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zmluva o náime hrobového miésta. dd lnu thu

Náiomca:

cvikél Marján
č.155
023 55 Vysoká nad Kysuco!
Oatum naroasnia: !1 í'i'|'i,53

l. zmluvné stíany uzavréli po !.zájom ne]' dohode V súlade s ustanovéniami občianskeho ákonnika, zákona č,
131/2010 z.z, o pohrebniclve a VZN obce Vysoká nad Ky§ucou č, 2/2011 o pohlebniclve zmluvu o nájíne híobového
miesta, Uzavrétim nájomneizmluw prenájímateí, ktorý ie spíáVcom pohrebiska,prenecháVa za nájomné nájomcovi
híobové mi€slo na pohreblsku w3oká nad Kysucou s.kciači3lo : G .o318 na ulož€nie rudských pozostatkov al€bo
'Udských ostatkoý
ll. Nájomná zmluva sa Uzatvára na dobu néUÉitú.
lll. PráVo užíVať hrobové m esto Vzniká uzavretím ná]omne] zmluvy, Zínlt]Va je Uzavretá podpism i zmluvných strán a
zap|alením prvého nájomného V zmysle čl, IV zmluvy_

lv. Nájomné sa §t.novujo na dobu í0 rokov vo výšk.:
.€onoh,ob 17,00 EUR dvojhlob|34,00 EL]R , tloil,rcb: 5' 00 EUR šLvoí"ob 6/,00 EL'R ,

híobka: 50,00 fUR , dvojhrcbká: ío0.o0 FUR , tío,nrobka. l5o,0o EUR .

dalský hrob| 10,00 EUR, urna: 10,00 EUR
Prenajímat8]' si Vyhradzujs prava men]ť!Ýšku nájomného VzáVislostiod Všeobecne závázného naíiadenja obce, PrvÉ
náiomné je splatné v deň podpisu zmluvy. Ďalšie nájomné bUde splatné v tom roku, keď konči píedchádzajúce

V. spíávca Pohrebiskaje pov]nný poč€s trvánia nájomnejzmlUVy zabezpeó]ť príslup k híobovému miOstu a zdržai'sa
ákýchkofuek zásahov do hrobového miesla okrem plipadov, ked je potíebné bezodkladne zaaslať bezpečné
pí6vádzkovanie pohrcbi§ka. o lakom pripravovanom al9bo už uskutočnenom žásahu l€ §práVca pohlebiska povinný
pí§omne jnformovar nájomcu, Nájoínca]€ povinný na Vlaslné náklady zabezpočovať údžbu hrobováho miesia a
oznamovať spéVcovi pohíebiska všetky zmeny údajov políebné na vedenie evidenčie hrobových mie§t, Nájomcaje
povinný dodržiavať p.evádzkový poíiadok pohreb]ska a zdížať sá takého konania, kiolé by sťažovalo výkon náioínného
píáw iným n:ijomc.m- Náiomca j€ pov]nný oznámiť píenajímaiéiovi zménu adr€§y pí6 doručovanie, Nedodížanlm lejto
povlnnosli stnáca nárok na doručovani€ podla rrslanoven í lejto zmluvy.
vl. správca pohrebiska ná]omnú zmluvu vypovi6, ak:
a)závažné okolno§li na pohrebisku znémožňU]ú kvanie nájmu hrobového mi€sla na d'elšiu dobu,
b)sa pohrebisko zluší,
c) nájonrca ani po Upozornéní nežaplat]l nájornné za užíVenje hbbového miesiá.

Ak spíáVca pohrebiska vypovie nájonnú zmluvu z dóvodov uvedených v písm, a)a b), musi zabozpďať so
súhlasom náiomcu iné hrobové miesto a na vla§lné náklady pr€ložiť 'Udské osiatky Vrálane plíslušenstva hrobu na
nové híobové mi6§lo. Ak 6právc€ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dóVod! lvedéného V písm, c), v.ipovedná
léholáiejeden mk odo dňa doručenia v\ipovede. Spíávca pohrebiskaje povinný písomne Upozomiťná Vypovedanié
ná]ornnejZmlu\ry a výpoved doruěiť nájomcovi:
a) naimengj 3 me§iace pledo dňom, ked sa má hrobové mieslo zrušil,
b) naineskórdo 2 mesiacov po uplynutílehoty, na klon] bolo náiomné zaplatené,

spráVca pohlebiská Vyzve nájomcu, aby najneskór do jedného roka odstránil píís|ušenstvo hrobul ak ho V lejto
lehote neodstíáni, po uplynutl výpovedngi lehoty sa príslušensivo hrobu považuje za opuslenú vec.
vll. Píiúmnínáiomcu prednostné práVo na uzavretie nájomneizmluvy majú dedičiai ákje dedičov viac,len z dedičov,
klolý sa prihlási ako prvý.

Mll. Táto zmluva sa uzatváía v 2 exemplároch, z kioíých každá zmluvná sirana obdíží 1 exomplár
lx, Právn€ Vzťahy, kloré táto zmtuva \^islovne neUpíavuje sa spravujů pííslušnými usianoveniáíni občiansk€ho
zákonníka, zákona č, '131/2010 z. z. o pohrebnlctve, VzN obca Vysoká nad Ky§ucou č, 2/2011 o Pohrebníclve a VzN
č, 2/2017 o poplatkoch za služby poskytovaná obcou Vysoká nad Kysucou,
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