
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 01180008

Prenajímateľ:   Obec Košťany nad Turcom (ďalej len "prenajímateľ")
so sídlom: 038 41 Košťany nad Turcom č. 64
zastúpená: Ing. Mariánom Bunganičom, starostom obce
IČO: 00 316 741
DIČ: 2020594829

a

Nájomca:   Kulichová Anna  (ďalej len "nájomca")   
narodený/á:
bytom:

uzatvárajú podľa § 663 a 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona 
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o pohrebníctve") túto 
zmluvu o nájme hrobového miesta

Článok I. - Predmet a účel nájmu
1. Prenajímateľ prenecháva a nájomca prijíma do nájmu, za podmienok uvedených v tejto zmluve, hrobové miesto č. 308,  sekcia 2, 
jednohrob,  na cintoríne v Košťanoch nad Turcom určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo uloženie rakvy alebo urnovej 
schránky za účelom uloženia ľudských pozostatkov alebo ostatkov. 
2. Podnájom hrobového miesta je zakázaný.
Článok II. - Služby spojené s nájmom  hrobového miesta
S nájmom hrobového miesta sú spojené tieto služby, ktoré bude počas trvania nájomného vzťahu poskytovať prenajímateľ nájomcovi:
- odvoz odpadu z pohrebiska
- dodávka úžitkovej vody
- údržba pozemkov a stavieb
- výsadba a údržba zelene na pohrebisku mimo prenajatých hrobových miest
- úhrady investičných a neinvestičných nákladov spojených s prevádzkou pohrebiska
- zverejňovanie informácií o pohrebisku na mieste obvyklom.
Článok III. - Doba nájmu
Prenajímateľ prenajíma predmet nájmu na dobu neurčitú, pričom po uložení zosnulého do hrobu nesmie byť vypovedaná skôr ako 
uplynie tlecia doba na pohrebisku, ktorá je 10 rokov. 
Nájomca uhradil nájomné na obdobie 10 rokov, s platnosťou od 26.07.2012 do 25.07.2022 vo výške 10,00 EUR.  
Nájomný vzťah vzniká dňom podpisu tejto zmluvy. Prenajímateľ zároveň po podpise zmluvy predmet nájmu odovzdáva nájomcovi.
Článok IV. - Nájomné
1. Výška nájomného a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta sa riadia cenníkom prenajímateľa platným ku dňu 
uzatvorenia zmluvy. Nájomné a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta sú splatné v deň podpisu nájomnej zmluvy 
oboma zmluvnými stranami.
2. Výška nájomného a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta za predplatené obdobie sa môže meniť, ak prenajímateľ 
pristúpi k zmenám sadzieb v cenníku. V takom prípade je nájomca povinný doplatiť rozdiel medzi výškou nájomného a ceny za služby 
spojené s nájmom zaplatenou podľa pôvodného cenníka prenajímateľa a výškom nájomného a ceny za služby spojené s nájmom 
podľa nového cenníka prenajímateľa, za obdobie odo dňa platnosti nového cenníka prenajímateľa do konca predplateného obdobia.
3. V prípade, že uplynie doba, na ktorú bolo nájomné za hrobové miesto zaplatené, tak pre ďalšie obdobie sa nájomné za hrobové 
miesto určí podľa cenníka prenajímateľa, ktorý bude platný ku dňu prijatia platby na ďalšie predplácané obdobie.
Nájomca je povinný najneskôr 10 dní pred uplynutím predplateného obdobia, opätovne zaplatiť na ďalšie obdobie nájomné 
za hrobové miesto. 
4. Pri ukladaní ľudských pozostatkov do zeme v rakve sú nájomné a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta splatné 
vopred na celú tleciu dobo na pohrebisku.
5. Nájomca je povinný pred uplynutím predplateného obdobia nájomné a cenu za služby spojené s nájmom hrobového miesta 
opätovne zaplatiť na ďalšie obdobie.
Článok V. - Povinnosti prenajímateľa a nájomcu
1. Prenajímateľ je povinný prevádzkovať pohrebisko s prenajatým hrobovým miestom v súlade s platnými právnymi predpismi a 
Prevádzkovým poriadkom pohrebiska obce Košťany nad Turcom a počas trvania tejto nájomnej zmluvy je povinný zabezpečiť prístup 
k prenajatému hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do prenajatého hrobového miesta okrem prípadov, keď je 
potrebné bezodkladne zaistiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska.
2. Nájomca je povinný užívať prenajaté hrobové miesto v súlade s platnými právnymi predpismi a prevádzkovým poriadkom 
pohrebiska a každú stavebnú úpravu prenajatého hrobového miesta (napr. obruba, pomník, hrobka...) pred jej začatím, ako aj po jej 
ukončení oznámiť osobne na Obecný úrad v Košťanoch nad Turcom, písomne na adrese 038 41  Košťany nad Turcom č. 64, 
telefonicky 043-4136243 alebo e-mailom starosta@kostanynadturcom.sk a realizovať ich len so súhlasom prenajímateľa.
3. Nájomca sa zaväzuje na vlastné náklady alebo za jednorázový poplatok na požiadanie, zabezpečovať údržbu prenajatého 
hrobového miesta a oznamovať prenajímateľovi všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových miest.
4. Pri úmrtí nájomcu, prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia. Ak je dedičov viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlásil 
ako prvý.
Článok VI. - Výpoveď nájomnej zmluvy
1. Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak:
    a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na ďalšiu dobu
    b) sa pohrebisko ruší



    c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za hrobové miesto.
2. Výpovedné lehoty a povinnosti prenajímateľa a nájomcu súvisiace s výpoveďou sa riadia ustanovením § 25 zákona o pohrebníctve 
v platnom znení.
3.  Prenajímateľ je povinný písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvyy a výpoveď doručiť najmenej 3 mesiace 
predo dňom,
a) keď sa má hrobové miesto zrušiť,
b) keď uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené.
4. Prenajímateľ môže nájomcu upozorniť na vypovedanie nájomnej zmluvy aj formou nálepky umiestnenej na príslušenstve 
prenajatého hrobového miesta.
5. V prípade, že prenajímateľ vypovie zmluvu podľa čl. VI, ods. 1, písm. c) tejto zmluvy a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie 
jeden rok odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené.
6. V prípade, že prenajímateľ výpovie zmluvu podľa čl. VI, ods. 1, písm. c) tejto zmluvy a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď na 
informačnej tabuli na cintoríne v Košťanoch nad Turcom. Výpovedná lehota uplynie päť rokov odo dňa, odkedy nebolo nájomné 
zaplatené.
Článok VII. - Záverečné ustanovenia
1. K zmene dohodnutých podmienok nájmu môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomného 
dodatku, alebo ak to vyplýva zo zmien a doplnkov platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
1. V neupravených otázkach tejto zmluvy platia ustanovenia zákona o pohrebníctve a príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden výtlačok.
Zmluvné strany podpisom potvrdzujú, že sa oboznámili s obsahom zmluvy, porozumeli jej a na znak súhlasu ju podpisujú.
2. Nájomca udeľuje súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov na spracúvanie svojich osobných údajov prenajímateľom v rozsahu ako je uvedené v tejto zmluve pre 
účely evidencie pohrebiska podľa zákona o pohrebníctve. Nájomca udeľuje súhlas na dobu trvania tejto zmluvy, prípadne na dobu 
oprávnených nárokov prenajímateľa z tejto zmluvy voči nájomcovi. Prenajímateľ vyhrasuje, že osobné údaje budú použité len pre jeho 
potreby evidencie hrobových miest.

V Košťanoch nad Turcom dňa 12.06.2018

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


