
ZMLI]VA o NÁJME HRoBoVÉHo MIEyTA
č. ZML.2022/0336

Zmluvné stľany:

I.OBEC BUDMERICE
So sĺdlom: Budmerice 534
Zastupená: JozefSavkuliak - starosta obce
IČo: oo 30 46 9'7

DIČ: 2020662050
Bankové spojenie: 4o2go73g8ll75oo, IBAN sK34 75oo 0000 0040 2907 398l - Československá obchodná banka, a.s.

( ďalej len "prenajímateľ'' )

2. Priezvis ko, me n o, titul : S lov d ko vd, J armi la
Bydlisko:, Budmerice, 9008ő
Dátum nar.:
VS = čĺslo Üłrluvy
Predpis na úhradu: 6,00 EUR na I rok x 5 rokov
(ďalej len "nájomca")

uzatvárajű podľa $ 663 až.684 občianskeho zákonnĺkaazákonač.47012005 Z.z' o polrebníctve a o zlnene

a doplnení zákona č.455ll99l Zb' o živĺostenskom podnikaní (živnostensĘ zákon) v znení neskorších
predpisov (ďalej len ''zákon o pohĺebníctve'') tuto zrnluvu o nájme hľobového miesta

článok I
Pľedmet a účel nájmu

1.Prenajímatel' prenecháva a nájomca prijíma do nájmu, za podmienok uvedených v tejto zmluve, hľobové
miesto č..49l|, sekcia E, na cintoľíne Cintoľĺn Budmeľice uľčené na vybudovanie hľobu,
hľobĘ alebo uloženie uľny za účelom uloŽenia l'udsĘch pozostatkov alebo ostatkov.
2.Podnájom hľobového miesta je zakázaný.

člĺnok II
Služby spojené s nájmom hrobového miesta

S prenájmom hľobového miesta sú spojené tieto služby, ktoré bude počas trvania nájomného vďahu poskytovať prenajĺmatel'
nájomcovi:

- odvoz odpadu z pohrebiska
- dodávka úžitkovej vody
- údrŽba pozemkov a stavieb
- v'ýsadba a údržba zelene na pohľebisku mimo prenajat'ých hľoboých miest
_ úhrady investičných a neinvestičných nákladov spojených s prevádzkou pohrebiska

zverejňovanie informácií o pohľebisku na mieste obvyklom

Článok III
Doba nájmu

l.Nájom vznikne dňom podpísania tejto zrrluvy oboma anluvn1ými stranami a dojednáva sa na dobu neurčitu.
2.Nájomca uhľadí na základe tejto zrnluvy nájomné acen:u za služby spojené s nájmom hĺobového miesta
na obdobie 5 ľokov, s platnost'ou od 01.01.2022 do 3l.12.2026 .

člĺnok IV
Nájomné

l.Výška nájomného a cena za sluŽby spojené s nájmom hrobového miesta sa riadia cenníkom prenajímatel'a
platným ku dňu uzatvorenia anluvy. Nájomné a cena za sluŽby spojené s nájmom hĺobového miesta sú splatné
v deň podpisu nájomnej zľnluvy oboma zmluvn;y'mi stranami.
2. Výška nájomného a cena zasluŽby spojené s nájmom hĺobového miesta zapredplatené obdobie sa môže
meniť, i ked' pľenajímateľ pľistupi k zľnenám sadzieb v cenníku. V takom prípade je nájomca povinný doplatiť
rozdiel medzi rnýškou nájomného a ceny za služby spojené s nájmom zaplatenou podľa pôvodného cenníka
prenajímateľa a vyškou nájomného a ceny za služby spojené s nájmom podl'a nového cenníka pľenajímateľa, za
obdobie odo dňa platnosti nového cenníka prenajímatel'a do konca pľedplateného obdobia.
3. V prĺpade, ak uplynie doba, na ktoru bolo nájomné acenaza sluŽby spojené s nájmom hĺobového miesta
zaplatené, tak pľe ďalšie obdobie sa nájomné a cena za slu1by spojené s nájmom hrobového miesta určí podľa
cenníka prenajímatel'a, ktoý bude platný ku dňu prijatia platby na ďalšie predplácané obdobie.
4. Pľi ukladaní l'udsĘch pozostatkov do zeme v rakve sú nájomné a cęna za služby spojené s nájmom
hĺobového miesta splatené vopred na celú tleciu dobu na pohĺebisku.
5. Nájomca je povinný pred uplynutím pľedplateného obdobia nájomné a cenu za služby spojené s nájmom
hrobového miesta opätovne zaplatiť na ďalšie obdobie.



