
Nájomná zmluva 
uzavretá podľa ust. § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších platných 

právnych predpisov (ďalej len „zmluva“) 
 

medzi týmito zmluvnými stranami: 
 

Prenajímateľ:  
 
Názov:   Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Kaplná 
IČO:        340 15 027 
Sídlo:                        Kaplná 80, 900 84 Kaplná, Slovenská republika 
Štatutár:              Mgr. Peter Obranec, farár 
Bankové spojenie:      Slovenská sporiteľňa a.s. 
Číslo účtu (IBAN):      SK28 0900 0000 0001 8004 8668 
 
(ďalej len „prenajímateľ“) 
 
a 
 
Nájomca:  
 
Názov:   Obec Igram 
IČO:        00 800 252 
Sídlo:                        s. č. 217, 900 84 Igram, Slovenská republika 
Štatutár:              Peter Holek, starosta  
 
(ďalej len „nájomca“) 
 
    za nasledovných podmienok: 
 

Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľností zapísaných na liste vlastníctva č. 281, 

vedenom Okresným úradom Senec, katastrálny odbor, nachádzajúcich sa v katastrálnom území 
Igram, obec Igram, okres Senec, a to: 

 
a) pozemok parc. reg. „C“ parc. č. 3/1, druh pozemku záhrada o výmere 931 m², 
b) pozemok parc. reg. „C“ parc. č. 3/2, druh pozemku ostatná plocha o výmere 993 m². 

 
(nehnuteľností špecifikované v článku I bod 1. písm. a) a b) ďalej spolu len „predmet nájmu“) 

 
2. Prenajímateľ ako vlastník predmetu nájmu, na ktorom je zriadení cintorín a nájomca ako 

prevádzkovateľ cintorína, ktorý je obecným/verejným cintorínom, sa dohodli na uzavretí tejto 
nájomnej zmluvy za podmienok uvedených nižšie.  

 
Článok II. 

Predmet zmluvy 
 
1. Na základe tejto zmluvy prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania predmet nájmu bližšie 

špecifikovaný v článku I. bod 1. písm. a) a b) tejto zmluvy. 
  
2. Nájomca sa zaväzuje za užívanie predmetu nájmu bližšie špecifikovanom v článku I. bod 1. písm. 

a) a b) tejto zmluvy platiť nájomné.   
 

Článok III. 
Účel nájmu 
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1. Táto zmluva sa uzatvára za účelom prevádzkovania, správy a údržby pohrebiska nachádzajúcom 

sa na predmete nájmu v súlade príslušnými právnymi predpismi a touto zmluvou. Predmet nájmu 
bude využívaný ako verejný/obecný cintorín určený na pochovávanie ľudí.  

 
Článok IV. 

Výška a úhrada nájomného 
 

1. Prenajímateľ a nájomca sa dohodli na nájomnom za užívanie predmetu nájmu vo výške 1,- 
EURO/ročne.  

 
2. Nájomca sa zaväzuje zaplatiť touto zmluvou dohodnuté nájomné na bankový účet prenajímateľa 

uvedený v záhlaví tejto zmluvy v lehote najneskôr do 31.12 kalendárneho roka, za ktorý sa nájomné 
uhrádza. 

 
3. Všetky náklady spojené s užívaním Predmetu nájmu uhradí nájomca, a to najmä úhradu osvetlenia, 

energií, vodného a stočného, vývoz smetí a TKO, údržbu pozemkov a zelene na predmete nájmu 
(napr. výsev a kosenie tráv a ničenie burín, výsadba a udržiavanie okrasných drevín a kvetov, 
likvidácia biologického odpadu a pod). Odber a dodávku týchto, prípadne aj iných nevyhnutne 
potrebných služieb spojených s prevádzkou cintorína nachádzajúcom sa s časti na predmete nájmu, 
si zabezpečí nájomca vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo a na svoje náklady. Nájomca sa 
ďalej zaväzuje, že na vlastné náklady opraví/zrekonštruuje existujúce oplotenie nachádzajúce sa na 
predmete nájmu.  

 
Článok V. 

Doba nájmu 
 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.  
 
2. Túto zmluvu je možné skončiť:  

a) písomnou dohodou podpísanou oboma zmluvnými stranami,  
b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany bez udania dôvodu v lehote 6 mesiacov,   
c) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany z dôvodu neplnenia alebo vážneho 

porušovania touto zmluvou dohodnutých podmienok, aj napriek písomnému upozorneniu 
druhej zmluvnej strany v lehote jeden mesiac.  

Výpovedná lehota podľa písm. b) a c) tohto ustanovenia začína plynúť prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po dni doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 

 
Článok VI. 

Ostatné ustanovenia 
 
1. Nájomca je povinný predmet nájmu užívať výlučne na dohodnutý účel. 
 
2. Nájomca je povinný umožniť prenajímateľovi kontrolu dodržiavania podmienok zmluvy a keď o to 

prenajímateľ požiada, umožniť mu vstup na predmet nájmu. 
 
