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Z Bodovom hrobového znieate je nakázaný.
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Z M fintí .gauča má predKMteé privo azevrieť soví aájararó zatav. m hrobové ntato bifzfc. asob. ^jnmrn, 
ak je blízkych (MÔbviKtik, tfikiort MpriHfiad»pnfi. ItafamMprifoMiintwndeiifijaMqj antavy aofao 
oplatniŕaijMMr do jcdhAo roka od úmrtáB^cnca hrobového miata.
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1. Vjln atioaräovyplývaš)VltnbccKiMbnAoaradenaMeateStapm1910012.pndatavidoeaB.vo 
výke: 1DR n 10 raiaEV zi^aa.
2. >Hjiiáafi zatav, eoho prod ^dyeuttai tioccg doby, klufi je podh doženia pôdy 10 rokov, vypovedať

v n^miuui pn^KioSäi.

LBrasýteatoT je povmý prevádzkovať potevHako v afihde a platnými prtvpymi predpôn o pohrebníctve a 
prevfidÁovým pcriadkoan potaebteka a pote trvanin tqjto nfipmaq zmtavy.jp. povinný adinpé^' priatup k 
prenpiattaK hrobovám núeatn a zMať aa akýchisďvek zteabov do prenýafto brobovAo aieate okrem 

zmtavy.jp


prípadov, keď je potrebné bezodkladne zaistiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska (o pripravovanom zásahu je 
prenqfmateľ povinný písomne informovať nájomcu vopred, o už uskutočnenom zásahu bezodkladne). Prenajímateľ 
nezodpovedá za Škody vznikmité krádežou a za &ody, ktoré vznikli v dôsledku poveternostných podmienok.
2. Nájomca je povinný užívať prenajaté hrobové miesto v súlade s platnými právnymi predpismi o 
pohrebníctve a prevádzkovým poriadkom pohrebiska. Najmi je povinný:

- na vlastná náklady zabezpečovať údržbu prcnajatäio hrabového miesta a okolia,
- písomne oznamovať prenajímateľovi vĺčiky zmeny údajov potrebná na vedenie evidencie hrobových miest, 

v prepade fyzickej osoby najmi zmenu mena a adresy trvalého pobytu, v prípade právnickej osoby najmi zmenu 
obchodnäro mena a sídla.
3. Nájomca je povinný dodržiavať prevádzkový poriadok pohrebiska a zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by 
sťažoval výkon nájomného práva iným nájomcom. Nájomca je povinný pred začatím akýchkoľvek úprav 
v bezprostrednom okolí hrobového miesta (výsadba, stavebné úpravy, osadenie lavičky) písomne požiadať o súhlas 
prenajímateľa s wkonaním predmetnvch úprav.

Článok V
Výpoveď nájomnej zanlavy

1. Prenajímateľ je povinný vopred upozorniť nájomcu, že uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatená, najneskôr 
tri mesiace pred uplynutftn tgto lehoty. Prenajímateľ je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie 
nájomný zmluvy, najmenej lesť mesiacov predo dfiom, keď sa má hrobové miesto znížiť.
2. Prenajímateľ n^omnú zmluvu vypovie, ak

a) závažná okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na dWfiu dobu 
b)rapofardxskoru»
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné

3. Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a) a bX musí so súhlasom 
nájomcu zabezpečiť iné hrobové miesto a na vlastné náklady preložiť ľudské ostatky vrátene príslušenstva hrobu na 

nové hrobové miesto.
4. Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a) a bX je povinný výpoveď 
nájomnej zmluvy doničiť nájomcovi nemenej tri mesiace predo dňom, keď sa má hrobové miesto ziuáiť; ak um nie 
je známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebiska.
5. Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedenäm v odseku 2 písm. cX je povinný výpoveď doručiť 
nájomcovi nqncskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na ktorú bolo n^omné zaplatené; ak mu nie je známa 

adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní túto infbnnáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.
6. Ak preaqfaiatcf vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 2 písm. c) a n^omca je známy, 
výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia výpovede. Prenajímateľ vyzve nájomcu, aby najneskôr 
do tgto lehoty odstránil z hrobového miesta príslušenstvo hrobu; ak bo v tgto lehote neodstráni, po uplynutí 
výpovedný lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje sa opustenú vec.
7. Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedendio v odseku 2 písm. c) a nájomca nie je známy, 
uverejní výpoveď nájomnq zmluvy na mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná Idiota uplynie tri roky odo dňa, 
odkedy nebolo n^omné zaplatené. Prenajímateľ ponechá po túto lehotu príslušenstvo hrobu na hrobovom mieste s 
označením, že ide o trojročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť; po uplynutí výpovednej lehoty sa 
príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.

ČláaokVI
Záverečné ustanovenia

1. K zmene dohodnutých podmienok nájmu môže dôjsť len na základe vzájomnq dohody zmluvných strán 
formou pboewého dodatku, alebo ak to vyplýva zo zmien a doplnkov platných všeobecne závlzných právnych 
predpisov.
2. Vo veciach výslovne neupravených touto zmluvou sa práva a povinnosti účastníkov riadia príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a platnými právnymi predpismi o pohrebníctve.
3. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých po jej podpísaní zmluvnými 
stranami prenajímateľ obdrží jedno a nájomca jedno vyhotovenie.
4. Zmluvné stnmy vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných 
podmienok, prečítali si ju, porozumeli jq a nemajú proti jq forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú 
vlastnoručnými podpiani.
S. Títo zmluva nadobúda platnosť dňom uzavretia a účinnosť splnením oboch nasledovných podmienok - 
zverejnením tejto zmluvy v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníl a-*»nfns nájomného na dobu 10 
rokov.
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Pnspevkovä oraanbárúi
^0'50081497 ©


