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NÁVRH

všeobecne záväzné nariadenie obce Kokošovce č. 40/2022
Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Kokošovce
Čl. 1
Všeobecné ustanovenia
Úcta k pamiatke zosnulých a spoločenské poslanie pohrebísk ako verejných zdravotnotechnických zariadení, určených k pietnemu pochovávaniu zosnulých, alebo k ukladaniu ich
spopolnených pozostatkov spôsobom zodpovedajúcim zdravotným predpisom prikazujú, aby
pohrebiská boli udržiavané v takom stave, ako to zodpovedá ušľachtilým ľudským vzťahom,
ale aj aby sa pri ich používaní dodržiavali zdravotné a iné predpisy
Tento prevádzkový poriadok upravuje prevádzku na cintoríne v obci Kokošovce.

Čl. 2
Identifikačné údaje prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ pohrebiska :
IČO:
DIČ:
Adresa:
Štatutárny zástupca:
Starosta obce:
Adresa:
Mobil:
Tel./fax:
Email:

Obec Kokošovce
003277271
2021225547
Obecný úrad Kokošovce
Starosta obce
Mgr. Miroslav Skička
082 52 Kokošovce 76
051/7798339
obeckokosovce@presnetsk.net

Čl. 3
Prevádzkovateľ pohrebiska
Tento prevádzkový poriadok pohrebiska sa vzťahuje na pohrebisko – cintorín nachádzajúci
sa v obci Kokošovce, ktorý je v správe obce. Súčasťou pohrebiska je Dom Nádeje, ktorý má osobitný
prevádzkový poriadok. Správca Domu Nádeje je obec Kokošovce. Pre prevádzkovanie pohrebiska
zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Z.z. vyžaduje odbornú spôsobilosť pre výkon tejto činnosti.
V rámci tejto zákonnej povinnosti nastala „Dohoda o poskytnutí služby“ medzi obcou
Kokošovce a firmou GLÓRIA s.r.o. kompletné pohrebné služby Moyzesova 66 Prešov, ktorej
konateľ Jozef Kovalčík má osobitnú odbornú spôsobilosť pre prevádzkovanie pohrebiska a pre
prevádzkovanie pohrebnej služby. /viď prílohy/
Jozef Kovalčík, konateľ firmy GLÓRIA s.r.o., Moyzesova 66 Prešov, bytom Zimná
ulica 17 Dulova Ves – Vlčie Doly, tel. kontakt: 0908 461 222 je odborne spôsobilou osobou
uvedenou v tomto Prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Kokošovce. Spolupracuje
s prevádzkovateľom pohrebiska a je výlučne ako dohliadajúci a poradný orgán nad dodržiavaním
zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.

Čl. 4
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
1. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

vykopanie hrobu
vykonávanie exhumácie
vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska
správu pohrebiska
správu domu smútku
údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku.

Čl. 5
Prevádzková doba
1. Pohrebisko je prístupné verejnosti nepretržite 24 hodín denne.
2. Prevádzkovateľ môže prístup na pohrebisko, alebo jeho častí dočasne zakázať napr. v dobe
vykonávania terénnych úprav, exhumácii a za snehu či poľadovice, ak nemožno zaistiť
bezpečnosť návštevníkov pohrebiska.

Čl. 6
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a osôb vykonávajúcich činnosti
potrebné na zabezpečenie prevádzky pohrebiska
A. Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska:
a) prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom pohrebiska
b) viesť evidenciu pohrebiska podľa §17 ods. 4 písm. a) zákona o pohrebníctve č. 131/2010 Z.z.,
ktorá sa člení na:
1. evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahovať:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom
mieste
dátum uloženia ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov s uvedením hrobového
miesta a hĺbky pochovania
záznam o nebezpečnej chorobe ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu
alebo hrobky bol nakazený nebezpečnou chorobou
meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomca fyzická osoba. Ak je
nájomcom obec, uviesť názov obce.
dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta a údaje o zmene nájomcu
údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia
skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka,
alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu, alebo či ide o vojnový hrob
údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu, alebo predčasne odňatého ľudského plodu

2.

evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá musí obsahovať údaje o:
a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal
b) zrušení pohrebiska
c) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri pohrebnom obrade umožniť
účasť cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu
d) vykonať exhumáciu ľudských ostatkov podľa §198 zákona č. 131/2010 Z.z.
o pohrebníctve
e) zabezpečiť, aby hrob spĺňal požiadavky podľa § 19 ods.1 zákona č. 131/2010 Z.z.
o pohrebníctve
f) dodržiavať dĺžku tlecej doby podľa §19 ods.3 zákona 131/2010 Z.z. o pohrebníctve
g) v prípade zistenia, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté,
primerane predlžiť tleciu dobu na pohrebisku na základe výsledkov hydrogeologického
prieskumu
h) dodržiavať zákaz pochovávania podľa §20 ods. 1 zákona 131/2010 Z.z. o pohrebníctve
i) nakladať s odpadmi v súlade s osobitným predpisom
j) chrániť pohrebisko stavebnými a terénnymi úpravami pred zaplavením
k) umiestniť na mieste obvyklom na pohrebisku cenník služieb
l) prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva nájomcovi za nájomné hrobové miesto na uloženie
ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov. Podmienky nájmu upraví samostatná
nájomná zmluva, ktorá sa uzatvára na dobu neurčitú. Nesmie sa vypovedať skôr ako po
uplynutí tlecej doby, ak zákon o pohrebníctve neustanovuje inak.
m) písomne upozorniť nájomcu o
- skutočnosti, že uplynie lehota, na ktorú bolo nájomné zaplatené, najneskôr tri
mesiace pred uplynutím tejto lehoty
- vypovedaní nájomnej zmluvy – najmenej šesť mesiacov pred dňom, keď sa má
hrobové miesto zrušiť
n) pri výpovedi nájomnej zmluvy postupovať podľa §22 zákona č. 131/2010 Z.z.
o pohrebníctve
o) dbať o vonkajší vzhľad cintorína, spoločné hroby a voľné miesta na pohrebisku, za tým
účelom zabezpečuje výsadbu zelene, čistotu, úpravu ciest, údržbu oplotenia a iné
p) prevádzkovateľ pohrebiska je ďalej povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby
vstup na pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého
s obstarávateľom pohrebu. Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi prevádzkovým
poriadkom pohrebiska, plánom pohrebných obradov a pochovávania určeným
prevádzkovateľom pohrebiska.

B. Povinnosti osôb vykonávajúcich činnosti súvisiace s pochovávaním:
a)

prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky ak je úmrtie doložené listom o prehliadke
mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystavený lekárom, ktorý vykonal prehliadku
mŕtveho, alebo je úmrtie doložené pasom, ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských
pozostatkov alebo ľudských ostatkov
b) umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkym osobám pri konečnom uzavretí
rakvy pred pochovaním
c) pochovávať ľudské pozostatky a ľudské ostatky len do hrobu, ktorý spĺňa požiadavky
podľa §19 ods. 1 zákona o pohrebníctve č. 131/2010
d) dbať o účelové zariadenia a technickú vybavenosť na pohrebisku
e) pracovníci pohrebnej služby musia byť počas smútočného obradu upravení a svojím
oblečením a vystupovaním zachovať dôstojnosť pietneho aktu
f) pohrebná služba , ktorá vykonala výkop s následným pochovaním je povinná odpratať
prebytočnú hlinu a upraviť terén – okolie hrobu dať do pôvodného stavu

g) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania , pri smútočných obradoch umožniť
účasť registrovaných cirkvi a náboženských spoločnosti a iných osôb s prejavenou vôľou
obstarávateľa pohrebu.
Povinnosti osôb vykonávajúcich činnosti súvisiace s pochovávaním a exhumáciou a cenník služieb
súvisiacich s pohrebom upravujú prevádzkové poriadky pohrebných služieb.

Čl. 7
Povinnosti nájomcu hrobového miesta
1. Nájomca hrobového miesta je povinný :
a)

dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinnosti nájomcu
hrobového miesta
b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy
c) udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady, pričom za hrobové
miesto sa považuje miesto na pohrebisku, ktoré je určené na vybudovanie hrobu, hrobky,
alebo miesto na uloženie urny
d) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú
potrebné na vedenie evidencie podľa §17 ods. 4 písm. a) zákona č. 131/2010 Z.z.
o pohrebníctve
e) udržiavať poriadok na pohrebisku
f) realizovať stavebné úpravy hrobového miesta len na základe písomného povolenia
prevádzkovateľa pohrebiska, pričom za stavebnú úpravu sa považuje vybudovanie alebo
oprava obruby, osadenie alebo oprava pomníka /t.j. náhrobného kameňa/, zakrývacej dosky,
vybudovanie alebo oprava urnovej schránky, vybudovanie alebo oprava hrobky.
Príslušenstvo hrobu /pomníky, kríže a pod./ musia byť osadené tak, aby neohrozovalo
iných návštevníkov a okolité hrobové miesta. Nájomca a osoba vykonávajúca stavebné
úpravy hrobového miesta nesmie odkladať časti príslušenstva hrobu na iné hrobové miesta
alebo ich opierať o príslušenstvo iných hrobov. Stavebné úpravy je nájomca povinný
nahlásiť prevádzkovateľovi pohrebiska pred ich uskutočnením a je povinný
prevádzkovateľovi pohrebiska nahlásiť aj ich ukončenie.
2. Na pohrebisku je zakázané umiestňovať lavičky a podobné doplnkové zariadenia a vysádzať
dreviny a kríky bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska.

