zMLUvA o NAJME HRoBoVÉHo MtEsTA
č. zML.2021/0100001
uzavretá podl'a s 663 aŽ nasl. občianskehozákonníka azákonač,.131l201oZ.z. o pohrebnĺctve
v znení neskorŠíchpredpĺsov medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

1.

obec Král'ova Lehota

So sídlom: 032 33 Král'ova Lehota 39
Zastúpená: Vladimír Kapríni, starosta obce
ICO: 00315338
DlČ 2020581420
(d'alej aj ako,,prenaj ímatel")

2.

Petra osacká
Adresa bydlĺska: 11l,03233 KráI'ova Lehota
Dátum nar': 05.07.1976

(d'alej aj ako,,nájomca")

(prenajímatel'a nájomca d'alej spoločne aj ako,,zmluvné strany")

čl.l

Predmet a účelnájmu

1.

Prenajímatel' prenecháva nájomcovi

dohodnuých

v

tejto zmluve:

do nájmu

a

nájomca prĺjímado nájmu'

za

podmienok

Hrobové miesto č. í36, jednohrob, oddelenie č. C, na cintorĺne: Kráľova Lehota,

(d'alej aj ako',hrobové miesto'').

Božena osacká

2.

Hrobové miesto prenajímatel'prenecháva nájomcovi do nájmu za Účelom vybudovania hrobu, hrobky
alebo uloŽenia urny na uloŽenie l'udských pozostatkov alebo ostatkov.

3.

Podnájom hrobového miesta jezakázaný

čl. Il

Doba nájmu
Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.Zmluva sa nesmie vypovedat'skÔr ako po uplynutí tlecej doby
podl'a zákonač'zákona č.13112010Z.z.o pohrebníctve v znení neskorších predpisov (d'alej aj ako
,,zákon o pohrebnĺctve"), ak to zákon o pohrebnĺctve a táto zmluva neustanovuje inak.

2.

3'

Právo uŽívaťhrobové miesto vzniká nájomcovi uzavretĺm tejto zmluvy'

Nájomca uhradil prenajímatel'ovi na základe tejto zmluvy nájomné a prípadne iné poplatky za sluŽby
spojene s nájmom hrobového miesta naobdobie od 22.06.2021 do 21.06.203ĺ (d'alejajako''prvé
predplatene obdobie'') vo výške 10'00 EuR.

čl. IlI

Nájomné

1. Za

ná4om hrobového miesta sa nájomca zaväzuje zaplatit' prenajímatel'ovi nájomné a prípadne iné
poplatky spojene s nájmom hrobového miesta' Výška nájomného a prípadne iných poplatkov za sluŽby
spojené s nájmom hrobového miesta je určená podl'a cennĺka sluŽieb prenajímatel'a, platneho ku dňu
uzavretia tejto zmluvy.

2.

Splatnost' prvého nájomného a prípadne iných poplatkov za sluŽby spojene s nájmom hrobového miesta
obdobie je v deň uzavretia tejto zmluvy' Nájomca je povinný pred uplynutím

za pwé predplatene

predplateneho obdobia opätovne zaplatiť prenajímatel'ovi na d'alšie obdobie nájomné
poplatky za sluŽby spojene s nájmom hrobového miesta

3.

a prípadne iné

V prípade, ak uplynie doba, na ktore bolo nájomné a prípadne ine poplatky za sluŽby spojene s nájmom
prĺpadne iných
hrobového miesta zaplatené, tak pre ďalŠie obdobie sa výška d'alŠieho nájomného
poplatkovzasluŽby spojenésnájmomhrobového miesta určia podl'a cennĺka sluŽieb prenajĺmatel'a,
ktoý bude platný ku dňu prijatia platby na ďalŠie predplácane obdobie. Zmluvné strany po uhľadení
nájomného a prÍpadne iných poplatkov za sluŽby spojené s nájmom hrobového miesta na d'alšie
predplácane obdobie' uzavrÚ písomný dodatok k tejto zmluve, v ktorom bude uvedene d'alšie predplatené

a

obdobie za nď1om hrobového miesta.

4.

Prenajímatel'si vyhradzuje právo meniť výšku nájomného a prípadne iných poplatkov za sluŽby spojene s
nájmom hrobového miesta aj počas nájomcom uŽ predplateneho obdobia. V takomto prĺpade je nájomca

povinný doplatit' rozdiel medzi výškou nájomného a prípadne iných poplatkov za sluŽby spojené s
nájmom zaplatenou podl'a pÔvodného cenníka sluŽieb prenajĺmatel'a a výškou nájomneho a prípadne
iných poplatkov za sluŽby spojene s nájmom podl'a nového cenníka sluŽieb prenajímateta, za obdobie
odo dňa platnosti nového cenníka sluŽieb prenajĺmatel'a do konca predplateného obdobia.

5.

Pri ukladaní l'udských pozostatkov do zeme v rakve sú nájomné a prĺpadne iné poplatky
spojené s nájmom hrobového miesta splatne vopred na celú tleciu dobu na pohrebisku'

za

sluŽby

čl. v

Práva a povinnostizmIuvných strán

1.

Prenajímatel' je povinný prevádzkovať pohrebisko s prenajatým hrobovým mĺestom v sÚlade s platnými
právnymi predpismi Slovenskej republiky o pohrebníctve a prevádzkovým poriadkom pohrebiska.

2.

Prenajímatel' je povinný zabezpečiťpočas trvania tejto zmluvy prístup k hrobovému miestu a zdrŽat' sa
akýchkol'vek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, ak je potrebné zabezpečiťprevádzkovanie
pohrebiska. o pripravovanom zásahu je prenajímatel' povinný vopred pÍsomne ĺnformovat' nájomcu; o uŽ
uskutočnenom zásahu je prenajímatel' povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu.

