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zmluva o náimo hrobového miesta.

obec vy6oká ned Ky§Ucou
Ústredie
215
lčo: o0314340
DlČ: 2020553326
Banková spojenie:VuB, a,s. Tulzovka, č,1],: 11821322 /0200

Náiomcai

kubincová Mária
Vyšný Kelčov č. 1 1 32

023 55 Vysoká nad Kysucou

DáluÍn narcdenia: 26.c 3.,iLiš,/

* fo ,*o

l. ZmlUVné strany uzavrel po Vzájomnej dohode V súladc s ustanoveniami občianského zákonníka, Zákona č,
131,2010 Z,z, o pohíebníctve a VZN obce Wsoká nad Kysumu č. 2/2011 o pohlebniclve zmluvu o nájme híobového
miestá, Uzavretim nájomnejzmlL]Vy prenajímalel ktorýje spíávcom pohíebiska,prenecháva za ná]onrné nájomcovi
hrobové rn esio na pohígbisku wsoká nad Ky§ucou sekciaiíslo ; A .0372 na uloženie 'udských pozoslalkov alebo
tldských ostalkov,

ll. Nájomná zmluva sa uzaivára na dobu neurěltú,
ll|. PíáVo Lrživať hrobové miesto vzniká uzavreilm nájonne]zmluy/, zm luva je ,]zavrelá podpism i zmlL]Vných §iÉn á
2aplalenim pruóho nájoínného v zínysle čl. lV žmluvy.

lV Náiomné sá stanovuje na dobu í0 rokov vo výšk6:
jednohlob: 17,00 EUR, dYgjhrob:34,00 EUR . tíojhrcb| 51,00 EUR , štvorhrob| 67,00 ĚUR ,

hrobkai 50,00 EUR, dvójňaóbka: 100,00 EUR, tíojhrcbka: 150,00 EUR ,

detský hrob] 10,00 EUR , urna| '10,00 EL]R
Prenajímáter si Vyhradzuje pftiva meniť VýškU náiomného V ávišlostiod Všeobecne zivážného naíiaden]a obce, Prvé
nájomnéj€ splahé V d€ň podpisu zmluvy. Ďalšie nájomné bude splahé v lom loku, ked končí predchádzajúce
nájomné.
v. spíávca pohlebiska le povinný počas tNania ná]omnej zmluvy zabezpečiť prlstup k hrobovému miestu a zdržať sa
akýchkolvek zásahov.lo hrobového miesla okrern prípadov, ked je polrebné bezodkladné zaistiť bežpeóné
pr€Vádzkovanl6 pohreb]ska, o takom prLpravoVanorn al6bo Už uskutočnenom zá3ahLrj€ 6právca pohreblska povlnný
pisomng iniDímovať nájomcu. Nájomca je povinný na vlaslné nák|ady zabezp€čovať údžbu hrobového miesla a
oznamovať splávcovi poh rebiska vš€tky zm€ny údajov polrebré na vedenie evidenoe hrobových mies!. Nájomcaje
povinný dodížiavať píevádzkový poíiadok pohlebiskD a zdžať sa takého konaniB, kloíé by sťažovalo výkon nájomného
píáVa iným nájomc.m- Nájomcá je povinný oznámiť pí€najíínat9lovj zmenu adresy pre doručovanje. Nedodžanlm tejio
povinn6tistráca nárok na doručovani€ podla uslanovgnilejto zmluvy,

Vl. SpráVca pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak|
a)závažné okolnosti na pohrebisku znemožňUjú trvanie náim0 h.obového miesta na dalšiu dobu.
b) sa pohíebi§ko zruší,
c) nájomca ani po upožomení nézaplatil nájomné za užíVanie hrobového miesté.

Ak spnivcá pohreblska vypovie nájomnú zmluvu z dóvodov uvedených v písm. a) a b), mL]si zabezpočiť so
súhlasom nájomcu iné hrobové mieslo á na Vlaslné náxlady pr6ložř rudské ostaiky vrálane plíslušenslva hrobu na
nové hlobové miesto, Ak spráVce pohrebiska Vypovie nájomnú zmluvu z dóVod! Uvedoného V písm, c), výpovodná
lehoiaiejed€n rok odo dňa donrčeniá Výpoved€. spráVca póhlebiská]€ povjnný písómne upozoiniť ná VypóVédanie
nájomnej zmluvy a \^ipoveď doručiť nájomcovj:
a) najmenej 3 mesiace pledo dňom, ked sa má hrobové miesto zrušiť,
b) najneskórdo 2 mesiacov po uplynutílehoty, na klorú bolo náiomné zap|alené.

správca pohrebiska Vyzve nájomcu, aby na'neskór do jedn€ho roka odstlánil príslušen§tvo hrobu; ak ho v lejlo
lehote r€odskáni, po Uplynutí Výpovedn€j l€hoty sa píísfušenstvo hrobu považu]6 Za op!slenú Vec,

vll. Pri úmrlí nájomcu prednostné píávo na Uzavretie ná]omnej zmluvy mail] dedičia: ak je ded|čov Viac, len z ded]čov.
ktorý sa píihlási ako pryý,

vlll. Táto zmllva sa Uzatváía v 2 exempláíoch, z ktoíých každá zínluvná simna obdrží 1 ex€mpláí.
lx. Píávne vzťahy, kloré táto zmluva ýýslovne neupĚvuje sa spravuiú plíslušnými Ustanovéniami obóianskeho
zákonníka, zákona č. 131/2010 Z, z, o pohrébnlctve, VzN obce Vysoká nad Kysucou č, z2011 o pohrebn{civ€ a VZN
č.212017 o poplaIkoch za sl!žby poskytované obcou Vy§oká oad Kysucou,

Vo Vysokej nad Kysucou dňa| 30-09-2019
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