
ZMLUVA
o prenájme miesta na pohrebisku

číslo szĺzozl
ktorú v zmyste ust. $ 663 a nasl. občianskehoERonníka č. 40/t9ô4 Zb. v nesk' znetrí

a zákona č. L3U2010 Z.z. o pohľebnĺctve
uzavľeli meclzi seboĺ-l

z jednej strany

1-. obec : KIokočav
Adresa: 023 22 Kĺokočov
tCA:0O374048
DlČ:20205#a40
Bankové spojenie (lBAN): sK21- 020A 0000 0000 7222 6322
Zastťtpená starostoĺn: Jana Foldinavá
Vo vecĺach správy pohľebiska Zastúpená:

dďej ĺen prenajímatel' pohľebiska

a z druhej strany

2. Tĺtul, meno' prĺezvisko: ElenaKoÍšová
Adresa trvalého pobytu: 023 22 Klakočav
Rodné čísľo:
Dátunr narodenia:
Čísľo op / tčo:
Čísto teleÍÓrlu:

E-mďlová adresa:

däej ĺen nájonrca
dote uvedeného clňa za nasledovných podmienok:

t.
Predmet zmluvy

1. PĺenajímateĽ pohľebiska prenajíma nájomcovi nriesto na lrrob: sekcia B, miesto č. gg!' typ hrobu: hrob, a
výmete 2p.mr, ktoré sa nachádza rra polrrebisku vedenom v kat. území obce '. Ktokočov cintorín pod
KršI'ou

z. @ovĺ na základe tejto zmtuvy vznÍkáprávo na uŽívanie miesta na hrob/hrobku. Pľi Úmrtí nájomcu
precinosĺré právo na uzavľetie nájomnej zmluvy majú dedĺčĺa' Ak je dedĺčov vĺac, pľechádza prednostné
pľávo na uzatvorenĺe nájomnej zmluvy na toho z dedĺčov, ktoý sa prihlási ako ptvý.

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

1. Miesto na hľoblhľobku sa nájomcovi prenajíma na dobu neurčitÚ, počnÚc dňom podpisu zmluvy. Doba nájmu
podľa prvej uzaworenejzmlwy nesmie byť kratšia ako ]-0 rokov, resp. kratšia ako tlecia doba určená
hygĺenikotn pri zriadení cintorína.

2. Prenajímateľ pohrebiska má právo nájomnĹr zmluvu vypovedať, ak
a}závaŽne ókotnosti na pohrebĺsku znemoŽňujĹl nvanie rrájmu hĺobového miesta na dhlšiu dobLĺ,

verejnou vylrĺáŠkou



' 5áilŕi|1'ľä',fiLi:ľif;',liJ$á:ľiľJäľľJ:ľ"" upozorllit'nájomcu na vypovedanie nájonlnej zrnlLlvy a vypoved,
a) ked'sa má hľobové nlĺesto zrušit'

",!)^Í:lľľllnie 
lehota, na ktorĺ;e ii4onlné zaplatenéAK prenallmatel'pohrebiskavypoveclai nájorllnú znlluvu z clÔvodu uvedeného v oclseku 2 písrn. c) alebo cl) anájomca je zllámv, výpovedná'lehoĺa uplýrlie jederl roŕooäänu, ookedy nebolo zaplatetlé nájolnné'Prenajílnatel'pohi'ebĹs'ka'y'"ó ňäňň.,],är'viäiňó.ňô'ää'iääného ľoka odstránil $ľíslušensvo hrobu, ak hov tejto lehote neod

1}ŕa"*liŕí;T"'!,Fq[ff "{ŕi!!ľ^ffi i1';'|ľyľ;*lľlĺľ.*l'ľ:Y*ť5#i*äĺĹľ*j;iľ"
na|omca nie ie známy, uverejni výpove-ď 

1ájomrláj ""l'W 'ä*íest-e 
obvyklom na pohrebísku. Wpovednálehota uplyniô 3 roky'odo oná, oďĺ<žňŕňeoolo .aŕ'nňä"iáóiääne. Prenajírnatel,pohrebĺska ponechá po tĹttodobu prísluŠenstvo ĺ_lrolru na *i"ai; š označením, ze ioe ätioiľočné uloŽenĺe' počas ktoľého sa môŽenájomca prĺhlásit" Po uplynLrtí VýŇV;ďneJläffi; ffi"p;äuJ:ĺilä,*ľ pohrebĺska preclá na dĺaŽlre.c) Ked'pľávo na pľenajäé mióšto zarlikĺo" ľr9í'qia"äi"l'}äilieoĺs*a .wzv?nájomcu písomtre, alebo ak iehoadresa nie je známa veréjnou ryliásŕôu, auý oo ď ňä;ia.5";;dstránil príslušenstvo hľobu.Ak nájornca v určenej lehôte vo wzve lŕvyhovie, pr"näi?ňáij'pohrebiska oclsľáni pľĺsluŠenstvo hrobu natrákĺady nájomcu.