Čl. 8
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
1. Návštevníci pohrebiská sú povinní dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska,
ktoré sa týkajú povinnosti návštevníkov.
2. Návštevníci pohrebiska sú povinní zachovávať dôstojnosť pohrebísk.
3. Návštevníci pohrebiska sú povinní chovať sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta a vo vzťahu
k prevádzke cintorína sú povinní riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska.
4. Návštevníkom pohrebiska nie je na pohrebisku dovolené robiť hluk, fajčiť, požívať alkoholické
nápoje a iné návykové látky, odhadzovať odpadky mimo vyznačeného priestoru /odpadové koše/,
vodiť a voľne púšťať psov a iné zvieratá, jazdiť na bicykli, korčuliach, skateboarde a iných
športových prostriedkoch a vykonávať iné činnosti, ktoré nie sú vzhľadom na charakter pietneho
miesta obvyklé.

Čl. 9
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán miest na pochovanie
1. Ľudské pozostatky na pohrebisku sa ukladajú do hrobov, hrobiek a urnových miest.
2. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať nasledovné podmienky:
a) hĺbka hrobu pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m;
pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, prehĺbený hrob musí mať hĺbku
aspoň 2,1 m
b) dno hrobu musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody
c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m
d) na dvojhrob a viachrob sa nevzťahujú požiadavky ustanovené v odseku 2. písm. c)
e) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou
zeminou vo výške minimálne 1,2 m.
3.

Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa
zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov.

4.

Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté tlecia doba
sa musí primerane predĺžiť na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu.

5.

Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky, ak je
ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej
zeminy nad vrchnou rakvou bude najmenej 1 m.

6.

Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými
ostatkami; rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená proti úniku zápachu do okolia a musí
byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.

7.

Urny so spopolnenými ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami možno ukladať
do existujúcich urnových miest, hrobov alebo hrobiek. /viď. prílohu Oznámenie o uložení urny/

8.

Ak by ďalším pochovaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo podzemnej
vody, môže pochovávanie zakázať príslušný orgán štátnej správy.

9.

Na pohrebisku, kde je zakázané pochovávanie ľudských pozostatkov do hrobu, možno ďalej
pochovávať inými spôsobmi, ak príslušný orgán štátnej správy, ktorý pochovávanie zakázal,
s navrhovaným spôsobom pochovávania súhlasil.

10. Plán miest na pochovávanie tvorí prílohu č. ….... toho VZN o prevádzkovom poriadku pre
pohrebisko. Plán miest na pochovávanie je uložený u prevádzkovateľa pohrebiska, kde je
aj prístupný k nahliadnutiu.

Článok 10
Exhumácia ľudských ostatkov
1. Ľudské ostatky je možné exhumovať na
a) príkaz sudcu alebo prokurátora, alebo
b) žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije,
alebo na žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu.
2. Žiadosť o exhumáciu žiadateľ podáva prevádzkovateľovi pohrebiska, na ktorom sú ľudské
ostatky uložené a musí obsahovať:
a) vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ak ide o ľudské ostatky pred
uplynutím tlecej doby
b) list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí
c) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, ak budú ľudské ostatky uložené
na inom pohrebisku
d) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý ľudské ostatky prevezie.
3. Ak prevádzkovateľ pohrebiska žiadosti o exhumáciu nevyhovie, rozhodne o nej súd.
4. Na rozhodovanie o exhumácii vojnovej obete sa vzťahuje osobitný zákon.
5. Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.
6. Zakázané je upravovať ľudské pozostatky, konzervovať alebo balzamovať ľudské pozostatky
alebo exhumovať ľudské ostatky osoby, ktorá bola v čase úmrtia nakazená nebezpečnou chorobou;
dokladom, ktorým sa preukáže, že osoba bola v čase úmrtia nakazená nebezpečnou chorobou,
je list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí.
Čl. 11
Tlecia doba
Na pohrebisku v obci Kokošovce je stanovená tlecia doba 10 rokov.
Čl. 12
Spôsob nakladania s odpadmi
Na pohrebisku je možné odpady ukladať len na miesta na to určené (odpadové nádoby) a v súlade
s platným Všeobecne záväzným nariadením obce o odpadoch. Stavebný odpad, ktorý vznikne
nájomcovi hrobového miesta z činnosti stavebnej úpravy hrobového miesta (budovania obruby,
hrobky, atď.) je povinný odstrániť z pohrebiska na vlastné náklady.

