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Z M L U V A 

O PREPOŽIČANÍ /NÁJME/ MIEST NA POHREBISKU 
uzavretá podľa § 43 a násl. Občianskeho zákonníka v zmysle § 24 zákona  

NR SR č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov 
 

medzi: 

 

Správca pohrebiska: 

názov organizácie: Obec Muránska Lehota 

adresa: Muránska Lehota č. 83, 049 01 

v zastúpení: Miloslav Marčák, starosta obce 

IČO: 00328561 

DIČ: 2020724750 

bankové spojenie: VÚB, a. s. 

číslo účtu: 25329582/0200 

 

 

Občan: 

meno a priezvisko: Milan Tabák 

adresa trvalého pobytu: Muránska Lehota 21 

 049 01 

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

 

 

I.  

Predmet zmluvy 

 

1. Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci 

Muránska Lehota č. .......231...., ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom 

území obce Muránska Lehota ako parcela č. C-KN 357. 

2. Presné označenie miesta na hrob (miesta na urnu) na pohrebisku zabezpečí 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. Občanovi na základe tejto zmluvy vzniká právo na užívanie miesta na hrob (miesta na 

urnu) a po jeho smrti prechádza na osoby jemu blízke. 

4. Občan sa zaväzuje prepožičané miesto na hrob (miesto na urnu) na svoje náklady 

udržiavať a po jeho smrti táto povinnosť prechádza na osoby jemu blízke, na ktoré prejde 

právo na užívanie miesta hrobu (miesta na urnu). 

 

II. 

Trvanie prepožičania 

 

1. Miesto na hrob (miesto na urnu) sa občanovi prepožičiava na dobu 10 rokov.  

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

dohode s občanom, príp. osobou jemu blízkou zmluvu o prepožičaní miesta na hrob 

(miesta na urnu) predĺži. 

3. Ak nedôjde k predĺženiu zmluvy, správca pohrebiska postupuje ako pri zrušení pohrebiska 

podľa platnej právnej úpravy. 
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III. 

Odplata 

 

1. Občan sa zaväzuje zaplatiť za prepožičanie miesta na hrob (miesta na urnu) za dobu 

trvania prepožičania podľa článku II. tejto zmluvy celkovú sumu ...............10................ €. 

2. Suma je splatná pred podpisom tejto zmluvy a to celú dobu prepožičania uvedenú 

v článku II. tejto zmluvy vopred. 

 

IV. 

Záverečné ustanovenie 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára v písomnej forme, pričom všetky jej zmeny možno vykonať iba 

v písomnej forme na základe úplného a vzájomného súhlasu obidvoch zmluvných strán. 

2. Táto zmluva sa uzatvára v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 1 

vyhotovenie. 

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

podpisujú. 

 

 

V Muránskej Lehote dňa 26.03.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

           správca pohrebiska                                                                        občan 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


