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Zmluva o tiájDe hrob®vébo miesta Da pol)ľebisku

uzawomá v znľiysle prís[ušných `istanovení Občianskcho zákomĺka a zákona Č. 470C005 Z.
z. 0 pohľebníctve za dole uvedený€h podmjenok medzi zmlwnými smnami:

1 . Obff
Sldlo
IČO:
Bank. sPQj.:
č. úč"
Zastúpcnl stamstom obce:

Nedtiľy . Br-y
Družstcvná 367/1, 972 12 Nedožery - Brezmy
318302
VÚB Prievidza
18429-382/0200

JUD. Martin MokTý

Ďalcj teb („sprivca pohľebiske")

2. M€D®, pririko, titul
AdT" tľvdého poby`u:
Rodné čtslo:
Č'slo Op:
Tel.:

JozeĺMokrý
Nedožery-Brezaiiy, Mladých 43 7/ 10

Ďalej len (nájomca")

Č"ok 1
Pneh«mvy

1.SprávcapohTebishp"ij(manSomcovimíesiomhmmfobkumpohrebiskuvČasiiobce
PpezaDy,  sekcia  A,  miesto  č.110,111,  ksoté  sa  mchád2a  v  katastilmm  úzmf   obce
Nedožery-Brcmy.

2.Nájomcovi  m  základe tejto zmluvy vzniká privo  na  užl'vanie miesta  m  hrob/hrobku. Pri
úm{nájomcupTednostnéprivom`izaweticnájomnejzmlwytnajúdedičia.Akjededičov
visc. pTednosmé ptúvo prechádza m toho z dedičov, ktoľý sa prihlásil ako pTvý.

Čthok 2
Ti-vaDi€ hrobti. záDik priva Dfi pr€tLajaté Driesto. znšenie hrol]p a odstľátieDie

Dáhrobb

1. Mjesio "  hľob/lmbku  sa  nájomcovi  premjima  na dobu ncuľčitú, počnúc dňom  podpisu
zmluvy.

2. Sprévca pohrebiska nájomnú zm]wu vypovie, ú
• zévrié okohogní  m pohrebisku  neimožňvjú tTvmie  nájmu  hrobového micsta Ba ďalšiu
dobu,

• sa pohrébisko zru§í,
- n4jomca  ani  po  úmi`om  upozomenĺ nezaplatil nájomné zÄ užĺvanie hrobového míést?

na  d`al§iu dobu.
-pTemjaté  miesto, aJebo  hľobka  nie  sú  udržiwafié v dobTom  stavc.
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Správca    pohrebiska    je    povinný      najmenej    6    týždňoÝ      pTed      uplynutím    lehoty
upozorniť

nájomcu  na  tieto  skutočnosti. Ak  nie  je  známa  adresa  nájomcu, správca  pohrebiska  ho
upozomí  na  tieto  skutočnosti  verejnou  vyhláškou.

3. Správca pohrebiska je povinný písomne upozomiť na vypovedanie hrobového miesta          .t
a  výpoveď doručiť najmenej  tri mesiace predo dňom, keď :
- sa  má  hrobové  miesto  znišiť,
- uplyrie lehota, na  ktorú  má  nájomné 2aplatené.

Ak správcovi  pohrebiska nie je ziiáma adresa alebo sídlo nájomcu, uverejní túto infomáciu
na mieste obvyklom na pohrebisku. V  takomto pn'padeje  výpovedná  lehota 1 rok odo dňa
zverejnenia  na  mieste obvykJom na pohrebisku.

4. Keď právo na  prenajaté miesto zaniklo, správca pohrebiska vyzve nájomcu pĺsomne, alebo
ak  mu nie je jeho adresa  zmáma verejnou vyhláškou, aby do 6 mesiacov odstránil odstTánil
hrobky,  rámy a pod. Ak nájomca v lehote uvedenej v doručenej výzve alebo do 6 mesiacov
od  zverejnenia verejnej  vyhlášky ne`ryhovie, správca  pohrebiska  odstráni náhrobky,
rámy
a  pod. a uskladnĺ ich  na náklady nájomcu. Po uplynutĺ zániku práva  na nájom hrobu alebo
hrobky, naložĺ správca pohrebiska s takýmito vecami, ak  sa  nájomca  o  ne  neprihJásil
ako s vecami opustenými.

