
 

ZMLUVA 

O PREPOŽIČANÍ / NÁJME/ MIEST NA POHREBISKU 
uzavretá podľa § 663 až 684 Občianského zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve 
 

medzi :  

Správca pohrebiska : 

názov organizácie :         Obec Šivetice 

adresa :                             č. 91, 049 14 pošta Licince 

v zastúpení :                     Ľudovít Sendrei 

IČO :                                   00328863 

DIČ :                                   2020744847 

bankové spojenie :          VUB, a.s. Revúca 

číslo účtu :                        SK53 0200 0000 0000 2842 3582  

 

Občan : 

Meno a priezvisko :             Róbert  Novák 

Adresa trvalého pobytu :    Licince  č. 20  

                                                049 14 pošta Licince  

 

    I. 

                        Predmet zmluvy 

 

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

v sektore č.:  251 ( Anna Nováková ) , ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom 

v katastrálnom území obce Šivetice ako parcela č. 86 .  

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 prepožičiavania 

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

 

III. 

Odplata 

1. Výška nájomného sa určuje na 16,60 na dobu 10 rokov. 

2.  Nájomné sa hradí  v deň podpisu nájomnej zmluvy .   Ďalšie nájomné sa hradí najneskôr 

v deň, kedy vypršala doba , na ktorú bolo nájomné zaplatené  

 



 
 

 

 



 

 

Názov zmluvy Zmluva o prepožičaní /nájme/ miest na pohrebisku uzavretá podľa § 663 až §684 Občianského 
zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve 

Centrálne číslo zmluvy 1 

Centrálny rok zmluvy 2018 

Zmluvná strana – 
dodávateľ 

Obec Šivetice, č. 91, 04 14 pošta Licince, 
IČO : 00328863 

Zmluvná strana – 
odberateľ 

Róbert Novák , Licince č. 20, 049 14 pošta Licince 

Predmet zmluvy Prepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Šivetice v sektore - č. 251,(Anna 
Nováková) , ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Šivetice ako parcela 
č. 86 

Celková hodnota s DPH 16,60.- Eur 

Mena Eur 

Dátum uzavretia 
zmluvy 

02.01.2018 

Dátum skončenia 
platnosti zmluvy 

03.01.2028 

Dátum zverejnenia 
zmluvy 

02.01.2018 

Dátum účinnosti 02.01.2018 

Poznámky - 

Dokumentácia - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


