
zMLlJvA o NÁlme uaoaovÉuo MlEsTA

č. HM,4/2019

uzavretá podl,a § 663 až nasl, občianskeho zákonníka a zákona Ó. 131t2o10 Z' z. o Pohrebníctve

v znení n"rroiši.ň predpisov meozi nasledujrlcimi zmluvnými stranami:

1. Obec Hlboké
So sídlom: Hlboké 114, 906 31

Žástúpena: lng. Miloš Čobrda - starosta
lčo: 00309532
DlČ: 2021086716

(ďalej aj ako,,prenajímateť')

2. (titul, meno, priezvisko nájomcu) Vlasta Morávková

Adresa
Dátum nar.:

,,zmluvné strany")

čt.l
Predmet a úče! nájmu

1. Prenajímatefl prenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca prijíma do nájmu, za podmienok

dohodnutých v tejto zmluve:

Hrobovémiestoč.571,oddelenieč.l,nacintorine:Hlboké'.
(d'alej aj ako,,hrobové miesto"),

Viliam Morávek 22.11.1950 16,06,1 991

(d'alejaj

(prenají

2. Hrobové miesto prenajímatel, prenecháva nájomcovi do, 1ájmy ^la 
úóelom vybudovania hrobu, hrobky

alebo uloženia urny na'úioléni'" ludských požostatkov alebo ostatkov,

Podnájom hrobového miesta je zakázaný,

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. zmluva sa nesmie vypovedať skór ako po uplynutítlecej doby

podl,a zákonaě.zaroňá ei,.lgltzoloZ.z,o pohrebníctve u rn"ni neskorších PredPisov (d'alej aj ako

,,zákon o pohrebnlcru",;i á1 i;;ř.ň o po6r"6ňr.tve a táto zmluva neustanovuje inak,

právo užívať hrobové miesto vzniká nájomcovi uzavretím tejto zmluvy,

Nájomcauhradilprenajímateťovi'na.základetejtozmluvynájomnéaprípadneinépoplatkyzasluŽby
spojené s nájmom ňro'ooveno miesta n"'oiáoÉiá io rox'ou s'prátnostóu od 10,10,2019 do 09'10'2029

i,iáÍ,,ri á ako "prvé predplatené obdobie") vo výške 14,00 EUR,

č1.1u
Nájomné

Za nájom hrobového miesta sa nájomca zavezuje zaplatiť,prenajÍmatel'ovinájomné a PríPadneiné

poplatky spojené s nájmom hrobového *i".tá]vy-sr.á nZJómneno 
-a 

irípadne inýih poplatkov za služby

spojené s nájmom ni,ónoveno miesta i" urĚá.á-pódia'cenníka stu)ieo Prenajímateta' Platného ku dňu

uzavretia tejto zmluvy,

č1.1l
Doba nájmu

1.

2.

3,

1.



4,

5.

Splatnost'prvého nájomného a prípadne iných poplatkov za služby,spojené s.nájmom hrobového miesta
zá prvo piedplatené obdobie je v deň uŽavretia tejto zmluvy. Nájomc9. je ,povinný preg uplynutÍm
preóplatenéhó obdobia opátovňe zaplatit'prenajímatei'ovi na d'alšie obdobie nájomné a prípadne iné
poplatky za služby spojené s nájmom hrobového miesta

V prípade, ak uplynie doba, na ktoré bolo nájomné a prípadne iné poplatky za služby spojené s nájmom.
nróbóvéno mieŠtá zaplatené, tak pre d'alšie obdobie sa výška d'alšieho nájomnéh9 ? prípadne iných
poplatkov za služby spojené s nájmom hrobového miesta určia podl'a cenníka 

_ 
služieb prenajímatel'a,

ktdrý ouoe platný ťu ohuprijatia piatby na d'alšie predplácané obdobie. Zmluvné strany po uhradenÍ
nájomného' a piipaone iných poplatkov za služby spojené s nájmom hrobového miesta na d'alšie
pródplacane o6oooie, uzaviú písomný dodatok k tejto zmluve, v ktorom bude uvedené d'alšie predplatené

obdobie za nájom hrobového miesta.

prenajímatel' si vyhradzuje právo menit'výšku nájomného a prípadne iných. poplatkov za sluŽby spojené s
nájmoín hrobovéňo mies[a ái poěas nájorircom už predplateného obdobia. V takomto prípade je nájomca
povinny doplatit' rozdiel mebzi výškoú nájomného a prípadne iných poplatkov za, služby spojené s
ha;mom záplatenou podl'a póvodňeho cenňlka služieb prenajímatel'q a výškou nájomného a pripadne

iných poplatkov za slŮžby spojené s nájmom podl'a nového cenníka §tužieb prenajímatel'a, za obdobie

oóo dna'ptatnosti novéhó ceniriXa služieb prenajímatel'a do konca predplateného obdobia.

pri ukladaní l'udských pozostatkov do zeme v rakve sú nájomné a prípadne iné poplatky za sluŽby

spojené s nájmom ňrobového miesta splatné vopred na celú tleciu dobu na pohrebisku,

čl. v
Práva a povinnostizmluvných strán

prenajímate1 je povinný prevádzkovat' pohrebisko s prenajatým hrobovým mies.tom v srJiade s platnými

právnými predpiŠmi Slóvenskej republiky o pohrebníctve a prevádzkovým poriadkom pohrebiska.

prenajímatel' je povinný zabezpečit' počas trvania tejto zmluvy prístup k hrobovému miestu a zdŽat' sa
akýchŘoťvek Žasanov cío hrobového miesta okrem Prípadov, ak je potrebné zab_ezpečiť prevádzkovanie
poÍrrebiska. o pripravovanom zásahu je prenajímatel'povinný vopred písomne informovať nájomcu; o uŽ

uskutočnenom'zásahu je prenajímatel'povinný bezodkladne písomne informovat'nájomcu.

prenajímatel' nezodpovedá za akékol'vek škody na hrobovom mieste a nie je povinný uzatvárať v
tomto zmysle žiadne poistné zmluvy.

