
Zmluva o nájme hrobového miesta                              
na Mestskom cintoríne v Spišských Vlachoch   číslo : 19/2011 

 
medzi 

 
            Prenajímateľ : Mesto  Spišské  Vlachy 
                          IČO : 329 657 
                           so sídlom : SNP 34, Spišské Vlachy 
                                      zastúpené : primátorom mesta  p. Ľubomírom Fifikom 
                                      bankové spojenie : DEXIA a.s. 
                                      číslo účtu : 3440021001 / 5600  
                                      tel. 053/417 42 13            
                                      /ďalej len prenajímateľ /               
                                                                      a 
             Nájomca :       poplatník hrobového miesta  :    Brillová Mária  rodné číslo:                                                                                              
                                                                                           
                                                              trvale bytom :      
                                                                                           
                                  / ďalej len nájomca - opatrovník / 

I. 
Prenajímateľ    

Správcom Mestského cintorína v Spišských Vlachoch je Mesto Spišské Vlachy. tel. 053/4495 204,  
Prevádzkovateľom Mestského cintorína je firma Brantner s.r.o. Krompachy.  tel.0902 987 650 
 

II. 
Predmet nájmu – identifikácia hrobu 

 
Prenajímateľ prenajíma nájomcovi hrobové miesto na mestskom cintoríne : 
 
sekcia č.  : 4                                              parcela č. : 113                             typ hrobu: Jednohrob s rámom 
 
Nebohé: Mária Kožárová a Anna Kožárová 
 
Nájomca – opatrovník  prijíma  uvedené  hrobové  miesto do nájmu,  pričom  prehlasuje, že je oboznámený so 

stavom hrobového miesta a zároveň prehlasuje, že miesto je prispôsobené k účelu nájmu. 
 

III. 
Doba nájmu 

 
Predmetné hrobové miesto, špecifikované v článku II. tejto zmluvy prenajíma prenajímateľ na dobu určitú -   
 
Platba na 10 rokov :  od   03. 02. 2011  do  3. 2. 2021 
 

IV. 
Nájomné a cena služieb s tým spojených. 

                                                                                    
 Výška nájomného a cena služieb spojených s nájmom je stanovená v zmysle uznesenia Mestského 
zastupiteľstva  v Spišských Vlachoch č.10/6-2000 zo dňa 25. 2. 2000  a uznesenia MsZ  27/19/2009  platným v 
dobe uzatvorenia zmluvy. Poplatok  za hrobové miesto  je : 17 € / Nájomné a cena služieb spojených s nájmom 
sa platí vopred za celú dobu nájmu do pokladne správcu cintorína MsÚ Spišské Vlachy. 
 

V. 
Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu 

 
1.Prenajímateľ poskytuje nájomcovi k užívaniu vyššie označené hrobové miesto za účelom uloženia ľudských 
pozostatkov alebo spopolnených ostatkov v súlade s platným Všeobecne záväzným  nariadením č.3/2006 o 
výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území mesta Spišské Vlachy / VZN /. 




