
ZMLI]VA o NÁJME HRoBoVÉHo MIEýTA
č. ZML.2022/0240

Zmluvné strany:

I.OBEC BUDMERTCE
So sídlom: Budmerice 534
Zastílpená: JozęfSavkuliak - staľosta obce
ICO: 00 30 46 97
DIČ: 2020662050
Bankové spojenie: 402907398l17500, IBAN sK34 7500 o00o c040 2907 398l - Československá obchodná banka, a's.
( d'alej len ''pľenajímatel''' )

2. I'ľiezvisko, meno, íituI: Matejĺkovlź, Miroslava
Bydli.sko: , Budmerice, 90086
Dátum nar':
VS = čĺslo zmluvy
Predpis nu úItradu = 6,00 EUR na I ľak x 5 rokov
(d'alej len "nójomca")

uzatvárajű podl'a $ 663 aŹ 684 občianskeho zákonnĺka a zákona č,. 470/2005 Z.z. o polvebnĺctve a o zmene
a doplnení zákona č.455ll99l Zb. o Živnostenskom podnikaní (ŽivnostensĘzákon) v znení neskoľších

predpisov (d'alej len "zákon o pohrebníctve'') túto zmluvu o nájme hrobového miesta

článok I
Predmet a účel nájmu

l'Prenajĺmatel' prenecháva a nájomca prijíma do nájmu, za podmienok uvedených v tejto zmluve, hrobové
miesto č. 18, sekcia I, na cintoríne Cintorín Budmerice uľčené na vybudovanie hrobu,
hrobĘ alebo uloženie umy za účelom uloŽenia l'udsĘch pozostatkov alebo ostatkov.
2.Podnájom hrobového miesta je zakázaĺý.

čIánok II
Služby spojené s nájmom hrobového miesta

S prenájmom hrobového mięsta sú spojené tieto sluŽby, ktoré budę počas trvania nájomného vďahu poskyovať prenajímatel'
nájomcovi:

- odvoz odpadu z pohľebiska
- dodávka úžitkovej vody
- űdrŽba pozemkov a stavieb
- výsadba a údrŽba zelene na pohrebisku mimo pľenajaých hrobových miest
- úhrady investičných a neinvestičných nákladov spojených s prevádzkou pohľebiska
- zverejňovanie infoľmácií o pohĺebisku na mieste obvyklom

článok III
Doba nájmu

l.Nájom vznikne dňom podpísania tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a dojednáva sa na dobu neuľčitú.
2.Nájomca uhľadí na základe tejto zmluvy nájomné a cenu za služby spojené s nájmom hľobového miesta
na obdobie 5 ľokov, s platnost'ou od 0l.0l.2022 do 31.12.2026 .

článok IV
Nájomné

l.Výška nájomného a cena za sluŽby spojené s nájmom hrobového ľniesta sa riadia cenníkom pľenajímatel'a
platným ku dňu uzatvorenia zmluvy. Nájomné a cena za sluŽby spojené s nájmom hrobového mięsta sú splatné
v deň podpisu nájomnej zmluvy oboma zmluvnými stranami.
2.VýŠkanájomného a cenazasluŽby spojenésnájmom hrobového miestazapredplatené obdobiesa môŽe
męniť, i ked' prenajĺmatel' pristupi k zmenám sadzięb v cenníku. V takom prípade je nájomca povinný doplatiť
rozdiel medzi výškou nájomného a ceny za sluŽby spojené s nájmom zaplatenou podl'a pôvodllého cenníka
prenajímatel'a a v'ýškou nájomného a ceny za sluŽby spojené s nájmom podl'a nového cenníka prenajímatel'a, za
obdobie odo dňa platnosti nového cenníka prenajímatel'a do konca predplateného obdobia.
3. V pľĺpade, ak uplynie doba' na ktoľu bolo nájomné acęilazasluŽby spojené s nájmom hĺobového miesta
zaplatené, tak pre d'alšie obdobie sa nájomné a cena za sluŽby spojené s nájmom hrobového miesta určĺ podl'a
cenníka prenajímatel'a, ktoý bude platný ku dňu prijatia platby na d'alšie predplácané obdobie.
4. Pri ukladaní l'udsĘch pozostatkov do zęme v rakve sú nájomné a cena za služby spojené s nájmom
hrobového miesta splatené vopred na celú tleciu dobu na pohrebisku.
5.Nájomca je povirrný preduplynutím predplatenéhoobdobia nájomné acęnlzasluŽbyspojené s nájmom
hľobového miesta opätovne zaplatiť na ďalšie obdobie.



