
ZMLUVA O NÁJME 

hrobového miesta č. na cintoríne v Senici 
uzatvorená v zmysle VZN Mesta Senica č.37/2006 o správe,údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na území mesta Senica 

(Prevádzkový poriadok a zákon č. 470/2005 Z.z. v platnom znení) 

1. Zmluvní partneri 

Prenajímateľ - prevádzkovateľ pohrebiska :    Technické služby Senica a. s. 
Železničná 462, 905 01 Senica 

Zastúpenie : Jaroslav Kaščák , riaditeľ 
Vybavuje   : Dr. Vladimír Iskra 
IČO    : 36228443 
IČ DPH : SK 2020187697 
Bankové spojenie: Dexia a.s. Senica, č.účtu: 920087001/5600 
Zapísaná v OR OS Trnave, oddiel: a.s. vložka č. 10400/T 

Nájomca : 

Meno, priezvisko : 

Adresa : 

Rodné číslo : 

2. Predmet zmluvy 

Prenájom hrobového miesta č.     0   v oddelení        rad     0   na cintoríne 
v Senici. 
Typ a rozmery hrobového miesta : 

3. Doba nájmu 

Zmluva o nájme je uzatvorená na dobu neurčitú, s dobou zaplatenia nájmu na   0 rokov. 
Nájomca má právo dobu nájmu bez ďalších podmienok predĺžiť. Toto právo uplatni zaplatením 
nájomného na ďalšie obdobie do roku    0 

4. Cena 

V zmysle prevádzkového poriadku a cenníka služieb nájomné predstavuje sumu 
0,00     , t. j. 0,00      (konverzný kurz: 1 EUR=30,1260 SKK) . 

Nájomné je splatné ihneď pri podpísaní nájomnej zmluvy prenajímateľovi. Prenajímateľ si 
vyhradzuje právo jednostranne meniť výšku nájomného v závislosti od úpravy v príslušnom 
VZN. Ďalšie nájomné za užívanie hrobového miesta je nájomca povinný zaplatiť na určené 
obdobie do doby troch mesiacov pred uplynutím doby, na ktorú bolo doterajšie nájomné 
zaplatené a to v hotovosti do pokladne prevádzkovateľa. 

5. Povinnosti a práva prevádzkovateľa 

5.1 Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť prístup 
k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, 
keď je potrebné bezodkladne zaistiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska. 0 takom 
pripravovanom, alebo už uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný 
bezodkladne písomne informovať nájomcu. 

5.2 Prevádzkovateľ nájomnú zmluvu vypovie ak : 
a.) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na 

ďalšiu dobu 
b.) pohrebisko sa ruší c.) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za 
užívanie hrobového miesta 



5.3 Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 
5.2 písm. a.) a b.), musí zabezpečiť so súhlasom nájomcu iné hrobové miesto na 
vlastné náklady a preloženie ľudských ostatkov vrátane príslušenstva hrobu na na 
nové hrobové miesto. 

6. Povinnosti a práva nájomcu 

6.1 Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a oznámiť 
prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie 
hrobových miest 

6.2 Úpravu hrobového miesta (pomník) majú právo vykonať užívatelia na vlastné náklady za 
podmienok: 

 

- mať potrebný súhlas prevádzkovateľa cintorína na všetky úpravy(pomnik,obrubník, 
lavica, výsadba) 

- po skončení prác na úprave hrobu vyčistiť okolie a odstrániť zvyšný materiál ihneď 
- pri úprave nenarušiť estetický vzhľad pohrebiska 

6.3 Pozostalý (oprávnená osoba) zriaďuje náhrobný pomník a jeho súčasti na svoje náklady 
a riziko, pričom prevádzkovateľ cintorína nezodpovedá za pripadné poškodenia, alebo 
odcudzenie tohto majetku, nakoľko nepozná okruh osôb splnomocnených vlastníkom 
(oprávnenou osobou) na akúkoľvek úpravu na hrobe. Pre rozsiahlosť cintorínov, množstva 
náhrobných pomníkov a verejnú prístupnosť cintorínov, nie je v technických možnostiach 
zabezpečiť stráženie súkromného majetku. 
Pozostalý je povinný dodržať všetky ďalšie ustanovenia Prevádzkového poriadku. 
Ak sa porušia ustanovenia tohto tohto Prevádzkového poriadku je prevádzkovateľ 
oprávnený  uviesť okolie hrobového miesta, resp. úpravu hrobového miesta, 
do súladu s estetickým riešením pohrebiska na náklad porušiteľa týchto ustanovení. 

7. Ďalší príbuzní zosnulého (meno, priezvisko, adresa) 

Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia, ak je 
dedičov viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlásil prvý 

1 .................................  2. 

8. Ostatné vyjednanie 

Nájomca podpisom tejto zmluvy výslovne vyjadruje svoj súhlas s použitím svojich osobných 
údajov v súlade so zákonom č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení pre 
účely evidencie hrobových miest v zmysle par.18 a 21 zákona č.470/2005 Z.z. o pohrebníctve, 

9. Záverečné ustanovenia 

Právne vzťahy, ktoré táto zmluva výslovne neupravuje sa spravujú príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka a Zákona č.470/2005 Z.z. o pohrebníctve. 
9.1 Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán 
9.2 Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, každá zo zmluvných strán obdrží po jednom 

vyhotovení, pričom všetky majú platnosť originálu. 
9.3 Zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali, tejto rozumeli a na znak súhlasu s ňou 

ju podpísali. 

V Senici, 

prenajímateľ nájomca 



 
Cenník za prenájom hrobového miesta: 
 
1/ Cena za prenájom hrobového miesta predstavuje 1,35 €/ m2/rok 
2/ Výmera 1 hrobového miesta pre dospelých pre účel nájomnej zmluvy sa 
stanovuje na 2 m2 
3/ Výmera 1 hrobového miesta pre dieťa do 6 rokov sa stanovuje na 1 m2 
4/ Výmera 1 hrobového miesta pre dieťa nad 6 rokov sa stanovuje na 2 m2 
5/ Výmera pre hrobové miesto pre uloženie urny sa stanovuje na 1 m2 
 

 