článot V
Povinnosti prenajímatel'a a nájomcu

l. Pľenajímateľ je povinný p'."ał'rouuŕ pol''"uirko s preňajaým hĺobovým miestom v súlade s platnými

právnymi predpismiopjŕ.unĺ"weapreváäzkovým poriädkom.pohĺebiska a počas trvania tejto nájomnej

'oĺu"y j.'po;'Ń ,ďa"ą"iit prĺsńp'k prenajatéńu hľobovému miesfu azdrŻať saalcýchkoľvekzásahov

do prenajatého hrobovéilo miästa 
_okrem 

piípadov, keď je potrebné bezodkladne zaistiť bezpečné

prevádzkovanie pohĺebiska.
2. Nájomca je povinný użívať prenajaté 

. 
hrobové miesto v súlade s platnými právnymi pľedpismi o

pot''Éunĺ.tu. 
" 
a pievadzŔoqfm poriadkom pohreb iska' Naj mä j e povinný :

na vlastné náklady zábe*eěovať údrŽbu prenajatého hrobového miesta,

_ omamov ur pr"łaírxoväteľovi pohĺebiśka us.tt y zrn.ny údajov potrebné na- vedenie evidencie

hroboých .i".i,-Ęęua" 5,'i.t.i osoby najma Znenu mena a adresy trvalého pobynr, v prípade

prĺvniókej osoby najmä znenu obchodného mena a sĺdla'

3. Pri úmrtí nájomcu prědnostné právo na uzawetie nájomnej znluvy maju dedičia; ak je dedičov viac'

ten z dedičov, ktoý sa prihlásil ako prvý.

člĺnolĺ VI
Výpoveď nájomnej zmluvy

l. Prenajĺmatel'nájomnú zĺnluvu vypovie, ak .l -'|--L^ _^ l'^lx:.. Á- 
ii rĚrł"ĺoko'lnosti na ponrebísku znemoälujú trvanie nájmu hľobového miesüa na ďalšiu dobu

b) sa pohrebisko ruší | - _!'_^- L-^L^-'ÁĹ^ *iaała
cĺnĺjomca uni po uporornení nezaplatil nájomné acenvzasluŽby spojené s nájmom.hĺobového miesta'

z. Ýńo".ané lehđty u pouĺ*o.ti pľónajímaíeľa a nájomcu súvisiace s výpoveďou sa riadia ustanovením $ 25

zákonaopohľebníctve vplatnom mení' '! --_l__--. ^ --,^^-,^Á)l^_'x:r,
ä. p'."".iĺi""tel' je povinný pi.ornn. upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zrnluvy a u.ýpoveď doručiť

najmenej tri mesiace predo dňom,

a) keď sa má hĺobové miesto zrušiť,
u) tea uplynie lehota, na ktoru je nájomné zap|atené'

4. Prenajĺmateľ môŽe 
'"a.i"ń.ď upäzorniť 

'na vypovedanie nájomnej zĺnluvy aj formou nálepĘ

umiestněnej na príslušenstve pľenajatého hĺobového miesta'

5. V prípade, z. p..*.;ńuí.ľ vypovie znrluvu podľa čl. VI, o.ds. l, pĺsm. c) tejto Tlu''y a nájomca

í; ̂ {;;,_,,ý;ou"dná 
leňota uplyniä 3.a.n rok odo dňa' odkedy nebolo nájomné zap|atené.

6.V prĺpade, z. pr.*ji.atei'vypovie. zmluvu podľa čl.VI19q.'1, písm.c) tejto mlluvy a nájomca

ňi. .ĺJ''ia.v, uu.i";ni' ,"ypoved'" na mieste obvyŕlom na pohrebisku' Výpovedná lehota uplynie päť rokov

odo dňa, odkedy nebolo nájomné zap|atené'

článok vu
Závereěné ustanovenia

l.K zmene dohodnuých podmienok nájmu môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody mlluvných

strán formou pĺsomnjľlo jodatku, alebo ak to vyplýva zo mtien a doplnkov platných všeobecne závämých

právnych pľedpisov.
2. Vo veciach ýslovne neupľavených touto zrnluvou sa práva a povinnosti účastnĺkov riadia prísluŠnými

ustanoveniami občianskeho zákonníka a platnými pravnymi predpismi o pohľebníctve'. , l ''.-^:
3. Zm|uvasa vyhotovuje ň;"ń vyhotoveniaĹľr s platnosľoů originelu, zktoných po jej podpísanĺ zrnluvnými

'ĺ*u.i 
prenajímatel' óua'zĺ J"ano a nájomca jedno vyhotovenie' 

! ' '. L: ^--: -^ -a_^.l-^ _^.^.,Ĺ.^n_j,nh
4' Zmluvnésĺany vyľJa*ĺ, 

'" 
tuto ńluvu Law"li slobodne aváhle,-nie v tiesni zanápadne neýhodných

podmienok, prečĺtali 
'i]ol 

po.o'u-eli jej a nemajú proti jej forme a obsahu tiadne námieĘ, čo potvrdzujú

vlasmoručnými podpismi.
5' Táto zrnluva ńaaóuĺĺa platnosť a účinnosť dňom podpisu zrnluvných strán.

Neoddeliteľnou príIohou tejto Zmluuy je poučenie pre Nájomcu- ,,Základné otázky u 
'súaislosti 

s posky'toaaním Vašich

osobných údajou preaádzkáaateľoai,'i pričom Nújoinca sőojim podpisom na tejto Zmluae potardzuje, že poučenie preĺszal u

deň jej podpisu'

l)

V Budmericiach dňa: |4.09.2022
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prenajímateľ
14

nájomca


