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|. zmluvné slíany Uzavreli po vápmn€Jdohode v §úIade s ustanovenlámiobčiánskeho zákonnika, zákona č.
131/20'10 Z,z, ó pohíebnictve a VZN obce Wsoká nad Kysucou č, 2/2011 o póhlebníclve zmluvu o nájm€ hrobového
miesta, uzawetim nájomn€jzmluvy prenajímálel, kloni je spráVcom pohrebiská,prenecháva za nájomné nájomcovl
hrobové miBslo na poilrebisku Vysoká nad Kyaucou se&ciaal§lo : F -0021 ná uloženie 'udských požo§talkov alebo
ludských osiatkov.
ll. Nájomná zmluva sa Uzatvára na dobu n§uróitú.
lll. PráVo UžíVať hmbové miesto ýzniká uzavretim nájomne'zmluvy, zmluva ie Uzavíelá podpasmi zmluvných strán a
záplálenlm prveho nájomnéňo v zmysle č]. lV zmluly.
lv. Náiomná sa §tanovuje na dobu 1 0 rokov vo výške;
jedroh,ob: 17,00 rUR, ovojh,ob:34,00 EUR tío.hrob: 5í,00 EUR , 4lýo.hrob: 67,00 EUR ,

l"obka: 50,00 EUR . dvojhíobka| 100,00 EUR , úojhlobka: 150,00 EUR ,

detský hrob: 10,00 EUR, urna: 10,00 EUR
Pr€nejímaiel sjWhladzuje pláVa meniťvýšku nájomnóho V závislostiod Všeobecne závázného nariadenia obce. PrVé
nájomnéje splahé vdeň podpisu zmluvy, Ďalšie nájomné bude splalné V tom roku, keď končl píedchádzaiúce

V. správca pohrebiskaje povinný počas trvania nájomnejzmlu\,y zabezpeč]ť prísiup k hlobovéínu mieslu a zdžať sa
akýchkolvek zá§ahov do hrobového miesta okrem prípadov, keď je potrebné bezodkladne zai§liť b€zpečné
prevádzkovanig pohrcbiska. o takom pripravovanom alebo už lskutočnenom zásahu je spíávca pohrebiska povlnný
písomng inloímovať nájomcu, Nájornca]e povinný na Vlastné náklady žabezp6čovať údržbu hrobového miesla a
oznamovať správcovi pohígbiska všelky zmeny údajov polGbné na Vedenie evidencie hroboýých miest, Nájomcáje
povinný dodržavať prevádzkový podadok pohíebiska a zdÉať sa takóho konania. ktoré by stlÝovalo Výkon nájomnáho
práva iným nájomcom- Nájomca je poVInný oznámlť plenajímate bV zmon u adr€sy pre doíučovanie- Nedodžan ím t6]to
povinnosli §iíáca nárok na doručovani€ podla Ustanovenitejlo zmluvy.
Vl. správca pohrebiska náiomnú zmluw Vypovie, ak:
a) záVaŽné okolnosliná pohrebisku znemožňujú lrvanie ná]nr! hlobového migsta na dalšiu dobu,
b) sa pohrcbisko zruší,
c) nájornca anipo upozomení n€zaplaťl náJomné za uživanie hrobového miesia.

Ak spnivca pohíebi§ka Wpovié náioínnú zmluvu z dóVodov uvedoných V písm. a) á b), mu§lzabézpečiť §o
sLlhlasom nájomcu iné híobové miBsto 3 na Vlastné náklady prcložiť rudské ostalky vrátane príslušenstva hrcbu na
nové hrobové r.ieslo. Ak správcá pohrebiska vypovie nájomnúzmluvu z dóvodu uvedeného v písm, c), vtipovedná
léholajejéden rok odo dňa doruč€nia Výpoved€. Správcá pohleb]skaje povinný plsomne Upozolniť ná Vypovedenie
nájomnejzmluvy a Výpoved doručlť nájomcoviI
a) naimenej3 r.e6iac€ prcdo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť,
b)naineskórdo 2 mesiacov po uplynutilehoty, na kIorú bolo nájomné zaplalené.

splávca pohréblska vyzve nájomcu, aby n€jneskor dojedného roka odsiránilpíislušenstvo hrobu; ak ho V iejto
l€hote neodslrani, po uplynutí Výpovednej bnoty sa pííslušenstvo hrobu považuj€ za opustonú vec,
Vll. Pd úínrtí nájomd prednoslné práVo na Uzavreti€ nájomnej zmluw majú d€daóa; ák ie dedičov viac, ten z dedičov
ktorý sa prihlásl ako píýý-

Vll|, Ťáto zmluva sa lz8lvára V 2 €xemplároch, z kiorých každá zmluvná sirana obdži 1 exémpléí,
lx. Píávne vzťahy. ktolé táto zhluva Výslovne neupravuje sa spravujú príslušnými ustanoveniami občianskeho
zákonníka, zákona č, 131l2o1oz. z. o plý,íebniclýe, VzN obc€ Vysoká nad kysu@u č. 22011 o pohrebnictve a VZN
č- Z2a17 o poplatkoch 2a služby posk},tovanó obcou Vy§oká nad Kysucou,

Vo Vysokoi nad Ky3ucou , dňa: 02.10.20í 9
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zmluva o nájme hrobového mlesta.
kóť 2.,l0. LOlq

PrenajímaleI|

obec VFoká nad Kysucou
Úst.edie 215
023 55 Wsoká nad Kysuoou
|čo|0o314340
DlÓ:2020553326
Bankové spojenie;VuB, a,s. íuÍz§ýka, ě,ú.: 11821322 l02ao

Nájomca;

Kubincová Emili.
U§tredie č.235
023 55 Wsoká nad Kysucou
Dátum narod€nia: 3| 40 4q6€
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0x 55 vyso*á nad KFu.ou
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