
ZMLUVA O NÁJME
HROBOVÉHO MIESTA NA POHREBISKU

I.
Zmluvné strany

Nájomca:         Vladimíra Daubnerová, ______________________

pohrebníctve zmluvu o nájme hrobového miesta na pohrebisku

II.
Úvodné ustanovenie

1 pohrebníctve

2 nájomcu  pri  užívaní  hrobového
miesta a prevádzkovaní pohrebiska.

III.
Predmet a

1
pohrebisku, ktoré sa nachádza v
HROBOVÉ MIESTO :

IV.
Nájomné

1.
a úhrady za služby (správa a údržba pohrebiska, správa a údržba komunikácie a zelene
v pohrebisku, zber a odvoz odpadu z pohrebiska, dodávka vody):

a jeden hrob pre dospelú osobu a
1 kalendárneho roka ( N: 0,70 €, S: 0,50 €)

b
roka ( N:0,50 €, S: 0,50 €)

c dvojhrob vo výške 2,30   € za obdobie 1 kalendárneho roka (N: 1,30 €, S: 1,0 €)



d trojhrob vo výške 3,40  € za obdobie 1 kalendárneho roka (N: 1,90 €, S: 1,50 €)
e štvorhrob vo výške 4,50  € za obdobie 1 kalendárneho roka ( N: 2,50 €, S: 2,0 €)
f uloženie urny vo výške  0,85 € za obdobie 1 kalendárneho roka (N:0,35 €, 0,50 €)

     2.  Nájomca uhradí nájomné a úhradu za služby v hotovosti do pokladne obce, alebo na
Prima  Banka Slovensko a.s. B.Bystrica,

prevádzkovom poriadku

kalendárneho  roka  po  roku,  v

 k

4 V  prípade,  že  sa  nájomca  omešká  s

V.
Doba nájmu

VI.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1

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

viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej

3 Nájomca hrobového miesta je povinný:

hrobového miesta,

to  tak,  aby
nepohoršovalo a nenarúšalo pietne miesto pohrebiska,

§ 17 ods. 4 písm. a) pohrebníctve,



odpadky  a
z kahancov), ktoré odstráni z hrobového miesta, ktoré má prenajaté, na iné miesto, ako je to

prevádzkovom poriadku pohrebiska.

4

VII.

1

b) sa pohrebisko zruší,
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.

2

3

nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.

4

ktorú bolo nájomné zaplatené;  ak mu nie je  známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu,
uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.

5

príslušenstvo  hrobu;  ak  ho  v  tejto  lehote  neodstráni,  po  uplynutí  výpovednej  lehoty  sa
príslušenstvo hrobu považuje sa opustenú vec.

6

lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.

7



VIII.

1 Ak nie je v
zákona

pohrebníctve.
2

3 Zmluva  je  vyhotovená  v dvoch  vyhotoveniach,  z  ktorých  1  vyhotovenie  obdrží
nájomca a

4 nadobúda

o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
5

predmetom zmluvy a obsahom
zmluvy súhlasia, túto uzavreli slobodne a

nátlakom. Na vyjadrenie bezvýhradného súhlasu so všetkými ustanoveniami zmluvu

V

..............................................                                                          ...........................................

Vysvetlivky:

B - cintorín „ Pod škôlkou“
C - nový cintorín

J - jednohrob
D- dvojhrob
T –trojhrob
Š- štvorhrob
U -urna