Nájomca je povinný najmá
a)Óodržiavai' ustaňovénia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového

miesta,
b) užívať hrobové miesto podl'a tejto zmluvy,
c)udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady,
d)písomneoznamovaťprenajímatel'ovivšetkyzmenyúdajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie

podl'a § 17 ods. 4 písm. a)zákona o pohrebníctve,
e) udžiavat' poriadok na pohrebisku.

porušenie týchto povinností nájomcom sa považuje za priestupok podl'a § _32_od9._1 
písm, c) aŽ g)

zákona o pohrebníctve a móže byť sankcionované uložením pokuty až do výšky 663 EUR.

pri r]mrtí nájomcu má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy na hrobové miesto osoba
blizka,, ak j-e bttzxych' osób viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá.. Prednostné právo na
uzatvorenie nájomňejzmluvy možno uplatnit'najneskór do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobovéhO

miesta.

čl. v
Výpoved' nájomnej zmluvy

prenajímatel' pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu, že uplynie lehota, na ktorú je nájomné
zaplatené, najneskór tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty.

prenajímatel' je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnejzmluvy, najmenej
šest'mesiacov predo dňom, ked'sa má hrobové miesto zrušiť.

Prenajímateť nájomnú zmluvu vypovie, ak

1.

2,

3.

4,

5,

1.

2.

3,



4.

5.

6.

7,

8.

a)závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta,
b) sa pohrebisko zruší,
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užIvanie hrobového miesta.

Ak prenajímatel' vypovie nájomnú zmluvu z dóvodov uvedených v bode 3. písm. a) a b), musí so
súhlasom nájomcu zabezpeěiť iné hrobové miesto a na vlastné náklady preložiť l'udské ostatky vrátane
príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto. Prenajímatel' je privýpovedných dóvodoch podl'a bodu 3,
písm.a) a b) povinný výpoved'nájomnej zmluvy doručit'nájomcovi najmenej tri mesiace predo dňom, ked'
sa má hrobové miesto zrušit'; ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní trlto
informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.

Ak prenajímatel'vypovie nájomnú zmluvu z dóvodu uvedeného v bode 3. písm. c), je povinný výpoveď
doručit'nájomcovi najneskór do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na ktorú bolo nájomné zaplatené; ak
mu nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na
pohrebisku.

Ak prenajímateť vypovedal nájomnú zmluvu z dóvodu uvedeného v bode 3. písm. c) a nájomca je známy,
výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia výpovede. Prenajímatel' vyzve nájomcu,
aby najneskór do tejto lehoty odstránil z hrobového miesta príslušenstvo hrobu; po uplynutí výpovednej
lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje sa opustenú vec podl'a § 135 Občianskeho zákonníka.

Ak prenajímatel'vypovie nájomnú zmluvu z dóvodu uvedeného v bode 3. písm. c) a nájomca nie je
známy, uverejní výpoved' nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie
tri roky odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené. Prenajímatel' ponechá po ttlto lehotu príslušenstvo
hrobu na hrobovom mieste s označením, že ide o trojročné uloženie, počas ktorého sa móže nájomca
prihlásit'; pouplynutívýpovednej lehotysapríslušenstvo hrobu považujezaopustenú vec podl'a § 135
občianskeho zákonn íka.

Ak prenajímatel' postupuje podl'a bodov 6.a7., musí zabezpeěiť obrazovú dokumentáciu hrobového
miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu.

čl. vl
záverečné ustanovenia

Vo veciach výslovne neupravených touto zmluvou sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia
príslušnými ustanoveniami Oběianskeho zákonníka a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky
o pohrebníctve.

Nájomca udel'uje súhlas podl'a zákona ě. 1812018 Z,z. o ochrane osobných ridajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, na spracúvanie svojich osobných
údajov prenajímatel'om v rozsahu ako je uvedené v tejto zmluve pre úěely evidencie pohrebiska
podl'a zákona o pohrebníctve. Nájomca udel'uje súhlas na dobu trvania tejto zmluvy, prípadne na dobu
oprávnených nárokov prenajímatel'a z tejto zmluvy voči nájomcovi. Prenajímatel' vyhlasuje, že osobné
údaje budú použité len pre jeho potreby evidencie hrobových miest.

Akékol'vek zmeny, alebo doplnky k tejto zmluve možno vykonat' len písomnou dohodou, a to formou
dodatku k zmluve, ktoqý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.

Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne
nevýchodných podmienok, prečítali si ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne
námietky, čo potvrdzujrj vlastnoručnými podpismi.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktoných každá zmluvná strana obdží jeden
rovnopis,
Táto zmluva nadobúda platnosť a úěinnosť dňom podpisu zmluvných strán. V prípade, ak táto zmluva
podlieha povinnosti zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, táto zmluva
nadobúda účinnost'nas
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prenajímatel'

po jej náležitom zverejnení.

nájomca