5. Ak  prenajĺmateľ vypovie  nájomnú  zmluvu  zo  závažných okolností  na  pohrebisku musĺ
zabezpečiť so   súhlasom  nájomcu  iné  hrobové  miesto  a  na  vlastné  náklady  preložerie
ľudských ostatkov, vrátane prislušenstva hrobu na nové hrobové miesto.

6. Pozostatky  a  umy po zániku práva  na  pľenajaté  miesto  sa  buď  ponechajú na
doterajšom   mieste, alebo  sa  popol  zmieša  so  zemou.

7. Prenajĺmateľ nezodpovedá  za  Škodu, ktorá  vznikla  nájomcovi:
-  pôsobením tretĺch osôb, ktoré  nekonali na  základe  poverenia  prenajĺmateľa,
-  udalosťou, spôsobenou činnosťou  pn'rodných  sĺl a živlov, najmä  vietor, sneh, dážď,
-  činnosťou    prenajímateľa,    vykonávanou    na    základe    žiadosti      nájomcu,

najmä     opiľovaním  konárov.

Článok 3
Povinnosti nájomcu pri staľostlivosti o pľenajaté miesto

1. Nájomca  je   povinný  udržiavať  prenajaté  miesta  v  riadnom  stave,  je  povinný  čistiť  a
udržiavať  priestor  30  cm   okolo  celého  obvodu  hrobu,  ák   sa   prenajaté   miesto   inak
neupravuje.

2. Ak správca  pohrebiska  zistí nedostatky v starostlivosti o prenajaté miesto, vyzve nájomcu.
aby ich v primeranej lehote odstránil. Ak sa tak nestane alebo rie je známa adresa nájomcu.
alebo ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania, uobí správa pohrebiska potrebné opatreria na
náklady nájomcu.

3. Osoba  starajúca sa o prenajaté miesto, ktorá nemá možnosť sa v dostatočnej miere postarať
sa   o   poriadok   v  okolí  hrobu,   môže   zadať   vykonávanie   týchto   prác    za    odplatu
podnikatel'skému subjektu, pripadne  inému subjektu.
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4. Nájomcovi je  zakázané odkladať medzi hroby plechovky, sklenené poháre  a  iné predmety
s výrimkou nádoby na kvety.

5. Zvädnuté,alebo  inak znehodnotené kytice, vence a iné netrvalé ozdoby je nájomca povinný
odstrániť. Nájomca   hrobového  miesta   sa   môže   so  správcom  dohodnúť  o   odplatnoh
udržiavaní prenaj atého miesta.

Článok 4
Poph'ky

1. Nájomca sa zaväzuje zaplatiť za prenájom  miesta  na  hrob/hrobku na dobu 20 Tokov sumu
50 Eu  do  6  mesiacov od  podpisu  tejto  zmluvy.

2. Po uplynuti' doby 20  rokov  bude  nájomca upovedomený, aby zaplatil nájom na ďalších 10
rokov.

Článok 5
Záverečné ustaDoveDia

1. Táto zmluva sa  uzatvára  v  pĺsomnej forme, pričom  všetkyjej zmeny možno vykonať  iba
na  základe písomnej dohody oboch strán.

2. Táto zmluva sa uzatvára v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá obdrží po 1 exemplári.

3. Pn'lohou č.  1  tejto zmluvy podľa § 32  zákona č. 470/2005 Z. z.  je  za  účelom  spracúvania
a uchovávania osobných údajov  počas platnosti tejto zmluvy „Súhlas dotknutej osoby".

4. Zmluvné strany  si  zmluvu prečítali, súhlasia sjej obsahom  a  na  dôkaz  svojho súhlasuju
podpisujú.

V Nedožeroch-Brezanoch, dňa 23.1.2018

ÝizĹ1

správca pohrebiska nájomca


