
Zmluva o nájme hrobového miesta 
č. HM 2021 0100014

I.

Zmluvné strany

Prenajímateľ: Obec Miloslavov ako prevádzkovateľ pohrebiska 
zastúpená starostom obce: Milan Baďanský 
Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov 
IČO: 00304948, DIČ: 2020662182

a Bankové spojenie: Primá banka, a.s., č.účtu: IBAN: SK37 5600 0000 0018 7740 6001

Nájomca: Cyprich Pavel
bytom: Gaštanová 3819/8, 811 04 Bratislava 
RČ: 600206/6829

Predmet zmluvy

Prenajímateľ prenajíma nájomcovi hrobové miesto {miesta} na verejnom pohrebisku nachádzajúcom 
(nachádzajúcich} sa v katastrálnom území prenajímateľa na dobu neurčitú odo dňa 13.10.2021.

Pohrebisko/sektor/číslo hrobového miesta/typ:
MIloslavov/B/ B57/dvojhrob

Nájomné

Nájomné sa platí na obdobie 10 rokov naraz vždy v priebehu prvého roka uvedeného obdobia na základe 
Oznámenia o výške cintorínskeho poplatku.
Výšku nájomného určuje platné Všeobecne záväzné nariadenie obce Miloslavov č. 5/2020 Prevádzkový 
poriadok pohrebísk v Miloslavove.

IV.
Ostatné dojednania

Pred vybudovaním pomníka je potrebné požiadať o vydanie súhlasu Obec Miloslavov.

Pri úmrtí nájomcu podľa § 24 ods. 3 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších 
predpisov prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia; ak je dedičov viac, ten z dedičov, 
ktorý sa prihlási ako prvý.
Ak nie je v tejto zmluve výslovne uvedené inak, riadia sa vzťahy zmluvných strán Občianskym zákonníkom 
a zákonom č. 131/2010 Z.z.o pohrebníctve v platnom znení.
Túto zmluvu možno meniť alebo doplniť len písomnými dodatkami.
Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží nájomca a jedno 
vyhotovenie obdrží prenajímateľ.

Nájomca, Cyprich Pavel Gaštanová 3819/8, 811 04 Bratislava
dávam týmto výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v tejto zmluve na účely tejto 
zmluvy, za podmienok ustanovených v zákone č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov. Vyhlasujem, že tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je platný počas celej 
doby trvania tejto zmluvy a že ho počas doby trvanie tejto zmluvy nevezmem späť. Vyššie uvedené 
potvrdzujem svojím vlastnoručným podpisom.


