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zmluva o nájmo hrobového miésta.
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Vyšný Kelčov č, 1134

023 55 Vysoká nad Kysucou
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Nájomca:

l. zmluvné shany uzavleli po vzájomnej dohode V súlade s ustanoveniami občiansikeho ákonníka, zákona č,

131/2010 Z,z, o ÓohrebnícĚe a VzN ob;e Vysoká nad Kysucou č. 2/2o11 o póhíebníctve zmluvu o nájme hrcbového

miesta'UzavretÍmnáJomnejzmluvyplénajÍÍnatel'klorýjespráVcompohrebiska,prenecháVazaná]omnénájomcovi
hrobové mieslo na póhrebišku wsoká nad Kysucou sékcia.číslo i A.0279 na Uloženie ludských pozostatkov alebo

tudských ostaikoý
ll. Nájomná žmluva sa Uzaivára na dobu n€určitú.
lll.PráVouŽivaťhrobovémiesto\rznikáUzavrgtimnájomnejzmluvýZmlUVaj€uŽavr€tápodpismizmluvnýchstána
záplatením pruého nájofiného Vzmysle čl, lV zmluvý

lV Nájomné sa stanovuje na dobu 10 rokov vo výšk€:
jodnohiob:17,00 EUR, _@ibl9!.3lp9€9B_, trojhrcb:51,00 EUR, štvorhrob|67,00 EUR,
hrobká: 50,00 EUR, dvojhrobka| 100,00 EUR. trojhlobka: 150,00 EUR,
detský híobl 10,00 EUR , uma; 10,00 EiJR
Penáiimater slWhíadzuie práVa meniť výšku nájomného V závislosiiod Všeobecne záVázného nariadenia obce, PrVé

nájom;e ]e spbtňé V deň podpisu zmluvý Ďalšie nájomné bude splalné V tom íoku, keď konči predchádzajúce

V. spíávca pohrebiska je povinný počas tívania nájomnej zmluvy zabezpečiť pristup k hrobovému miestu á zdžať sa
akýcňkolvei zásahov do hrobového mi€§ta okrem prípadov, keďje potrebné b€zodkladne zaisiiť bezpečné
pr;vádzkovanio pohrcbiska, o takom prlpravovanom alebo už uskuiočnenom zásahu j€ spláVca pohrebiska povinný

bísomne informovať nájomcu. Nájomcaje povinný na vlastnó náklady zabezp€čovať údžbu híobového rniesta a

;znamovať spíávcovi pohrcbiska Všetky zmeny údajov potrcbné na Vedonie evidencie híobových miest, Nájomca je

povinný dod;iavať prévádzkový poriadok pohíebiska a zdžať ss takého konania, ktoré by sťažovalo výkon nájomného

bíáva iirým náJomcom, Nájomca je povinný oznámiť píenajímatelov] zmenu adresy pre doručovanie. Nedodžaním lejto
povinnostisléca nárok na doručovanie podla ustanovenítejto zmluvy.

Vl. spráVoa pohrcbi§ka nájomnL] zmluvu Vypovle, ak:
a)záVažné okotnosti na pohíebisku znemožňujLl tNánie nájmU hrcbového miesta ná d'alšiu dobu,

b) sa pohrebisko zruší,
cinájomca anipo upozornen í nezaplatil nájomné za užíVanie hrobového miésta,

Ai< spíáVca pohrebiska Vypovio nájoínnú zmluvu z dóvodov uvedených v písm, a) a b), musízabezpečiť so
sÚhlasomnájomcuinéhrobovémiestoanaVla§inénákladyploložiťludskéostatkyVrátanépríslUŠen§tvahrobuna
nové hrobové miesto. Ak spráVca pohrebiska Vypovia nájomnú zmluvu z dóVodu Uvedeného V pism, c), \,ipovedná
lehotajejeden lok odo dň; doručenia \.^rpovede, spráVcá pohíebl§kajé povinný písomne upozonll'ná Vypovedanie

nálomnej zmluwaVýpoved'doruéiťnajomcov:
a) 13imenej 3 mesiáce predo dňom. ked sa má hlobove miesto 2rušlť
b)naineskórdo 2 mesiaoov po Uplynutíiehoty, na kioú bolo nájomné zaplarené,' 

s;rávca pohíebiska vyzie nóomcu, aby najneskól do jedného roka odstránil pííslušenstvo híobLr; ak ho V iejto

bhotě neodstíáni, po uplynutl \^ipov€dnej lehoty sa pííslušen§tvo hrobu považujs za opustenú vgc.

Vll.PriúmdináJomcupr€dnostnépÉVonauzavreijenájomnejzmluvymajúdedióia;akjededičovViac't€nzdedičov'
ktorý §a píihlási ako prvý.

vlll, Táto zmluva sa uzatvára V 2 gx€mplároch, z kiorých každázmluvná §trana obdži1 exempláí,

lx. Právne Vzťahy, Koíé táto zmluva \ýslovne neLrpíavuje sa spmvujú pííslušnými ustanoveniami občianskeho
zákonníka, Zákon; č, 131/201o z, z. o pohrebntctvo, VzN obce Vysoká nad Kysucou č, 2/2011 o pohrebníďVe a VZN

č. 2l2o17 o poptatkoch za služby poskytované obcou Vysoká nad Ky§]cou,

023 55 vysoká nad Kyslcú.,

KVsUcoU dňa:01.10.2019
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