článok V
Povinnosti prenajímatel'a a nájomcu

l. Prenajímatel' je povinný prevádzkovať pohľebisko s prenajaým hĺobovým miestomvsúladesplatnými
právnymi predpismi o pohrebníctve a prevádzkoqým poľiadkom pohrebiska a počas trvania tejto nájomnej

zrnluvy je povinný zabezpečiť prĺstup k prenajatému hľobovému miesfu azdrżať saaĘchkol'vekzásahov
do prenajatého hrobového miesta okľem prípadov, keď je potrebné bezodkladne zaistiť bezpečné
prevádzkovanie pohĺebiska.
2. Nájomca je povinný uŽivať prenajaté hĺobové miesto v súlade s platnými pľávnymi pľedpismi o
pohľebníctve a prevádzkorným poriadkom pohrebiska. Najmä je povinný:

_ na vlastné naklady zabeąeěovať údržbu prenajatého hľobového miesta,
- oalamovať prevádzkovateľovi pohľebiska všetĘ zmeny údajov poľebné na vedenie evidencię

hĺobouých miest, v prípade fyzickej osoby najmä anenu mena a adresy trvalého pobytu, v prípade
právnickej osoby najmä Zmenu obchodného mena a sídla.

3. Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia; ak je dedičov viac,
tęn z dedičov, ktoný sa prihlásil ako pľvý.

Článok Vt
Výpoved' nájomnej zmluvy

l. Prenajímatel'nájomnú zmluvu vypovie, ak
a) zävahé okolnosti na pohľebisku memoŽňujú trvanie nájmu hĺobového miesta na ďalšiu dobu
b) sa pohrebisko ruší
c) nájomca ani po upozoľnení nezaplatil nájomné a cenu za služby spojené s nájmom hrobového miesta.

2. Výpovedné lehoý a povinnosti prenajímatel'a a nájomcu stivisiace s rnýpoveďou sa ľiadia ustanovením $ 25
zákona o pohĺebníctve v platnom znení.
3. Prenajímatel' je povinný písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy a r"-ŕpoveď doručiť
najmenej tri mesiace predo dňom,

a) keď sa má hĺobové miesto zľušiť,
b) keď uplynie lehota, na ktoľú je nájomné zaplatené'

4, Prenajímatel' môŽe nájomcu upozorniť na vypovedanie nájomnej zmluvy aj formou nálepky
umiestnenej na príslušenstve prenajatého hľobového miesta'
5' V pńpade, Že prenajímatel' vypovie zmluvu podl'a čI. Vl, ods. l, písm. c) tejto zmluvy a nájomca
je mźtmy, výpovedná lehota uplynie jeden rok odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené.
6. V prípade, Že prenajímatel' vypovie zmluvu podl'a čl. VI, ods. l, pĺsm. c) tejto zmluvy a nájomca

nie je mámy, uverejní výpoveď na mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie päť rokov
odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené.

Článok Vtt
Záv er eć.né u sta noven ia

l. K zmene dohodnuých podmienok nájmu môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody zmluvných
striĺn formou písomného dodatku, alebo ak to vyplýva zo zmien a doplnkov platných všeobecne zävämých
právnych pľedpisov.
2. Vo veciach v,ýslovne neupravených touto zmluvou sa práva a povinnosti účastníkov riadia príslušnými
ustanoveniami občianskeho zákonníka a platnými právnymi predpismi o pohĺebníctve.
3. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktoých po jej podpĺsaní zmluvnými
stranami prenajímatel'obdrŽí jedno a nájomca jedno vyhotovenie'
4. Zmluvné stľany vyhlasujú, Že tuto zmluvu uzavreli slobodne a väžne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných
podmienok, prečítali si ju, porozumeli jej a nemajú protijej forme a obsahu žiadne námietky, čo potvľdzujú
vlastnoĺučnými podpismi.
5. Táto zĺnluva nadobrida platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvných strán.

Neoddetiteľnou prílohou tejto Zmluoy je poučenie pre NĄomcu- ,,Zńklądné otázlcy o súoislosti s poskytoaaním Vašich
osoblĺých údoj* preuádzkooateťwi' , ryičom NĘomca suĘim podpisom na tejto Zmluue poťurdzuje, že poučenie preazal a

dĺň jej poilpisu.

ĺ}
V Budmeľiciach dňa: 03.08.2022 ĺ,
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nájomca


