
o pREpožIčlNí 1nÁrrvln; MIESTA NA poHREBIsKu

ktorú v zmysle
č.4611985 Zb.
uzavreli medzi

1.

v zastúpení

ďalej len správca pohrebiska,

a z druhej strany:

J.

ďalej len občan,

dole uvedeného dňa za nasledovných podmienok :

I.
Predmet zmluvy

1. Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto
tr č .......Í.ť.,j.--.... , ktoré sa nachádza

Krásnohorské Podhradie ako parc. č. 349lI a349l2.

2. Presné označenie miesta na hrob (miesta na urnu ) na pohrebisku zabezpeči správca
Pohrebiska pomocou knihy ,,Evidencia pohrebných miest", v ktorej okrem osobných
Údajov občana sa uvedie aj doba na akú sa miesto na hrob (miesto na urnu ) prepožičiava.

3 . Občanov í na základe tej to zmluvy vznlká právo na užív anie
urnu) a po jeho smrti prechádza naosoby jemu blízke.

ZMLUvA

§ 43 a nasl. občianskeho zákoruríka s použitím ustanovení vyhlášky Mz ssR
o postupe pri úmrtí a o pohrebníctve v zneni neskorších právnych predpisov
sebou z jednej strany: l

oBEc krásnohorské podhradie

Hradná 156
049 4I Krásnohorské Podhradie

Peter BOLLO, starosta Obce

tČo: 32842I
DIČ: 2020961415

Paqkove spojenie : VÚB, a.s. pobočka Rožňava
Císlo účtu : 2382558210200

na hrob (miesto na umu) v sektore
na pohrebisku vedenom v k. ú.

na hrob (miesta na



4. oběan sazavázuje prepožiěané miesto na hrob (miesto na urnu) na svoje nákladY

udržiavať a po jeho Šmrti iato povinnosť prechádzana osoby jemu blízke, na ktoré Prejde

právo na užívanie miesta hrobu (miesta na urnu),

il.
Trvanie prepožičania

2. Miesto na hrob (miesto na urnu) sa občanovi prepožiči ayanadobu ....... ../!-..,......rotou 
y'' 

'
(nesmie bl.t, kratšia ako 10 rokov, resp. kratšia ako tlecia doba urČená hygienikom Pri e//
zriadení cintorína, miesto na urnu na 25 rokov),

2. po uplynutí dojednanej doby, ak to pomery pohrebiska umožnia, správca pohrebiska Po

dohode s občanom,,príp. osobou jenru blízkou zmluvu o prepoŽiČaní miesta na hrobu

(miesta na urnu) predlži.

3. Ak ned6jde k predÍženiu zmluvy, správca pohrebiska postupuje ako Pri zruŠení

pohrebiska podťa platnej právnej úpravy.

m.
Odplata

1, občarr sa zavázqe zap|atíť za prepožičanie miesta na hrob (*|"9t3 na urnu\ za dobu

trvania prepožičania podťa č1. IL tejto zmluvy celkovú Sumu ........ ...Á,!.íl.i.._.?.._.Z71.:..ť.

Suma.lé sptat"a pred podpisom tejto zmluvy a to celú dobu prepožičanía uvednú v bode II.

tejto zmluvy vopred.

IV.
záverečné ustanovenie

1. Táto zmluva sa uzatváta v písomnej forme, pričom všetky jej zmeny možno

vykonať iba v písomnej forrne ni zák|ade úplného avzá4omného konsenzu obidvoch

zmluvných strán.

2, Táto zmluva sa uzatv ára v2 .exemplár och, zktorých každá zmluvná strana obdrŽÍ 1

exemplár,

3. Zmhlvné strany si zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a na dókaz svojho súhlasu ju

podpisujú.

V Krásnohorskom Podhradí dňa ...,....... ...,...'!...!,,. 
u ť/

občan


