej zĺneny moŽno vykonať iba v písomnej foľme na
základe dohody obÍdvoch zmluvných strár.

2.Íáto zmluva sa uzatvaľa v 2 exemplároch, z ktoých kaŽdá zmlwná strana abdží 1 exemplar.
3' Nájomca dáva prenajímateľovi súhlas na spracovanie a uchovanie osobných ťldajov v zmysle zák' č. L8ĺ2aL8

Z.z.
4. Zmluvné Strany si zmluvu prečítali' súhlasia s jej obsalrom a na dÔkaz svojho sÚhlasu ju podpisujú'

v KÍokočove r]ňa 23.07.202L

oza 12

prenajímateľ najomca


