
Dodatok č. 1 

k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 885/2014 

uzatvorený medzi 

Prenajímateľ:  Mestský podnik služieb Čadca 
   v zastúpení: Pavol Latka, riaditeľ 
   Na základe plnej moci zo dňa 15.11.2019 oprávnení konať: 
   Klusová Zuzana, Mgr. Poláková Iveta  
   Podzávoz 284, 022 01  Čadca IČO  183326   

(ďalej len „prevádzkovateľ pohrebiska“) 

 
Nájomca:  Jozef Krkoš 
   Bydlisko:  
   Dátum nar.:  

Článok I 
Predmet dodatku  

 

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 sa mení nájomca hrobového miesta sektor 4 hrob 425 na pohrebisku                             

Čadca – ul. 17. novembra. Dôvodom zmeny nájomcu je úmrtie predchádzajúceho nájomcu Ireny Krkošovej,          

ktoré je doložené úmrtným listom.  

2. Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy na hrobové 

miesto osoba blízka; ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá doručí písomnú žiadosť ako prvá, preukáže 

svoj status blízkej osoby k zomrelému nájomcovi rodným listom alebo čestným vyhlásením s úradne osvedčeným 

podpisom vyhlasujúc tento vzťah k zomrelému nájomcovi a ktorej prevádzkovateľ písomne ako prvej potvrdí 

využitie prednostného práva. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr           

do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta. 

3. Nájomné za predmetné hrobové miesto uhradil predchádzajúci nájomca na dobu do 21.09.2024. 
4. Nájomné na obdobie ďalších 10 rokov po uplynutí doby uvedenej v bode 3 tohto článku sa hradí najneskôr v deň, 

kedy skončila doba, na ktorú bolo nájomné zaplatené. 

Článok III 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy, ktoré nie sú menené týmto Dodatkom č. 1, ostávajú v platnosti.  
2. Nájomca v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov svojím 

podpisom na tomto dodatku potvrdzuje, že súhlasí so spracúvaním jeho osobných údajov v rozsahu údajov 
uvedených v tomto dodatku a v súlade so zákonom 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov   
§ 24 na účel vedenia evidencie hrobových miest podľa § 17 ods. 4 písm. a). 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali a jeho obsahu porozumeli. Na znak súhlasu ho vlastnoručne 
podpísali. Dodatok č. 1 bol uzatvorený slobodne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 2 exemplároch, z ktorého každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení. 
5. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov a podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

 

V Čadci, dňa 01.02.2023 

 

 

 

...........................................                         ............................................ 
           prenajímateľ                                         nájomca 


