Všeobecné záväzné nariadenie
č. 7/2018
Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Letanovce
Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
v Letanovciach dňa 15.12.2018, a to uznesením č. 124/12/2018 ako

VZN č. 7/2018
Návrh VZN č. 7/2018 bol podľa §6, ods. 3., Zák. č. 369/1990 Z. z. zverejnený na
úradnej tabuli obce a webovom sídle obce od 28.11.2018 do 13.12.2018.

Toto VZN č. 7/2018 bolo podľa § 6, ods.8.,9., Zák. č. 369/90 Zb. vyvesené na
úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa 15.12.2018 a zvesené dňa 30.12.2018.

Účinnosť nadobúda dňa 01.01.2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Letanovce na základe ust.§ 18 ods. 2 zákona č. 131/ 2010 Z. z o
pohrebníctve (ďalej len „zákon o pohrebníctve“) a ust. § 4 ods. 3 písm. f) a g) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom
zriadení“) vydáva pre územie obce Letanovce

Všeobecné záväzné nariadenie
č. 7/2018
Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Letanovce
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Úcta k pamiatke zosnulých a spoločenské poslanie pohrebísk ako verejných zdravotnotechnických zariadení, určených k pietnemu pochovávaniu zosnulých, alebo k ukladaniu ich
spopolnených pozostatkov spôsobom, zodpovedajúcim zdravotným predpisom, prikazujú, aby
pohrebiská boli udržiavané v takom stave, ako to zodpovedá ušľachtilým ľudským vzťahom,
ale aj aby sa pri ich používaní dodržiavali zdravotné a iné právne predpisy.
Čl. 2
Rozsah platnosti
Tento prevádzkový poriadok upravuje prevádzku na pohrebisku – cintoríne, urnovom háji
obce Letanovce nachádzajúcom sa v katastrálnom území obce Letanovce.
Čl. 3
Prevádzka pohrebiska
Prevádzkovateľom pohrebiska - cintorína je:
Obec Letanovce, IČO: 00329304, sídlo : Slovenského raja 55, 05313 Letanovce, kontakt :
053/42 99 517, ktorá vykonáva prevádzku pohrebiska prostredníctvom poverených
zamestnancov obce.
Čl.4
Služby poskytované prevádzkovateľom pohrebiska
1. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa:
a) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu, zabezpečí v súčinnosti s dodávateľskou službou;
b) vykonávanie exhumácie;
c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska;
d) správu pohrebiska;
e) údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku;
f) správu domu smútku
2. Cenník služieb za služby poskytované prevádzkovateľom pohrebiska tvorí prílohu č. 1 tohto
prevádzkového poriadku.
Čl.5
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov
1. O tom, na ktorom pohrebisku má byť pochované telo zosnulej osoby, rozhoduje ten, kto
pohreb obstaráva (ďalej len „obstarávateľ pohrebu“), ale len po dohode so správcom
pohrebiska.

2. Ľudské pozostatky, ktoré nie sú uložené v chladiacom zariadení sa musia pochovať do 96
hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ľudské pozostatky uložené v
chladiacom zariadení sa musia pochovať do 14 dní od úmrtia okrem prípadov uvedených v § 8
ods. 4 písm. h) zákona č. 131/2010 Z. z. Ak sa vykonala pitva, možno mŕtveho pochovať ihneď
po pitve. Ak bola pitva nariadená v trestnom konaní, ľudské pozostatky možno pochovať len
za podmienok uvedených v osobitnom právnom predpise.
3. Na pohrebisku je možné pochovávať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky uložením do
hrobu alebo hrobky alebo urnového hája.
4. Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe, ktorý spĺňa požiadavky
podľa ust. § 19 ods. 1 zákona č. 131/2010 Z. z..
5. Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia
tlecej doby.
6. Do jedného hrobu sa ukladajú spravidla len jedny ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky.
Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky, ak
je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva
uľahnutej zeminy nad vrchnou rakvou bude najmenej 1 meter.
7. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými
ostatkami. Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a
musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.
8. Spopolnenie je spálenie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov v krematóriu.
9. Spopolnené ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky (ďalej len „popol“) sa ukladajú podľa
vôle zosnulého vyslovenej za života, alebo podľa želania obstarávateľa pohrebu buď v urne na
pohrebisku.
10. Uloženie urny do existujúceho hrobu, hrobky alebo urnového hrobu je možné pri dodržaní
všetkých podmienok dodržania vyplývajúcich z tohto prevádzkového poriadku a všeobecne
záväzných prepisov a po písomnom oznámení prevádzkovateľovi pohrebiska, ktoré musí byť
urobené najneskôr v deň uloženia urny ( vzor oznámenia príloha č. 3 )
Čl.6
Tlecia doba
Tlecia doba pre pohrebisko uvedené v čl. 2 tohto poriadku je 10 rokov.
Čl. 7
Plán hrobových miest
Prevádzkovateľ pohrebiska prenajíma hrobové miesto podľa schváleného plánu hrobových
miest, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto prevádzkového poriadku.