Čl. 13
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko
1. Prevádzkovateľ pohrebnej služby vstupuje na pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby podľa
rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu; za účelom prepravy ľudských pozostatkov
a ľudských ostatkov, prenosom rakvy a pochovania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov
do hrobu alebo hrobky, za účelom uloženia spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských
ostatkov rozptylom na rozptylovej lúke, alebo uloženia urny s popolom do hrobu, hrobky alebo
urnového miesta, za účelom vykonania exhumácie ľudských ostatkov a ich opätovného
pochovania ale aj za účelom zhotovenia výkopu, pochovania a zasypania hrobu.
2. Prevádzkovateľ pohrebnej služby vstupuje na pohrebisko z dôvodu uvedených v článku bod 1 len
s písomným povolením prevádzkovateľa pohrebiska, povolenie vydá prevádzkovateľ pohrebiska
nájomcovi hrobového miesta, do ktorého budú ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky pochované.
3. Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný dodržať ustanovenia prevádzkového poriadku
pohrebiska, plán pohrebných obradov a pochovávania určený prevádzkovateľom pohrebiska.
Čl. 14
Cenník nájomného za nájom hrobového miesta
Aktuálny cenník nájomného za nájom hrobového miesta tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 VZN č.
40/2022 o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Kokošovce.
Čl. 15
Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ pri spracúvaní a uchovávaní osobných údajov je povinný dodržiavať zákon
č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Čl. 16
Kontrola VZN a sankcie
1. Kontrolu ustanovení toho VZN prevádzkového poriadku pre pohrebisko vykonávajú:
a) prevádzkovateľ,
b) odborne spôsobilá osoba uvedená v článku 3
c) poverení zamestnanci obecného úradu.
2. Priestupku podľa §2 zákona o pohrebníctve č. 131/2010 Z.z. sa dopustí ten, kto:
a) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností
nájomcu hrobového miesta podľa §24 písm. a) zákona o pohrebníctve
b) neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy podľa §24 písm. b) zákona
o pohrebníctve

c) neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady podľa §24 písm. c)
zákona o pohrebníctve
d) písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú
potrebné na vedenie evidencie podľa §24 písm. d) zákona o pohrebníctve
e) neudržiava poriadok na pohrebisku podľa §24 písm. e) zákona o pohrebníctve
f) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností
návštevníkov podľa §25 písm. a) zákona o pohrebníctve
g) nezachováva dôstojnosť pohrebiska podľa §25 písm. b) zákona o pohrebníctve.
3. Za priestupky podľa odseku 2 možno uložiť pokutu do 663,- eur. Pri ukladaní pokuty sa prihliada
na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.
4. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.
5. Za priestupky podľa zákona o pohrebníctve č. 131/2010 Z.z. možno uložiť blokovú pokutu
do výšky 66,- eur.
6. Priestupky podľa odseku 2 prejednáva a sankcie za ne ukladá obec. Výnos je príjmom rozpočtu
obce.
Čl. 17
Zrušovacie a záverečné ustanovenie
1.

Akékoľvek zmeny alebo doplnky VZN č. 40/2022 o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce
Kokošovce schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

2.

Toto VZN bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva v Kokošovciach číslo …........
zo dňa ….............. a nadobúda platnosť dňom schválenia.

3.

Toto VZN nadobúda účinnosť dňom

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

Mgr. Miroslav Skička
starosta obce

Prílohy:
–
–

cenník cintorínskych služieb
zmluva o prenájme hrobového miesta

Príloha č. 1 k VZN č. 40/2022

(Návrh)

Cenník poplatkov súvisiacich so správou a prevádzkovaním pohrebiska na
území obce Kokošovce
Výška poplatkov za jednotlivé cintorínske úkony:
Prenájom 1 hrobového miesta na 10 rokov /jednorázový poplatok/:
- občania, ktorí mali trvalý pobyt v obci
20,00 €
- občania, ktorí nemali trvalý pobyt v obci 200,00 €

