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Prenajímaleli Nájomca:

ob€c Vy§oká nad Kysucou Kubalová Eleňa
ú§tredie 215 č, 1135

023 55 Vysoká nad Kysucou 023 55 Vysoká nad Kysucou

lčo: oo31434o oálLun íaí.,denia 4t 2.'Jq|q
DlČ:2020553326
Bankové spojenie:Vl'B, a,s. TUžoVka. č,L],: 11821322 /0200

l. Zmluvné slíany Lzavreli po Váiomnei dohode v súlade s ustanoveniami občianskeho ákonnika, Zákona č.
13T/2010 Z.z, o pohrabnictve a VZN obce Vysoká nád Kysucou č, 2/2011 o pohrebniclv€ zínluvu o náims hrobového
mieste, Uzavleiím nájomnejzmluvy prenaj{malel, ktoý je spíáVcom pohlebiska,plenecháva za nájomné nájorncovi
hrobové miesto na pohrebisku wsoká nad KFUcou 3€kciaablo : G 4331 na uloženie ludských pozo§latkov alebo
]'Udských oslátkov.

ll. Ná]omná zmluva §s uzatváre na dobu n€urěitú.
lll. Právo UžíVať hrobové mi€slo yzn;ká uzawetlm náiomnei zmluvy. Zmluvá ie uzavrelá podpismi zmluvných strán a
zaplalením pfuého náloínného V zr.y§|e čl. lV zmluvry.

lv Nálomné 3a stanovuje ná dobu í0 rokov vo výške:
jednohrob: 17,00 EUR. dvoihrob: 34,00 EUR , trojhrob: 51,00 EUR . štvorhrob:67,00 EUR ,

hrobkai 50,00 EUR, dvójhíobka: 100,00 EUR , iíojhrobka: 150,00 EUR ,

detský hrcb: 10,00 EUR , urná| 10,00 ELJR
Prenajimater sivyhradžuje práva meniťvýšku náiomného V záVislostiod všebecne zivázného nariadeniá obce. P.vé
nájomnéje splatné V deň podpisu zrnluvy. Ďalšie nájomné bude splahé v tom roku, ked konči predchádžájúce
nájomné.
v, Správca pohrebiska jé povinný počas tívaniá nájomnei zmluvy zabezpečiť píístup k hrobovému miestu a zdžal' sa
akýchkofuek žásahov do hrobového miesla okrern prípadov, keď je polrebné b€zodkladné zaistiť bezpečné
píevádzkovan16 pohr€biska. o lakom prlpraVovanom alebo už UskUtočnenom zásahuje správca pohíebi§ka povinný
písomne infoímovať nájomcu, Nájomcaj€ povinný na vlasiné náklady zabezpečovať údžbu h.obového miesia a
oznámovať splávcovi pohrebiska vše|ky zmeny údajov pokebné na vedgnie €videncie hrobových miesl. Nájomca je
povinný doddiavať píevádzkový poíi3dok pohreb]ska a zdížať sa takého konania, kioré by sťažovalo výkon ná]ornného
práva aným niijomcom. Nájomca je povinný oznámiť píénajímaiélovi zmehu adr€sy pre doručovanie, Nedodžaním lejto
povinno§listÉca nárok na doručováni€ podla uslanovgnítejto žmluvy,

Vl. spráVca pohrebiska nájomnú zmluvu Vypovie, ak:
á)závežné okolnosli na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu híobového miesla na d'alšiu dobu,
b) sa pohrebisko zluší,
c) náIomca anl po upozomení nezáplat]l nájornné za užíVan]e hrobového rnieslá,

Ak spráVca pohreblská Vypovie nájomnú zmluv! z dóVodov uvedených vplsm. a) a bi, mu§lzabezpečiť so
súhIasom nájomcu iné hrobové miesto á na vlaslné náklady pleložiť fudské ostalky Vétane príslušenslva hrobu ne
nové hrobové m eslo, Ak správca pohrobiská Vypovie náioínnú zínluvu z dóVodu !Vedeného V pism, c), výpovedná
leholaiejeden mk odo dňa doručeniá Výpovede, správca pohl€bskáje povinný písomne Upozoh]l'na vypovedánie
nájornnei zmlu!ry a výpoveď doručiť náiomcoviI
a) naimene] 3 mesiáce predo dňofi, keď sa má hrobové miesto zrL]šil,
b) najneskór do 2 m€siacov po uplynuti lehoty, na ktoru bolo nájomné zaplatené,

spráVca pohrcbiska WzYe nájorncu. aby na'ne§kóí do jedného íoka odstánil prís|ušenstvo hrobui ak ho v t€ito
lehol€ neodstláni, po uplynuti výpov€dnej lehoty sa príslušonslvo híobtl považujé za opustenú vec,
vll. Priúmrllnájomcu prcdnostné pÉVo rc uzavrei]e nájomnejzmluvy rnajú dédióiaiekje dedlčov Viac, t€n z ded čoV,
ktorý §a pnhbsi ako píVý.

Vlll. TátozmlL]Va sa uzatvára v 2 ex€mpláro§h, z kloďch každá zmluvná stíána obdž{ 1 exempláí,
x. Právne vžt'ahy, ktoré iáto zmluva Výslovne neupíavu'e sa spíavujú prislušnými ustanoveniami občjanskeho
zákonnika, zákona č. ]31l2o10Z. z. o pohíabnlďve, VzN obce Vysoká nad Kystrcou č, 2/2011 o pohrebniclve a VzN
č. 2/2017 o poplaikoch za služby posk},lované obco! Vysoká nad KysUcoU.

Vo Vysokejnad Kysuco! dňa 27 -09,2019

Prenajímatel: l lfi ll l

oB.EC
o23 5§ vyloká nad Ky§Ucou
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