Čl.8
Užívanie hrobového miesta
1. Hrobové miesto je miesto na pohrebisku určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo na
uloženie urny.
2.Právo užívať hrobové miesto vzniká na základe nájomnej zmluvy. Uzavretím nájomnej
zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na
uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu
neurčitú, nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby, ak zákon neustanoví inak.
3. Pri úmrtí nájomcu má prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy na hrobové miesto
osoba blízka; ak je blízkych osôb viac, potom tá, ktorá sa prihlási ako prvá. Prednostné právo
na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do doby jedného roka od úmrtia
nájomcu hrobového miesta.
4. Právo na užívanie hrobového miesta sa preukazuje:
- písomnou nájomnou zmluvou alebo potvrdením o zaplatení nájomného.
Čl. 9
Povinnosti nájomcu hrobového miesta
1. Nájomca hrobového miesta je povinný:
a) dodržiavať ustanovenia tohto prevádzkového poriadku
b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy
c) udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady
d) udržiavať poriadok na pohrebisku
e) platiť riadne a včas nájomné za užívanie hrobového miesta
f) udržiavať hrobové miesto v takom stave, aby nedochádzalo k poškodzovaniu iných
hrobových miest alebo k zásahu do nájomných práv iných nájomcov
g) nepoužívať pri výzdobe hrobového miesta také predmety, ktorými by mohla byť
ohrozená bezpečnosť návštevníkov pohrebiska atď.
h) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú
potrebné na vedenie evidencie podľa § 17 ods.4 písm. a.) zákona o pohrebníctve.
2. K zriadeniu stavby hrobu, náhrobku, hrobky, rámu alebo k prestavbe alebo úprave už
existujúcej stavby na pohrebisku je potrebný predchádzajúci písomný súhlas prevádzkovateľa
pohrebiska a vytýčenie hrobového miesta.
3. Po ukončení stavebných prác je stavebník povinný na svoje náklady okolie hrobu vyčistiť a
odstrániť stavebný materiál.
4. Je zakázané odstraňovať stavby bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska, alebo odnášať
z pohrebiska časti náhrobkov, hrobiek alebo iných stavieb na pohrebisku, upravovať rozmery,
bez súhlasu správcu cintorína. Je zakázané vytvárať skládky s prebytočným, prípade
neupotrebeným materiálom.
5. Stromy a kry možno vysadzovať na prenajatom hrobovom mieste len s predchádzajúcim
písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska.

6. Prevádzkovateľ pohrebiska môže výsadbu uskutočnenú nájomcami, ak to považuje za
potrebné, odstrániť. Nájomcovia hrobových miest nesmú bez súhlasu prevádzkovateľa
zasahovať do zelene vysadenej prevádzkovateľom.
7. Lavičky možno na pohrebisku umiestňovať len s písomným súhlasom prevádzkovateľa
pohrebiska, ktorý môže určiť rozmery i tvar lavičky, prípadne spôsob ich upevnenia.
Čl. 10
Doba sprístupnenia pohrebiska verejnosti.
1. Pohrebisko je verejnosti prístupné nepretržite 24 hodín denne.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska môže v odôvodnených prípadoch obmedziť prístup verejnosti na
pohrebisko.
3. Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko dovolený len v sprievode dospelých osôb.
Čl. 11
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
1. Návštevníci pohrebiska sú povinní zachovávať dôstojnosť pohrebiska, správať sa na
pohrebisku primerane k piete miesta, zdržať sa konania, ktorým by rušili pokoj zomrelých,
dôstojnosť obradov pri pochovávaní, alebo ktoré by urážalo pozostalých. Predovšetkým je
zakázané správať sa hlučne, odhadzovať odpadky mimo vyhradených miest a poškodzovať
hroby a ich príslušenstvo, zeleň, ako aj iné zariadenie pohrebiska.
2. Do areálu pohrebiska sa zakazuje vodiť zvieratá.
3. V areáli pohrebiska sa zakazuje fajčiť, požívať alkohol, alebo iné omamné látky. Osobám
pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok sa vstup na pohrebisko zakazuje.
4. V areáli pohrebiska sa zakazuje jazdiť na bicykli, kolobežkách, skateboardoch a
kolieskových korčuliach.
5. Vstupovať do areálu pohrebiska s motorovými vozidlami alebo inými dopravnými
prostriedkami, s výnimkou bicyklov a vozíkov pre invalidov, je možné len so súhlasom
prevádzkovateľa pohrebiska, a len po určených komunikáciách.
6. Vstup na pohrebisko za účelom výkonu stavebných prác na hrobovom mieste je potrebné
oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska.
7. Svietidlá (sviečky, lampáše) možno na pohrebisku zapaľovať, len ak sú vhodným spôsobom
zabezpečené proti vzniku požiaru.
8. Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený v odôvodnených prípadoch rozsvecovanie
svietidiel obmedziť alebo celkom zakázať.

