
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA Č. 2019000103
podľa 21 zákona č. 13112010 Z. z.

Prenajimateľ: Obec KLUKNAVA Nájomca: Zimmermannová
Anna

05351 kluknava

IÓO:/DIČ: 00329274 /2021331477
Zastúpený: Ing. Kováč Štefan

starosta obce
Člslo telerónu 053 4299 535
Bankové spojenie: SKOS 5600 0000 0034 11954001

Zmluvné strany uzavreli po vzájomnej dohode V súlade s ustanoveniami Občianského zákonnika a podfa 521 zákona
Č. 131/2010 Z. z.o pohrebnictve zmluvu o nájme hrobového miesta. Uzavretlm nájomnej zmluvy prenajlmatel‘, ktorý je
prevádzkovateíom pohrebiska. prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie íudských pozostatkov
alebo rudských ostatkov na pohrebisku Nový cintorín

sektor: P rad: 16 číslo: 11

II. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

III. Právo ůžívať miesto vzniká uzavretim nájomnej zmluvy. Zmluva je uzatvretá podpismi zmluvných strán a zaplatenlm
prvého nájomného v zmysle článku IV. zmluvy.

IV. Nájomné sa stanovuje vo výške 25,OOEUR za 10 rokov, tj. do roku 2029 Prenajimater si vyhradzuje právo meniť výšku
nájomného v závislosti od úpravy v prĺslušnom všeobecne záváznom nariadeni obce. Nájomné je splatné nasledovne:

- prvé nájomné je splatné v deň podpisu zmluvy,
- následné v deň uplynutia 10 rokov, najneskór 1 mesiac po uplynuti 10 ročnej nájomnej doby.

V. PrevádzkovateF pohrebiska je povinný počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiV pristup k hrobovému miestu a
zdržiavať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem pripadov, ked‘je potrebné bezodkladne zaistiV bezpeČnosV
prevádzkovania pohrebiska. O takom pripravovanom alebo už uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný
bezodkladne plsomne informovaV nájomcu.
Nájomcaje povinný na vlastně náklady zabezpečit‘ údržbu hrobového miesta a oznamovat‘ prevádzkovatel‘ovi pohrebiska
všetky zmeny údaov potrebné na vedenie evidencie hrobových miest. Nájomca je povinný dodržiavat prevádzkový poriadok
pohrebiska a zdržaV sa takého konania, ktoré by sVažovalo výkon nájomného práva mým nájomcom. Nájomca je povinný
oznámiť prenajimateľovi zmenu adresy pre doručovanie. Nedodržanlm tejto povinnosti stráca nárok na doručenie podľa tejto
zmluvy.

Vi. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak:
a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na ďalšiu dobu.
b) sa pohrebisko zruší
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za uživanie hrobového miesta.

Ak prevádzkovatel‘ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dóvodov uvedených v písm. a) a b) musí zabezpečiť so súhlasom
nájomcu mé hrobové miesto a na vlastně náklady preioženie fudských ostatkov vrátane prislušenswa hrobu na nové hrobové
miesto.
Prevádzkovatel‘ pohrebiska je povinný plsomne upozorniV na vypovedanie nájomnej zmluvy a výpoveď doručiV najmenej tri
mesiace predo dňom.

a) kaď sa má hrobově miesto zrušit
b) keďuplynie lehota, na ktorú je nájomnézaplatené.

Ak prevádzkovatet pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dóvodu uvedeného v plsm. c) výpovedná lehota uplynie jeden
rok odo dňa, odkedy nebolo zaplatené nájomné. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskór do jedného roka
odstránil príslušenstvo hrobu. Ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutI výpovednej lehoty ho prevádzkovatel‘ pohrebiska
predá na dražbe.

VII. Ph úmrti nájomcu prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy majú dedičia. Akje dedičov viac, právo má ten
z dedičov. ktorý sa prihlásil aRo prvý, resp. po vzájomnej dohode.

VIii.Právne vzVahy, ktoré táto zmluva výslovne neupravuje, sa správajů prislušnými ustanoveniami DbĎanského
zákonnlka a zákona Č. 131/20107. z. O pohrebnlctve.

V Kluknave
Dila: 25.07.2019

Za prenajimateľa: Ing. Kováč Štefan Nájomca: Zimmermannová
starosta obce Anna


