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023 55 w§oká nad Kysuc.u
Dáturn naíod€n|a: L9,03 4'11a

l. Zrnluvné sllany uzávrel] po vzáiomnej dohod€ v súlade s lsianoveniami občian§keho zákonníka, zákona č.
131/2010 z.z. o pohrébníctve a VzN obce Vysoká nad Kysucou č, 22011 o pohíebnictvé zmluvu o nájme hrobového
miesta, Uzavretim nájomnejzmluvy prenajímalel, ktoni je spíáVcom pohrebiska,pren€cháVa za nájomné nájomcovi
hrobové migsto na pohrebisku Vy3oká nád KFucou sgkciaaí3lo : A.0021 na Uložsnie lud§kých pozoslatkov alebo
ludských ostalkov.
ll. Nájomná zmluva sa uzatvářa na dobu neurčltú.
lll. Právo užíVať híobové miesto Vznjká užavrslínr nájomnejzmluly, Zmluva je uzavretá podpi3mi zmluvných strán a
zaplatenim pívého nájomného v žmysle čl, lV zmluvy-

lV Nájomné sa 8tanovuje na dobu í0 rokov vo výšk€|
]ednohrob: 17,00 EUR, dvojhíob|34,00 EUR , trojhób:51,00 ÉUR, šivorhrob:67,00 EUR ,

hlobka: 50,00 EUR , dvojhmbká: 100,00 EUR , trojhíobka; 150.00 EUR ,

dalský hrob: 10,00 EUR , Urná| 10,00 EUR
Prenajímatei' si vyhradzuje práva menjťVýškU nájomného VzáVislostiod všeobecne závázného nar]ad€n a obca, Prvé
nájomnéje splatné v deň podpisu zmluvy. Ďalšie nájomné bude splatné v lom loku, ked končí predchádzajúce
nájomné.
v. spíávc€ pohrebiska jé povinný počas t Vania ná]omnej zmluly zabezpečiť prlstup k hrobovému mi§§tu a zdžai sa
akýchkofuek zásahov do hrobového mi€sia okr6m prípadoY k€ďje polrebné bezodkladne zaisliť bezpečné
plBvádzkovanie pohlgbi§ka, o takorn pr]pravovanoín al6bo t]ž uskuločnenom zásahu js správca pohíebiska po$nný
písomn€ informovať nájomcu. Nájomca je povinný na vlasiné náklady zabezpečovať údžbu híobového missta a
oznamovať spráVcovi pohrebiska všelky zm€ny údajov potrebné na vedénie evidencie híobových miest. Nájomca je
povinný dodžiaveť píevádzkový poíiadok pohíebisk3 a zdžáť sa takého konania, ktorá by slažovalo \Ýkon nájomného
práva iným nájomcom. Nájomca je povinný oznámiť píana]ímatelbvizmenu adr€sy pre doručovanie. N€dodžanIm leito
povinnosti stíáca nárok na doíučovanie podta UstanovenIlejlo zmluvy.
Vl. spráVca pohrebiská nájomnú zmluvu Vypovi9, ak:
a)závažné okolnosť ná pohrebisku znéňožňUjú třVanae nájmu híobového miesla na d'elšiu dobu,
b)sa pohrebisko zruši,
c) nájomcá ani po Upozomení nezáplatil nájomná za užlvanie hiJbového miesta.

Ak spráVca pohrebiska vypovie náiomnú zmluvu z dóvodov uvedených V pism, a) a b), musl zabezpečiť so
súhlasoín nájomcLJ iné hrobové miesio a ná vlástné náklady pr€ložiť ludské ostatkyvrálane prísl!šenstva hrobu na
nové hrobové miésto, Ak spíáVcá pohléblska Vypovie nájomnú zmlUVU z dóVodu Uvedeného V písm- c), Výpov€dná
léhota ie ]eden rok odo dňá doručenia výpov€de. spíávca póhíebiska j€ povinný písomne Upozorniť na Vypovedanie
náiomnejzml,rvy a yýpoveď doručiť nájomcovi:
á) najmBnej 3 mesiace pledo dňom, keď sa má hlobové miesto žrušiť,
b) naineskórdo 2 mesiacov po uplynutí lehoty, n6 ktoru bolo nájomné záplalené.

správca pohlébiska Vyzve nájomcu, aby naln€skórdo jednáho roka odstránil prísluš€nsfuo hrobuiak ho V tqio
l€hot€ fleod§tráni, po Uplynuti Výpovedn€j lehoiy sa pílslušenstvo hrobu považuje za oplstenú Vec,
Vll. Píi úmrtí náJomcu prednoslné pnávo na uzavretie nájomnejzmluvy majú d€dičiai ak ie dedičov viac, ten z dedičov
klor,ý sa prihlási ako p^4r.

Vlll. Táto zrnluva sa uzátvára v 2 exempláíoch, z kioíých každá zmluvná sirana obdrží 1 ex€mplár,
lx. Právne vzťahy, ktoré tato zmluva výslovne neupmvlje sa spravuiú pňslušnými ustanoveniami občianskeho
zákonníka, Zákona ě. 13'l/2010 z. z, o pohrebnlclve, VZN obce Vysoká nad Kysucou č. 2/201l o pohrebnictve a VZN
č, 2/2017 o poplatkoch ža služby posk}.tované obcou Vysoká nad Kyslcou,

Vo Vysoksi nad Kysucou dňa|02.10.2019

2. 10.2019 htlpsJ/wwwpohrebistG.sk/zmluva1 7 jsp?ploóa=38&mie§lo=21

zmluva o nájme hrobového miesta. al 6alla*l, tta1
Pr€najímáleI:

obec vyBoká nad Ky§Ucóu
Úsředie 215
023 55 Vysoká nad Kysucou
lčo:00314340
DlÓ: 2020553326
Bánkové spojeni€|VUB. a.§, Turzovka, č,[],: 11821322 /0200
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