Čl. 12
Nakladanie s odpadmi na pohrebisku
Nájomcovia hrobových miest, ako aj návštevníci pohrebiska sú povinní ukladať odpad len do
nádob na tento účel určený prevádzkovateľom pohrebiska – veľkoobjemový kontajner, plastové
nádoby, tkané vrecia veľkoobjemné na odpad umiestnené v areáli cintorína.
Čl. 13
Spôsob vedenia evidencie pohrebiska podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona č. 131/2010 Z.z.
Evidencia pohrebiska podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona č. 131/2010 Z. z. zabezpečuje Obecný
úrad v Letanovciach.
Čl. 14
Podmienky vstupu prevádzkovateľov pohrebnej služby na pohrebisko.
1. Obstarávateľ pohrebu má právo výberu pohrebnej služby pričom rozsah úkonov, ktoré má
pohrebná služba zabezpečiť určuje v dohode s touto pohrebnou službou.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup
a vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu.
3. Prevádzkovateľ pohrebnej služby alebo obstarávateľ pohrebu uhradí prevádzkovateľovi
pohrebiska náklady spojené s jeho vstupom na pohrebisko (náklady súvisiace s vykonaním
obradu, pochovaním a s tým súvisiacim použitím zariadení pohrebiska) v súlade s aktuálnym
cenníkom.
Čl. 15
Zrušenie pohrebiska
1. Pohrebisko môže zrušiť obec, avšak až po uplynutí tlecej doby všetkých ľudských ostatkov
uložených na pohrebisku.
2. Pohrebisko možno pred uplynutím tlecej doby uvedenej v odseku 1 zrušiť len ak by ďalším
pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo kvality podzemnej
vody, alebo z dôvodu verejného záujmu na základe podnetu príslušného orgánu štátnej správy.
3. Podrobnosti v súvislosti so zrušením pohrebiska upravuje ustanovenie § 23 zákona č.
131/2010 Z. z. o pohrebníctve
Čl. 16
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Letanovce
dňa 15.12.2018, uznesením č. 124/12/2018 pri hlasovaní bola dodržaná zákonná
podmienka na prijatie VZN minimálne 3/5 prítomných poslancov.

2. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce č. 2/2017 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Letanovce zo dňa
26.6.2017.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 1.1.2019.
V Letanovciach dňa 28.11.2018
.................................................................
Slavomír Zahornadský, starosta obce

Príloha č. 1
CENNÍK SLUŽIEB
HROBOVÉ MIESTO

1. Nájomné za hrobové miesto:
- urnový hrob na dobu 10 rokov

5€

- detský hrob na dobu 10 rokov

5€

- hrob na dobu 10 rokov

10 €

- dvojhrob na dobu 10 rokov

15 €

- trojhrob na dobu 10 rokov

20 €

- štvorhrob na dobu 10 rokov

40 €

- hrobka na jedno miesto na dobu 10 rokov 30 €
- hrobka na dve miesta na dobu 10 rokov

50 €

- hrobka na tri miesta na dobu 10 rokov

60 €

2. Jednorázový poplatok za nové hrobové miesto pre občanov,
ktorí nemajú v obci trvalý pobyt 100 €

DOM SMÚTKU

1. Poplatok za prenájom Domu smútku

15 €

( prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení, príprava a použitie obradnej siene,
vrátane elektrickej energie, upratovanie domu smútku. )

