
 ZMLUVA O VÝPOŽIČKE  
 

 

Požičiavateľ:         Rímskokatolícka Cirkev 

Sídlo:                      farnosť Poniky, Do Hája 9, 976 33 Poniky 

V zastúpení:            br. Róbert Žilka OFMCap, farský administrátor  

IČO:                        31938558   

 (ďalej len „požičiavateľ“) 

 

 a 

 

Vypožičiavateľ:     Obec Dúbravica 

Sídlo:                     Dúbravica 29, 976 33 Dúbravica 

V zastúpení:           Ing. Jankou Slobodníkovou, starostkou obce 

IČO:                       00313408 

 (ďalej len „vypožičiavateľ“) 

 

   uzavreli    podľa ustanovenia § 659 až 662 Občianskeho zákonníka túto 

 

                                                        zmluvu o výpožičke pozemku     

 

I. 

   1.  Požičiavateľ je výlučným vlastníkom pozemku par. KN – E č. 141/1  ostatná plocha 

o výmere 83 m² a par. KN – E č. 141/2 ostatná plocha o výmere 662 m2, vedených na liste 

vlastníctva č. 671  Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správy katastra Banská Bystrica, 

katastrálne územie Dúbravica 

 

II. 

 1 . Požičiavateľ dňom podpísania tejto zmluvy vypožičiavateľovi bezplatne požičiava 

a súčasne odovzdáva na dobu určitú od 01.04.2021 do 01.04.2041 do užívania pozemok, na 

ktorom sa nachádza miestny cintorín par. KN – E č. 141/1 ostatná plocha o výmere 83 m²,  a 

par. KN – E č. 141/2 ostatná plocha o výmere 662 m2, vedených na liste vlastníctva č. 671  

Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správy katastra Banská Bystrica, katastrálne územie 

Dúbravica za účelom ukladania ľudských pozostatkov (mŕtve ľudské telo) do hrobu 

a prevádzkovanie cintorína podľa § 17 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve  v znení 

neskorších predpisov.  

 

2. Vypožičiavateľ sa so stavom vypožičaného pozemku oboznámil a dňom podpísania tejto 

zmluvy ho od požičiavateľa preberá do užívania. 

 

                                                                          III.  

 

1. Vypožičiavateľ je oprávnený uskutočňovať na predmetnom pozemku výsadbu a výrub 

stromov,  okrasných kríkov a stavebné úpravy. 

 

2. Údržbu a udržiavanie cintorína v stave zodpovedajúcemu zachovaniu dôstojnosti miesta 

posledného odpočinku zabezpečuje vypožičiavateľ. 

 

3. Vypožičiavateľ je oprávnený vyžadovať od oprávnenej osoby , ktorá užíva hrobové miesto 

úhradu za správu cintorína, za dočasné užívanie hrobového miesta na hrob a za služby spojené 

s užívaním hrobu.       

 



4. Vypožičiavateľ je oprávnený prenechať časť predmetného pozemku na zriadenie 

hrobového miesta pre blízke osoby zomretej osoby. 

 

IV. 

   

    1.  Vypožičiavateľ je povinný chrániť predmetný pozemok pred poškodením alebo 

zničením a nesmie vypožičaný pozemok užívať na iný účel ako je uvedený v bode II. tejto 

zmluvy. 

 

V. 

 

1. Vypožičiavateľ je povinný vypožičaný pozemok vrátiť požičiavateľovi v prípade zrušenia 

cintorína. 

 

2. Požičiavateľ môže požadovať vrátenie vypožičaného pozemku, ak vypožičiavateľ 

neprevádzkuje cintorín v súlade s ustanoveniami zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve 

v znení neskorších predpisov. 

 

 VI. 

 

  1. Obecné zastupiteľstvo obce Dúbravica na rokovaní 16.03.2021 uznesením č. 4/2021 

schválilo túto zmluvu.  

 

VII. 

 

1. Účastníci si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne 

podpísali. 

 

2. Zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach , z ktorých požičiavateľ dostane  jedno 

vyhotovenie a vypožičiavateľ jedno vyhotovenie. 

 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť 

01.04.2021. 

 

 

V Dúbravici ...................... 

 

 

 

 

 

 

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

                   Požičiavateľ:                                                                    Vypožičiavateľ: 

 

        Rímskokatolícka cirkev                                                             Obec Dúbravica 

          farnosť Poniky                                                    Ing. Janka Slobodníková-starostka obce 

br. Róbert Žilka OFMCap, farský administrátor 


