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ZMLaVA O IVÁJME HROBOVÉHO MIESTA

č. ZML.20l6/0100325Zmluvné strany:
1,obec osuské
So sídlom: .E.Lehockého 38,g}6t2 Osuské
7astúpená: starostom obce
ICO:00309761
DIČ: 202108611 l
ICDPH:
( d'alej len ''prenajímatel''' )

2.Priez íitul: Tomkovú LudmilaBydli,sk Osuské, 9061 2Dátum %7
(d'alej l en "náj omca'')

uzatvárajú Podťa § 663 aŽ684 obČianskeho zákonrrík a a zákona č. 47012005 Z.z. o pollrebníctve a o znenea doPlnení zákona Č,455/l9gl za, o zlr"ortenskom p"d"ik;i izivnostensky zákon) v meníneskoršíchpredpisov (d'alei len " zákon o pohrebnictve;r;;;"lr*ffiň ilbového miesta

čtánok I
l.Prenajímatel' prenecháva a

miesto na cintoríne v osu uvedených v tejto zmluve, hrobové
hrobky alebo uloženie wny zau

2.Podnájom hrobového miesía je , "bo 
ostatkov-

Článok II

'ffixťj;#.r;i""§n"-'"*ili"lo'"j.o#iHjJÍlt:il*"ff#i:,T llnlu oa,o-,, ého vďahuposkytovať
- odvoz odpadu z pohrebiska
- dodávka úžitkovej vody 

:- idržbapozemkov a stavieb- v}sadba aidržbaze\enena
- úhrady investičných a neinv Prenajat}ch hrobových miest
- 

"u"."Jňouanie 
in'formácií o p ],|loftrilijJ 

Prevádzkou pohrebiska

článok III
Doba nájmu

tejto zmluvy oboma zrnluvnými stranami a dojednáva sa na dobu

l.Nájom vznikne dňom podpísania
neurčitu.

2'Nájomca uhradína zlktade.tejtoznluvy nájomné acerlu za službyspojené s nájmom hrobového miestana obdobie l0 rokov, s platňost'ou oá or.ós.zot 6 d;ů.0;.;;ň.a dvojhrob čislo 1 - 77

článot< IV
l.Výška nájomného a cenaza Nájomné

platným ku dňu uzatvorenia

^ y d",n podpisu nájomnej zrnlu
2. Výška nájomného a cena za

pojené s nájmom hrobového miesta
ájmom hrobového miesta určí podl'a
edplácané obdobie.

na za služby spojené s nájmom

aenu zaslužby spojené s nájmom



čHnok V
Povinnosti prenajímatel'a a nájomcu

1. Prenajímateť je povinný prevádzkovať pohrebisko s prenajat_im hrobovým miestom v súlade s platnými
právnymi predpismi o pohrebníctve a prevádzkovým poriadkom pohrebiska a počas trvania tejto nájomnej
zmluvy je povinný zabezpečiť prístup k prenajatému hrobovému miestu azdržať saaloýchkoťvekzásahov
do prenajatého hrobového miesta okrem prípadov, keď je potrebné bezodkladne zaistiť bezpečné
prevádzkovanie pohrebiska.

2. Nájomca je povinný uživať prenajaté hrobové miesto v súlade s platnými právnymi predpismi o
pohrebníctve a prevádzkový..rn poriadkom pohrebiska. Najmá je povinný:

- na vlastné náklady zabezpečovať údržbu prenajatého hrobového miesta,
- oznamovať prevádzkovateťovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie

hrobov}ch miest, v prípade fyzickej osoby najmá znenu mena a adresy Ťvalého pobyhr, v prípade
právnickej osoby najmá zmenu obchodného mena a sídla.

3.Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zrrluly majú dedičia; akjededičovviac,
ten z dedičov, ktotý sa prihlásil ako prvý.

čtánok VI
Výpoved' nájomnej zmluvy

1, Prenajímateť nájomnú zrrluw vypovie, ak
a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na ďalšiu dobu
b) sa pohrebisko ruší
c) nájomca ani po upozomení nezapIatil nájomné a cenu za služby spojené s nájmom hrobového miesta.

2, Nájomca udeťuje súhlas podťa zákona č. l22l20l3 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorych
zákonov, v znenineskorších predpisov, na spracúvanie svojich osobných údajov prenajímatel'om v rozsahu akoje
uvedené v tejto zrrrluve pre účely evidencie pohrebiska podťa zákona o pohrebníctve. Nájomca udel'uje súhlas na

dobu
trvania tejto zrnluvy, prípadne na dobu oprár,nených nárokov prenajímateťa z tejto zmluvy voči nájomcovi.

Prenajímateť
vyhlasuje, že osobné údaje budú použité len prejeho potreby evidencie hrobových miest

3. Výpovedné lehoty a povinnosti prenajímateťa a nájomcu súvisiace s v;ipoveďou sa riadia ustanovením § 25
zákona o pohrebníctve v platnom znení.

4. Prenajímateť je povinný písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy a v;ípoveď doručiť
najmenej tri mesiace predo dňom,

a) keď sa má hrobové miesto zrušiť,
b) keď uplynie lehota, na ktoru je nájomné zaplatené.

5. Prenajímateť móže nájomcu upozorniť na vypovedanie nájomnej zmluvy aj formou nálepky
umiestnenej na príslušenstve prenajatého hrobového miesta,

6.V prípade, že prenajimateť vypovie zmluvu podl'a čl,VI,ods. 1, písm,c) tejto zmluvy a nájomca
je mámy, výpovedná lehota uplynie jeden rok odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené.

7. V prípade, že prenajimateť lypovie zrnluvu podťa čl. VI, ods, 1, písm, c) tejto zmluvy a nájomca
nie je zrámy, uverejní vr_ipoveď na mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota upllmie páť rokov
odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené.

čMnok VII
záverečné ustanovenia

l. K znene dohodnutých podmienok nájmu móže dójsť len na základe vzájomnej dohody zmluvných
strán formou písomného dodatku, alebo ak to lryplýva zo zmien a doplnkov platných všeobecne závaných
právnych predpisov.

2. Vo veciach lýslovne neupravených touto zmluvou sa práva a povinnosti účastníkov riadia príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a platnými právnymi predpismi o pohrebníctve.

3. Zm|uva sa vyhotovuje v dvoch lryhotoveniach s platnosťou originálu, zktorychpo jej podpísaní zmluvnými
stranami prenajímateť obdrží jedno a nájomca jedno vyhotovenie.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že futo zmluvu uzaweli slobodne avážne, nie v tiesni zanápadne nev,ýhodných
podmienok, prečítali si ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne nifunietky, čo potwdzujú
vlastrroručnými podpismi,

5. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvných strátr a dňom zverejnenia v súlade so
54612010 Z. z., ktoým sa doplňa zákon č. 40l1964 - občiansky zákonník v znení neskorších prepisov.

án, l,od. Tomek ,21 .01 .1
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