Príloha č. 2

Stavby

K zriadeniu stavby hrobu, náhrobku, hrobky, rámu alebo prestavbe alebo úprave už existujúcej
stavby na pohrebisku je potrebný predchádzajúci písomný súhlas prevádzkovateľa.
Pri vyhotovení stavby alebo pri jej úprave sa musí nájomca riadiť podmienkami stanovenými
prevádzkovateľom pohrebiska.
Pritom:
➢ základy musia byť vykopané do nezamŕzajúcej hĺbky a musia byť dimenzované so
zreteľom na únosnosť pôdy,
➢ dno hrobu musí byť aspoň 50 cm nad hladinou spodnej vody
➢ hrobové miesto musí mať nasledovné rozmery:
• pri hrobe najmenej 80 cm x 200 cm,
• pri hrobke najmenej 90 cm x 200 cm,
• pri detskom hrobe najmenej 60 cm x 160 cm,
• pri hrobe pre dieťa mladšie ako 3 roky najmenej 50 cm x 100 cm,
• bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 30 cm,
• vrstva hliny určená na pokrytie rakvy v hrobe musí byť najmenej 120 cm so zreteľom
na úroveň okolia hrobu,
• predné a zadné hrany rámov musia byť v jednej priamke s prednými a zadnými
hranami susedných rámov,
• pri stavbe náhrobku musia jednotlivé kusy do seba zapadať,
➢ vytýčenie miesta pre urnový hrob a kopaný hrob a odstup od vedľajšieho hrobového
miesta určí prevádzkovateľ pohrebiska.
Po ukončení stavebných a udržiavacích prác je nájomca povinný na svoje náklady
okolie hrobu vyčistiť, a odstrániť stavebný materiál. Doplnený obrázok:

Príloha č. 3
…...............................................................................................................................................
( meno, priezvisko, adresa, PSČ)

Obec Letanovce
Slovenského raja 55
053 13 Letanovce

Vec: Oznámenie o uložení rakvy do existujúceho hrobu, hrobky alebo urnového hrobu

Nájomca …....................................................................................( meno, priezvisko),
bytom ….................................................................................................................adresa) týmto
oznamuje prevádzkovateľovi pohrebiska, že do čísla hrobu*, hrobky*, urnového hrobu * ….....
dňa ….................... uloží urnu s ľudskými pozostatkami nebohého* nebohej*
…..............................................................................................( meno, priezvisko, rodné meno)
dátum úmrtia........................., záznam o nebezpečnej chorobe …...............................................

V.................................. dňa...........................

…............................
podpis nájomcu

Príloha č. 4

Nájomná zmluva
o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z. o
pohrebníctve a Občianskeho zákonníka § 663 až 668
Čl. I
Zmluvné strany
Prenajímateľ: Obec Letanovce
Slovenského raja 55
053 13 Letanovce
IČO: 00329304
DIČ: 2020717743
IBAN: SK13 5600 0000 0034 3590 0001
bankové spojenie: 3435900001/5600- Prima banka Slovensko, a.s.
zastúpená:..........................................................., starostom obce
Nájomca:

meno a priezvisko
adresa
Č. II
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je nájom hrobového miesta, ktoré sa nachádza na cintoríne v obci
Letanovce a ktorého prevádzkovateľom je Obec Letanovce:
časť cintorína: Hlavný cintorín, ul. Cintorínska
číslo miesta:
typ:
na uloženie ľudských pozostatkov nebohého/hých
meno:
priezvisko:
dátum narodenia:
dátum úmrtia:
na dobu neurčitú.
Čl. III
Cena nájmu a jej úhrada
1. Cena nájmu hrobového miesta číslo … v pohrebisku Obce Letanovce je podľa cenníka
služieb poskytovaných prevádzkovateľom pohrebiska uvedeného v Prevádzkovom poriadku
pohrebiska obce Letanovce v sume …. € na obdobie 10 rokov odo dňa uzatvorenia nájomnej
zmluvy. Cena nájmu je splatná do 15 dní odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy v hotovosti do
pokladne obce alebo na účet obce číslo 3435900001/5600.
2. Nájomné na ďalšie obdobie ( t. j. ďalších 10 rokov ) je splatné vždy najneskôr mesiac pred
uplynutím lehoty dokedy je nájomné zaplatené. Na zaplatenie nájomného v dostatočnom
predstihu, najneskôr tri mesiace pred uplynutím lehoty, dokedy je nájom zaplatený vyzve
nájomcu prenajímateľ.