3'
4.

Prenajímateľ nezodpovedä

za akéko|Vek škody na hrobovom mieste a nie je povinný uzatvárať v

tomto zmysle Žiadne poistne zmluvy.

Nájomca je povinný najmä

a)dodŽiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinnostÍ nájomcu hrobového
miesta,

b) uŽÍvaťhrobové miesto podl'a tejto zmluvy,

c)udŽiavať prenajate hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady'
d)pĺsomne oznamovat'prenajĺmatel'ovivŠetkyzmeny Údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie
podl'a $ 17 ods. 4 písm. a) zákona o pohrebníctve,
e) udrŽiavat' poriadok na pohrebisku.

Porušenie týchto povinnostÍ nájomcom sa povaŽuje za priestupok podl'a $ 32 ods. 1 písm. c) aŽ g)
zákona o pohrebníctve a mÔŽe byt'sankcionované uloŽením pokuty aŽ do výŠky 663 EUR.

5.

Pri úmrtínájomcu má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy na hrobové miesto osoba
blízka; ak je blízkych osÔb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá. Prednostné právo na
uzatvorenie nájomnejzmluvy moŽno uplatnit'najneskÔr do jedného roka od Úmrtia nájomcu hrobového
miesta.

cl. v
Výpoved' nájomnej zmluvy

1.

Prenajímatel' pohrebiska je povinný vopred upozornit'nájomcu, Že uplynie lehota, na ktorú je nájomné
zaplatené, najneskÔr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty.

2.

Prenajímateľ je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnejzmluvy, najmenej
Šesťmesiacov predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť.

3.

Prenajĺmatel'nájomnÚ zmluvu vypovie, ak
a)závaŽné okolnosti na pohrebisku znemoŽňujú trvanie nájmu hrobového miesta,
b) sa pohrebisko zruší,
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za uŽĺvanie hrobového miesta.

4. Ak

prenajímatel' vypovie nájomnÚ zmluvu z dÔvodov uvedených

v bode 3. písm. a) a b)' musí so

sÚhlasom nájomcu zabezpečit'iné hrobové miesto a na vlastné náklady preloŽit' |'udske ostatky vrátane
príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto. Prenajímatel' je privýpovedných dÔvodoch podl'a bodu 3.
písm.a) a b) povinný výpoved' nájomnej zmluvy doĺučit'nájomcovi najmenej tri mesiace predo dňom, ked'

sa má

hrobovémiestozrušit'; akmuniejeznámaadresanájomcualebo

informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.

sídlo nájomcu, uverejnĺ tÚto

5.

Ak prenajímateľvypovie nájomnú zmluvu z dÔvodu uvedeného v bode 3' písm' c), je povinný výpoved
doručiťnájomcovi najneskÔr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoý, na ktorÚ bolo nájomné zaplatené; ak
mu nie jeznáma adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejnítútoinformáciu na mieste obvyklom na
pohrebisku.

6.

Ak prenajímatel'vypovedal nájomnú zmluvu z dÔvodu uvedeného v bode 3' písm. c) a nájomca je známy,
výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia výpovede. Prenajĺmatel' vyzve nájomcu,
aby najneskÔr do tejto lehoý odstránil z hrobového miesta prís|ušenstvo hrobu; po uplynutí výpovednej
lehoty sa príslušenstvo hrobu povaŽuje sa opustenú vec podľa $ 135 obČianskeho zákonníka'

7.

z dôvodu uvedeného v bode 3. písm. c) a nájomca nie je
známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie
tri roky odo dňa, odkedy nebolo nájomné zap|atené. Prenajĺmatel' ponechá po tÚto lehotu prísluŠenstvo
hrobu na hrobovom mieste s označením,Že ide o trojročne uloŽenie, počas ktorého sa mÔŽe nájomca
prihlásiť; po uplynutívýpovednej lehotysa prÍslušenstvo hrobu povaŽujezaopustenú vec podl'a s 135

Ak prenajímatel'vypovie nájomnú zmluvu

občianskeho zákon

n

íka.

B' Ak prenajímatel'postupuje podl'abodov6.a7.,musĺ zabezpečit'obrazovú dokumentáciu
miesta so stručným opisom stavu prísluŠenstva hrobu'

hrobového

Čl. vl
Závereénéustanovenia

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

1. Vo

2.

Nájomca udeľuje sÚhlas podl'a zákona č,' 42812002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších
predpisov, na spracúvanie svojich osobných údajov prenajímatel'om podľa pre účelyevidencie
pohrebiska zákona o pohrebníctve. Prenajímatel'vyhlasuje' Že osobné údaje budÚ pouŽite len pre jeho
potreby evidencie hrobových miest.

3.

Akékol'vek zmeny, alebo doplnky k tejto zmluve moŽno vykonat' len písomnou dohodou,
dodatku k zmluve, ktoý musí byt'podpísaný oboma zmluvnými stranami.

4.

Zmluvné strany prehlasujú, Že túto zmluvu uzavreli slobodne a váŽne, nie v tiesni a za nápadne
nevýchodných podmienok, prečítalĺsi ju, porozumeli jej a nemajÚ proti jej forme a obsahu Žiadne
námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

5.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch,

6.

Táto zmluva nadobúda platnost'a účinnost'dňompodpisu zmluvných strán. V prípade, ak táto zmluva
podlĺeha povinnostizverejnenia v sÚlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, táto zmluva
nadobúda Účinnosť nasledujúci deň po jej náleŽitom zverejnení.

rovnopis.

OBEC
L'HBTÄ

ľor,3/
prenajímatel'

formou

z ktoých kaŽdá zmluvná strana obdžíjeden

V Kráľovej Lehote, dňa22.06.2021
03? 33 finÄ

a to

nájomca

