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zmluva o náimo hrobového mieste.
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l. zmluvné sllany uzavrel po vzájomnej dohodé v súlade s usianoveniámi obóianskeho zákonnlka, Zákona č,
131,2010 z,z. ó pohrébníctve a VZN obce Wsóká nad Kysucou č 2l2o11 o póhíebnídýe zmluvu o nájme hrobového
miesta. lJzavleilm nájomnejzmluvy prenajímalel, ktorý je spíáVcom pohrebiska,prenecháva za najomné najorncovL
hrobové rn]esio na pohíebisku vysoká nad KysUcou 6ekciaai3lo : A -0384 na uložolrie l'ud§kých pozoslatkov alebo

ll. Ná]omná zmllva sa uzaivára há dobu neurěittl,
lll, PíáVo L]žiVať hrobové mieslovzniká L]zavrélIm nájomnej zmlLJVy. Zmluvaje uzavreiá podpi§ml žmluvných §trán a
zaplalenim p.vého nájoínného v zínysle čl, lVzmluva/.

lV Náiomné sa §tanovuje na dobu 10 rokov vo výške:
jednohlob: 17.00 EUR, dvojhrob:34,00 EUR, 1rq!I9!:51,00 EUB] štvorhrob: 67,00 EUR ,

hrobká 50,00 EIJR, dvojhrobka: 100,00 EUR, trcjhlobká: 150,00 EUR ,

detský hrob: 10,00 EUR , urna|10,00EUR
Pr€najimabrs vyhíadzuje práve meniťvýšku nájomného v záVislostiod všeobecne záVázného naíiadeiia obc€, Prvé
nájomnéje splatné v deň podpisu zmluly, Ďalš e nájomné bude splainé v tom roku keď končípledchádzaiúce
nájomné,
v. splávca pohrebiska je povinný počas trvania nájomnejzmluvy zabezpečiť prisiup k hrobovému nr eslua zdĚat sa
akýchkolVek zásahov do hrobového rni€sta okrem plipadov, kedje potrebné bežodkladne zaistiť bezpečné
plevádžkovanie pohrebiska. o lakom p píavovanom algbo !ž !skuiočnenom zásahu j€ spíáVca pohrebiska povinný
písomne infomovať nájomcu. Nájomcaje Povinný na vlastné náklady zabezpečovať ť]džbu hrobového ín esta a
oznamovať spévcovi pohreb]ska všetky zmeny údajov polrcbné na vedenie evidencie hobových miesi. Nájomcá je
povinný dodržiavať píevádzkový poriádok poh.ebiska a zdíZať sa iákého konania, ktoré by sťažova{o výkon nájomnélro
práva inýrn nájomcom. Nájomca je povinný oznárniť prenajimalelovi zmenu adrgsy pr€ doručovanie, N€dodžanlm tejlo
povinnost! slráca nárok na doručovanie podla Ustanovenliejto zmIUVy,

Vl. Správca pohíebiska nájomnú zmluV! vypovle ak:
a)závažné okolnostina pohrcbisk! znemožňuj! tNanie ná]nr! hlobovóho r. esla na dalšiu dobu.
b)sa pohlebisko zruši,
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil ná]omné zá užíVanie hrobóVého miesta,

Ak spravca pohíebiska vypovie nájomnú zmlUVu z dóvodov uvedených v písm, a) a b), musl žabezpečiť so
súhlasom nájomcu iné hrobové nrie§to a na Vláslné nákl€dy preložiť l'Udské ostatky Vrátane prislušensfua hrobu n.
nové hrobové miesto, Ak spíáVca pohrebiska vypovie nájomnú zmlUVu z dóVod! UVedeného V písín. c), Výpovedná
léhota ie iéden rok odo dňa doíUčenia Výpovede, Správca pohlébiska ]e pov nný písomne upózomiť ná Vypovédánie
nájomne] zmluvy a \.ýpoveďdoručiť nájomcovii
a) mirnenej 3 mesiace predo dňom, keď sa má hrobové rnjesto zrušil',
b) naineskórdo 2 mesiacov po uplynutílehoty, na ktoíú bolo nájomné zaplatené,

správca pohíebiska V}zve nájomcu, aby nain€skór do jedného roka odsl€nil prís|ušenslvo hrobui ak ho V teilo
lehot€ neodskáni, po uplynuií výpovednej l€hoty sa pllslušenstvo hrobu považ!]€ za opustenú vec,
vll. Prjúmňjnájomcu prednostné píáVo na uzavreie nájomnejzrnluvy majú dedičiai ak je dedičov viac, ien z dedičov,
klorý sa pr hlás ako prvý,

vlll. Táto zmlLrva sa uzalvárá v 2 ex€mplároch, z ktorých každá zmll]Vná strana obdržl ] exeínplál,
lx, Píávne vzťahy, klolé táto zmluva výs|ovne neupravuje sa spÉvujú plis|Ušnými Uslánoveniaínj občjanského
zákonníka, Zákona č, 13l/2010 z z, o pohíebnlctve, VzN obc€ Vysoká nad KysL]cou č, 2/2011 o pohrobniclv€ a VZN
č, 2/2017 o poplatkoch za služby poskytované obcou Vysoká nad Kysucou,

VoVysoke] nad Kysucou dňa| 01.10-2019
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