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DODATOK č. 1 

 

 

k ZMLUVE O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA 

(ďalej len „Zmluva“)  č. 2008/342 

Uzatvorený  podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve 

a podľa § 663 až § 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov medzi 

 

 

Prevádzkovateľom pohrebiska: 

 

Názov: OBEC HORNÝ VADIČOV 

Sídlo: Horný Vadičov 160, 023 45 Horný Vadičov 

Zastúpená: Miroslav Káčerik,  starosta obce 

IČO: 00314030 

DIČ: 2020553029 

Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a. s. 

IBAN: SK34 5600 0000 0031 6649 9001 

Číslo tel./faxu: 041/4229221, 041/4229226 

E – mail: urad@hornyvadicov.sk 

(ďalej len „prevádzkovateľ“) 

 

a 

Nájomcom: 

Meno a priezvisko: Michal Minárik 

Dátum narodenia:  

Trvalé bydlisko: Horný Vadičov 427, 023 45 Horný Vadičov 

(ďalej len „nájomca“) 

 
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom  d o d a t k u   č. 1  k Zmluve č. 2008/342  uzatvorenej dňa 

05.11.2008 (ďalej len Zmluva). 

 

 

Dodatkom č. 1 sa v Zmluve upravuje Článok II. Predmet a účel nájmu a to nasledovne:  

 

1. Prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva nájomcovi do dočasného užívania hrobové miesto  

    číslo 44, sekcia C, typ hrobu: hrob (Iveta Mináriková, rod. Bizíková) na pohrebisku v Hornom 

Vadičove – Horný Vadičov za účelom uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. 
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Dodatkom č. 1 sa v Zmluve upravuje Článok IV. Nájomné a jeho splatnosť a to nasledovne:  

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca bude platiť nájom za užívanie 1 hrobového miesta vo výške  

    13,30 €, slovom trinásť eur tridsať centov na obdobie 10 rokov, čo za jeden rok predstavuje nájomné vo 

výške 1,33 €, slovom jedno euro tridsaťtri centov. Na základe predchádzajúce právneho vzťahu je 

uhradený nájom za užívanie 1 hrobového miesta do 31.12.2018. Nájomca uhradil na základe tohto 

Dodatku č. 1 nájomné a cenu za služby spojené s nájmom hrobového miesta  na obdobie 10 rokov a to 

od  01.01.2019 do 31.12.2028 (ďalej len „preplatené obdobie“). 

2. Nový nájomný pomer na základe tohto dodatku vzniká od 01.01.2019. 

 

   

     Ostatné ustanovenia dohodnuté v Zmluve, ktoré nie sú menené týmto dodatkom, ostávajú v platnosti  

v doteraz platnom znení.  

      

     Tento dodatok tvorí  neoddeliteľnú súčasť  Zmluvy. 

    

     Dodatok sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, jedno je určené prevádzkovateľovi pohrebiska a druhé 

nájomcovi. 

       

     Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných 

podmienok, prečítali si ho, porozumeli jeho obsahu, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 

 

    Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni, 

kedy bude  Dodatok  zverejnený podľa § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a  podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka na 

webovom sídle obce Horný Vadičov. 

 

V Hornom Vadičove dňa 18.10.2019 V Hornom Vadičove dňa: 13.11.2019 

 

 

 

.................................................                                                                       ............................................. 

      Miroslav Káčerik        nájomca 

         starosta obce 

prevádzkovateľ pohrebiska 

 

 

 

 

 

 

  