3. Nájomca je povinný využívať všetky právne prostriedky na ochranu predmetu nájmu a dbať, aby 

nedošlo k poškodeniu predmetu nájmu. 
 
4. Nájomca je oprávnený na účely prevádzkovania pohrebiska prenajímať hrobové miesta na 

predmete nájmu na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. 
 
5. Prenajímateľ podpísaním tejto zmluvy dáva nájomcovi súhlas k tomu, aby nájomca mohol 

zákonným spôsobom vyberať poplatky na predmete nájmu, ako sú: 
 

a) nájomné za hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ostatkov, 
b) poplatky za služby poskytované prevádzkovateľom cintorína. 
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Prenajímateľ s nájomcom sa zároveň dohodli, že hroby kňazov a zasvätených osôb nebudú 
spoplatnené žiadnymi poplatkami.   

 
6. Nájomca je povinný, v objektoch tvoriacich predmet nájmu podľa tejto zmluvy, po celú dobu 

trvania zmluvného vzťahu zabezpečovať dodržiavanie zásad protipožiarnej ochrany a dodržiavania 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle platnej právnej úpravy, ochrany prírody a 
ekológie. 

 
7.  Nájomca sa vylovene zaväzuje k zimnej a letnej údržbe predmetu nájmu, na ktorých je zriadený 

cintorín, najmä k údržbe chodníkov, k odhŕňaniu snehu, údržbe zelene, orezávaniu stromov, 
k odvozu a likvidácii odpadov, k zabezpečeniu poriadku a čistoty cintorína a pod. Nájomca preberá 
na seba plnú zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú nesplnením uvedených povinností.   

 
8. Nájomca sa zaväzuje uhrádzať daň z nehnuteľnosti pripadajúcu na predmetu nájmu v prípade ak 

bude vyrubená. 
 
9. Nájomca a prenajímateľ sa zaväzujú spolupôsobiť a napomáhať si pri vytváraní a zachovávaní 

posvätnosti miesta, akým je miestny cintorín. Nájomca je oprávnený za účelom vytvorenia a 
zabezpečenia dodržiavania poriadku a tým zachovania dôstojnosti pietneho miesta vydávať 
záväzné nariadenia obce.  

 
10. Nájomca sa zaväzuje, že nebude prevádzať likvidáciu hrobov bez predchádzajúceho vyjadrenia 

prenajímateľa. Nájomca sa zaväzuje, ako to formuluje kánon 1243 Kódexu kanonického práva 
(ďalej ako „KKP“), že bude rešpektovať cirkevnú právnu smernicu kánon 1210 – 1213 KKP a to: 
„Zakazuje sa všetko, čo sa nezlučuje s posvätnosťou miesta. Cirkevná vrchnosť svoje moci a úlohy 
na posvätných miestach vykonáva slobodne.“    

 
11. Nájomca sa zaväzuje dodržiavať všetky právne povinnosti vyplývajúce pre neho, ako 

prevádzkovateľa cintorína, zo zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších platných 
právnych predpisov, ako aj všeobecne záväzných nariadení Obce Igram.  

 
12. Nájomca nesmie dať predmet nájmu t.j. cintorín do podnájmu inej fyzickej alebo právnickej osobe. 

Nájomca na predmete nájmu nie je oprávnený vykonať žiadne stavebnotechnické úpravy bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. 

 
Článok VII. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Právne vzťahy neupravené touto nájomnou zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších platných právnych predpisov a ostatnými 
všeobecne platnými právnymi predpismi.  
 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 
 

3. Právnu účinnosť zmluva nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia spôsobom určeným 
zákonom. 
 

4. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňa len na základe písomných dodatkov podpísaných oboma 
zmluvnými stranami.    
 

5. Pokiaľ budú niektoré ustanovenia tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné alebo protiprávne, nebude 
tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení zmluvy, pričom takéto ustanovenie musí byť nahradené 
takým ustanovením, ktoré najviac zodpovedá zmyslu neplatného alebo neúčinného alebo 
protiprávneho ustanovenia. 
 

6. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží prenajímateľ 
a jedno nájomca a jedno vyhotovenie je určené pre Rímskokatolícku cirkev, Bratislavskú arcidiecézu 
za účelom archivácie. 
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7. Nájomca vyhlasuje, že osoba konajúca v jeho mene (osoba podpisujúca túto zmluvu za nájomcu) sa 

oboznámila s princípmi ochrany osobných údajov Rímskokatolíckej cirkvi v Slovenskej republike.   
 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá v tiesni 
za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu 
zmluvu podpisujú.  
 
 
V Igrame, dňa 15.01.2020 
 
 
 
Prenajímateľ:      Nájomca: 
 
 
Podpísaná                                                                     Podpísaná  
___________________     ___________________ 
Rímskokatolícka cirkev,     Obec Igram 
Farnosť Kaplná             Peter Holek, starosta 
Mgr. Peter Obranec, farár        

 