3. V prípade, že nebude známa adresa nájomcu, bude vyzvaná na úhradu ďalšia blízka osoba
Čl. IV.
Povinnosti nájomcu hrobového miesta
Nájomca hrobového miesta je povinný:
a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu
hrobového miesta
b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy
c) udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady
d) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné
na vedenie evidencie podľa § 17 ods.4 písm. a) zákona č. 131/2010 Z.z.
e) udržiavať poriadok na pohrebisku
Čl. V.
Ďalšie dojednania
1. Nájomca má právo umiestniť do zmluvne dojednaného hrobového miesta v pohrebisku obce
Letanovce ľudské pozostatky nebohého podľa tejto nájomnej zmluvy.
2. Nájomca nie je oprávnený nakladať akýmkoľvek spôsobom s prenajatým hrobovým miestom
t. j. nesmie ho predať, vymeniť atď. Nájomca môže do hrobového miesta ako predmetu nájmu
podľa tejto zmluvy umiestniť ďalšie ľudské pozostatky svojho príbuzného, pričom si musí
splniť voči prevádzkovateľovi pohrebiska oznamovaciu povinnosť.
3. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta v estetickom
stave a dbať na čistotu a poriadok.
4. Prevádzkovateľ pohrebiska sa počas trvania nájomnej zmluvy zdrží zásahov do hrobového
miesta okrem prípadov, keď je potrebné bezodkladne zaistiť bezpečné prevádzkovanie
pohrebiska, alebo miesto nie je v estetickom stave. V prípade ohrozenia bezpečného
prevádzkovania hrobového miesta prevádzkovateľ bude písomne informovať nájomcu o tejto
skutočnosti.
Čl.VI.
Skončenie nájmu
1. Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné práva na uzavretia nájomnej zmluvy
osoba blízka ak je blízkych osôb viac tá blízka osoba ktorá sa prihlási ako prvá. Toto právo
môže uplatniť blízka osoba najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu.
2. Najneskôr 3 mesiace pred uplynutím lehoty, na ktorú je nájomné zaplatené je prevádzkovateľ
pohrebiska povinný upozorniť písomne nájomcu, že uplynie lehota, na ktorú je nájomné
zaplatené.
3. Na vypovedanie nájomnej zmluvy musí prevádzkovateľ vopred písomne upozorniť nájomcu
a to najmenej 6 mesiacov predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť.
4. Vypovedať nájomnú zmluvu môže prevádzkovateľ z týchto dôvodov:

a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú nájom hrobového miesta
b) pohrebisko sa zruší
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za hrobové miesto do dvoch mesiacov, po
uplynutí lehoty, na ktorú bolo nájomné zaplatené.
5. Výpovedné lehoty sú upravené v § 22 ods. 5, ods. 7 a ods. 8 zák. č. 131/2010 Z.z. o
pohrebníctve.
6. Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska pri rušení hrobového miesta sú upravené § 20 a § 22
zákona o pohrebníctve.
Čl. VII.
Ochrana osobných údajov
Nájomca udeľuje súhlas podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na spracúvanie svojich osobných
údajov prenajímateľom v rozsahu ako je uvedené v tejto zmluve pre účely evidencie pohrebiska
podľa zákona o pohrebníctve. Nájomca udeľuje súhlas na dobu trvania tejto zmluvy, prípadne
na dobu oprávnených nárokov prenajímateľa z tejto zmluvy voči nájomcovi. Prenajímateľ
vyhlasuje, že osobné údaje budú použité len pre jeho potreby evidencie hrobových miest.
Čl. VIII.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Práva o povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Občianskeho zákonníka, zákonom číslo 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a platným VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Letanovce
2. Obsah tejto zmluvy je možné zmeniť iba dohodou zmluvných strán formou písomného
dodatku k nej.
3. Nájomca hrobového miesta svojím podpisom vyslovuje súhlas podľa zákona o ochrane
osobných údajov v platnom znení so spracovaním svojich osobných údajov prevádzkovateľom
pohrebiska, ktorému to prikazuje § 17 ods.4 písm. a) zák.č. 131/2010 o pohrebníctve.
4. Na znak súhlasu s celým jej obsahom bola táto zmluva oboma zmluvnými stranami
podpísaná.
5. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po
jednom vyhotovení.
V Letanovciach dňa .............
….....................................
nájomca

......….............................
meno starostu obce
starosta obce

