
Nájomná zmluva na užívanie hrobového miesta číslo 999 
Uzavretá v zmys l e § 663 a násl. Obč ianskeho zákonn íka v znení neskorš ích predpisov 

a zákona číslo 131/2010 Z. z. o pohrebn íc tve 

Zmluvné strany 

1. Prenajímateľ: 
Mestský podnik s luž ieb Žarnov ica s.r.o. 
Zap ísaný v obchodnom registr i Okresného súdu Banská Bystr ica 
Oddiel: Sro, v ložka č ís lo: 15162/S 
Sídlo: Par t i zánska 1043/84, 966 81 Žarnov ica 
Štatutárny zástupca: Ing. Gúč ik Ľubomír , konateľ spoločnost i 
IČO: 44 299 311 
DIČ/IČ DPH: SK2022649431 
Bankové spojen ie: VÚB a.s. expoz i túra Žarnov ica 
Číslo účtu: S K 2 3 0200 0000 0024 8498 0453 

2. Nájomca: 
Meno, pr iezv isko: Šu lva Ján 
Adresa t rva lého pobytu: 

Článok I. Predmet nájmu 

1. Na zák lade tej to zm luvy prenecháva prenaj ímateľ ná jomcov i do ná jmu hrobové 
miesto za úče lom u ložen ia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na 
pohreb isku v Žarnov ic i - hrobové miesto číslo 999 - dvojhrob. 

Článok II. Doba nájmu 

1. Táto zm luva sa uzatvára na dobu neurčitú a nesmie sa vypovedať skôr ako po 
uplynutí t lecej doby / 20 rokov/, ak zákon čís lo 131/2010 Z. z. o pohrebníctve 
neustanovuje inak. 

2. Prenaj ímateľ dáva ná jomcov i do už ívan ia hrobové miesto podľa č lánku 1 tejto 
zm luvy za odplatu 40 €. Ná jomné bolo uhradené dňa 08 .10 .2019 na roky 2014 -
2024. 

3. Ďalšie ná jomné, ak nie sú do hrobu uložené ľudské ostatky, je ná jomca hrobového 
miesta pov inný uhradiť na dobu 10 rokov. 

4. Ná jomné na ďalšie obdobia sú splatné do 30 dní, vždy po doručení p í somného 
upozornen ia zo st rany prenaj ímateľa. 

Článok III. Podmienky nájmu 

1. Prenaj ímateľ je povinný: 
• Spravovať pohreb isko v sú lade s platnou legis lat ívou 
• Zabezpeč iť pr ís tup k h robovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov 

do hrobového miesta, ok rem prípadov, ak je potrebné zabezpečiť bezpečné 
p revádzkovan ie pohreb iska. O pr ip ravovanom zásahu je pov inný vopred 
p í somne informovať nájomcu. O už usku točnenom zásahu do hrobového 
miesta, je prevádzkovateľ pohrebiska pov inný bezodk ladne p ísomne 
informovať ná jomcu. 

2. Nájomca je povinný: 
• Dodrž iavať us tanoven ia p revádzkového por iadku pohrebísk 
• Udržiavať hrobové miesto a jeho bezprost redné okol ie v čistote na v lastné 

nák lady 
• Vykonávať akékoľvek s tavebné úpravy na h robovom mieste a úpravy okolo 

hrobového miesta iba so súh lasom prevádzkovateľa pohreb iska. 
• Oznamovať prevádzkovateľov i pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú 

potrebné na veden ie ev idenc ie 
• S t romy a kr íky na pohreb isku vysádzať len po p redchádza júcom súhlase 

prevádzkovateľa pohreb iska. 



Článok IV. Skončenie nájmu 

1. Pri úmrt í ná jomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavret ie novej 
ná jomnej zm luvy na hrobové miesto osoba bl ízka, ak je b l í zkych osôb viac, tá 
bl ízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá. Prednostné právo na uzatvoren ie 
ná jomnej zm luvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrt ia ná jomcu 
hrobového miesta . 

2. Prenaj ímateľ vypov ie ná jomnú zmluvu, ak: 
• závažné oko lnost i na pohreb isku znemožňu jú t rvanie ná jmu hrobového 

miesta 
• sa pohreb isko zruší 
• ná jomca ani po upozornení nezaplat i l ná jomné za už ívan ie hrobového 

miesta . 
3. Výpoveď ná jomne j zm luvy je upravená v § 22 zákona č. 131/2010 Z. z. 

o pohrebn íc tve v znení neskorš ích predpisov. 

Článok V. Záverečné ustanovenia 

1. Táto zm luva nadobúda platnosť dňom jej podpisu op rávneným i zás tupcami 
ob idvoch zm luvných strán a stáva sa úč innou nas ledu júc im dňom po je j 
zvere jnen í na webovom sídle Mestského podniku s luž ieb Žarnov ica s.r.o. 
Zm luvné s t rany súh las ia so zvere jnen ím celého znen ia zm luvy , vrátane so 
zve re jnen ím a sp r í s tupnen ím ich osobných údajov v rozsahu mena a pr iezv iska. 
Povinnosť zm luvu zverejniť vyp lýva z us tanoven ia § 5a zákona č. 211 /2000 Z. z. 
o s l obodnom pr ístupe k in formác iám a o zmene a doplnení n iektorých zákonov 
v p la tnom znení . 

2. Touto zm luvou sa riadi t iež doba už ívan ia predmetu ná jmu do doby nadobudnut ia 
úč innost i te j to zm luvy . 

3. Zmeny tej to zm luvy vyžadu jú formu p í somného dodatku podp ísaného 
op rávnenými zás tupcami oboch zm luvných strán. 

4. V pr ípade, že by n iektoré z ustanovení tejto zmluvy bolo neplatné, je neplatná iba 
v tejto čast i . 

5. Ná jomca v zmys le zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov svo j im 
podp isom na tejto zm luve potvrdzuje, že súhlasí so sp racovan ím jeho osobných 
údajov prena j ímateľom v rozsahu údajov uvedených pri označení zm luvných 
strán tejto zm luvy a v zákone č. 131/2010 Z. z. o pohrebn íc tve na účel veden ia 
týchto údajov v ev idenc i i ná jomcov a možnost i vyhľadávan ia v databáze 
ná jomcov a to počas t rvan ia tejto zmluvy . 

6. Túto zm luvu uzavre l i zm luvné strany s lobodne a vážne. Preto bola zm luva po 
prečítaní na znak súh lasu zm luvným i s t ranami podpísaná. 

7. Zm luva je vyho tovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých j eden rovnopis obdrží 
ná jomca a j eden rovnopis prenaj ímateľ. 

v Žarnov ic i 
dňa: 08 .10 .2019 

Prenaj ímateľ 

I ty- ' 

Nájomca 