Prenájom 1 urnového miesta na 10 rokov /jednorázový poplatok/:
- občania, ktorí mali trvalý pobyt v obci
15,00 €
- občania, ktorí nemali trvalý pobyt v obci 150,00 €

Poplatok za obradnú miestnosť /príprava, úprava po obrade, ozvučenie/:
- mimo vykurovacej sezóny 10,00 €/1 deň
- počas vykurovacej sezóny 15,00 €/1 deň

Poplatok za použitie chladiaceho boxu:
- občania, ktorí mali trvalý pobyt v obci 10,00 €/1 deň
- občania, ktorí nemali trvalý pobyt v obci 20,00 €/1 deň

Schválené obecným zastupiteľstvom: dňa
Cenník nadobúda účinnosť:

uznesením č.

Príloha č.2 k VZN č. 40/2022

(Návrh)

Zmluva číslo …........... o prenájme hrobového miesta na pohrebisku Kokošovce
uzavretá podľa §663 až §684 Občianskeho zákonníka a v zmysle §21 zákona č. 131/2010 Z.z.
o pohrebníctve /ďalej len „zákon o pohrebníctve/
medzi
Prenajímateľ:
Obec:
Kokošovce
Sídlo:
Kokošovce 76, 082 52 Kokošovce
V zastúpení: Mgr. Miroslav Skička – starosta obce
IČO:
003277271
DIČ:
2021225547
Bank. spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:
SK68 5600 0000 0004 0015 5001
a
Nájomca:
Meno a priezvisko:
Trvalý pobyt nájomcu:
Telefónny kontakt:
Čl. 1
Predmet nájmu
1. Predmetom zmluvy je nájom veci: hrobové miesto číslo /hrob - meno a priezvisko
za dohodnutú odplatu a za podmienok uvedených v zmluve.
2. Predmetom nájmu je užívanie veci: hrobového miesta
Čl. 2
Služby spojené s nájmom hrobového miesta
1.

S prenájmom hrobového miesta sú spojené tieto služby, ktoré bude počas trvania nájomného
vzťahu poskytovať nájomcovi:
–
–
–
–

odvoz odpadu, dodávka úžitkovej vody, údržba ostatných pozemkov a stavieb
výsadba a údržba zelene na pohrebisku mimo prenajatých hrobových miest
úhrady investičných a neinvestičných nákladov spojených s prevádzkou pohrebiska
zverejňovanie informácii o pohrebisku na mieste obvyklom.
Čl. 3
Povinnosť nájomcu

1. Nájomca sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a jej blízkeho
okolia.
2. Nájomca sa zaväzuje starať o to, aby na predmete nájmu nevznikla škoda.
3. Nájomca je povinný triediť odpad na biologický a ostatný.
4. Nájomca je povinný nahlásiť každú zmenu, ktorú chce na hrobovom mieste vykonať.

Čl. 4
Doba nájmu
1. Prenajímateľ prenajíma predmet nájmu na dobu neurčitú. Nájomný vzťah vzniká dňom podpisu
tejto zmluvy.
2. Prenajímateľ po podpise zmluvy predmet nájmu odovzdá nájomcovi.

Čl. 5
Nájomné
1. Výška nájomného a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta sa riadia cenníkom
prenajímateľa platným ku dňu uzatvorenia zmluvy.
2. Nájomné a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta sú platné
do dňa ….............. a nájomca uhradí dohodnuté nájomné bezhotovostne na účet prenajímateľa:
SK68 5600 0000 0004 0015 5001 prípadne v hotovosti priamo prenajímateľovi do pokladne.
3. Zmluvné strany sa dohodli na výške nájomného, ktorá je ........... eur za 1 rok užívania.
4. Na obdobie 10 rokov t. j. 10x

=

eur

Týmto nájomným je hrobové miesto uhradené od ................. do ..................
Čl. 6
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. V neupravených otázkach platia ustanovenia zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a príslušné
ustanovenia Občianskeho zákonníka. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých
každá zmluvná strana dostane po jednom vyhotovení zmluvy.
2. Zmluvné strany podpisom potvrdzujú, že sa oboznámili s obsahom zmluvy, porozumeli mu
a na znak súhlasu ju podpisujú.
3. Nájomca podpisom zmluvy potvrdzuje, že v súlade s čl. 13 a čl. 14 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady EU 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov bol informovaný o spracovaní svojich
osobných údajov v rozsahu uvedenom v tejto zmluve.
4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zúčastnených strán.

Prenajímateľ:
….............................................................

Kokošovce dňa …......................

Nájomca:
….............................................................