Ak prenajírnatel'vypovie nájomnú zmluvu,2 dÔvodu poc|lä čl. ll. ods. 2 písm. a) alebo b) tgto zmluw. musízalrezpečĺť so súhlasom nájomcu iné ňrobové mĺáiti' a ň 
"lastné 

nakĺady pľeloŽenie l,udských ostatkovVľq!1ne príslušenswa hľobú na noué nrobovo miesio.
d) Pozostatky a Uľny po zániku pravá na pľenajaté tniesto sa buď ponechajÚ na cloterajšom ĺnĺeste, alebo sauĺoŽía do zeme na irloĺli vyhrad"nbň ňĺ"'te, ale'bo 

'á 
polál''Íeša so zemou.

Povinnosti nájomcu pri stalĽsĺĺrrosti o prenajaté miesto

1' Niíjonlca je povinný LtrlrŽovď'prenajaté miesta v ľiadnom $ave' je povinný čistĺt'a udrŽiavať priestor 30 cmokolo celého obvoáLr hrobu, uŔ 
'á 

p]"näaľé miesto inak neupravuje'2' Ak pľenajímatel' pohrebĺska zisti näáóóäty v starosiiiuô.ii ä"ór"najaĺe miesto , vwvenájomcu' aby ĺch vpľĺmeranej tehote oclstránĺľ. Ak sa tak n*'t*" alebo nie je ,nä*u aclresa náiomcu, ďebo ak jenebezpečensvo z omeŠkanÍa,.urobí 
'piä*po_ň'änLŕä óäíät"o opatrenia ňa nákiacly nájonlcLl.3' Nájotnca, ktoÚ nerná moŽnosť sa v cl_óňočnej.m.ĺere päšáiät o poľiadok v okolí hrobu a v priestoľochlrľobtt, mÔŽe zadat'vykonávaníe ých]ó prác póäňŕäňrikä; resp. inému subjektrr.- 

ľilľJľä;'Ť,iilŕ'iii:.prebytočnÚ z"n,ln', z vykopaného á"no upraveného hroóu odviezť na woje náklady
5' Zvädnuté alebo inak znehodnotené kytice, Vence a iné netruanlive ozcloby je prenajímatel,pohrebĺskaopľávnený z jednotliých hrolrov ocĺstíaňĺľ'a]-sáň.näň;;ä"ňlonovorro *Íe'tä.ä iläz* .o prenajímatel'ompohľebĺska d ohodn úť o od platnom uclrŽÍavú í pľenajáten o * i"rtu.

1' Najomca sa zaväzuje zaplatiť za prenájorn. mje.sta na hroblhrobku na dobu ]-o ľokov (t|e919 ctoba} sunlu 1í0o€ (ruE?^'- Sk ) v hotovostĺ v pokĺadni ôcÚ alebo p'óuóJá* 
'iá Flk9vy_ ýč'ejĺiĎÄŇl: sK210200 a000 ú007222 6322 ' Mĺesto.na hrob jei zupntJ'ú-na obdodie od_91.0i?022 da 37.72.2037.2. Po uplynutí dobv 1-0-tĺch rokov bude rlál"ň9lľp';;d"ňffiäby zaplatil nájom na daĺších 10 rokov.3. Výška poplatku 2a prenájoň *ň;i;ň;ňon ĺliräĹr<úĺ jä;;Éäň vo VZN obce.

tv.
Poplatky

V.
Záverečné ustanovenia

1' Táto zmlwa sa uzatvara v písomnej foľľlle, pĺičom všetky jej zmeny moŽno vykonať iba v písomnej forme na
^ 

zakladedohody obic.lvoch zmĺuvnýcň širan'
2'Íáta zmluva sa uzatvára v 2 exeňplá'cľ'' 

' ktoých kaŽclázmluvná strana abdrŽí1 exemplár.3' Najomca dáva prerlajímarelbvi sĺľlraá ňá spracoúanie a uchovanie osobných Ĺĺcĺajov v zmysle zák. č. LBlzaL'Z.z.
4' Zmluvné strany si zmluvu prečítali, súhlasĺa s jej obsaholT} a na dÔkaz svojho súhľasu ju podpisujú.

v Ktokočove dňa

:\i

pľenajímatel' nájomca


