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zmluva o nájme hrobového miesta.

č.2a5
023 55 Vysoká nad Kystlco!
Dáium naroden a: '-.<. /a i,l Ý L

obec Vysoká nad Kysucou
Ústredie 2'I5

023 55 Wsoká nad Kysucou

lóo;00314340
DlÓ:2020553326
Bankové spojonie|VuB, a,s. Tl.?'oýka, č.íJ: 11a21322 lo2oo

l. ZmIUVné strany uzávreli po Vzájomn€j dohodé V súlade § ustanoveniami občianskeho zákonnika, Zákona č,

131/2010 z.ž. o óohrebnictve a VžN obó Vysoks nad Kysucou č. 2/2011 o pohrebniclve zmluvu o nájme híobového

miesta, Uzavíetíin nájomnejzmluvy prenajímatel, kioni je §právcom pohrebiska,prenecháva za nájomné nájomcovi

hrobové miesto na pohrebiaku wsoká nad Kysucou sekciačí§lo: D _0085 na uloženie tudských pozostalkov al€bo
ludských o§tátkoý
ll. Nájomná zmluva sa Uzalvára na dobu néurčltt1.

lll. právo !žívať hrobové miesto \.zniká uzavretím nájomnej zmluvý zmluva je uzavr€iá podpismi zrnluvných stran a
zaplatením pruého nájomného Vzmysle čl, lV zmluvy.

lV Nájomnó sa stanovuje na dobu í0 řokov vo výške:
ieonohiob:17,o0 EUR, dvoihrob:34 00 EUR. tíojhíob:51,00 EUR, šlvorh,ob:67.00 EUR ,

'hrobká 50,00 EUR , dv6jfriisFř1o-iroo-EÚŘ, tíojhlobká, 15o,o0 EUR ,

detský hrob: 10,00 EUR , urna: 10,00 EUR
Pren;iímaler9 WhíadzuF páVa menlť\išku náiomného V ávi§losilod Všeobecne záVázného nariadenia obce, Prvé
nájom;éje spbtňe V deň podpisu zmluvy, Ďalšie nájomné bude §plainé V tom loku, keď končí píedchádzajúce

nájomné.
V SpíáVc€ pohrebiska je povinný počas 1íVania nájoínnej žmluvy zabezpečiť pristup k hrobovému miestu azdžal sa
akýchkol'Vek zásahov do h,obového miesta okíem prlpadov, k€ď je polrebné bezodkladné zaistiť bezpečné
pr;vádzkovanie pohíeblska, o takom prip€Vovanom algbo už uskutočnenom zásahuje spíávca pohrebiska povinný

bísoínne infoímovať nájomcu, Nájomcaj€ povinný na Vlaslné náklady zabezpgčovať údžbu hrobového miesia a
Óznamovať splávcovi pohrebiska všetky žmeny údajov polrebné na vedenie evidencie hrobových miest. Nájomcaje
povinný dodÉiavať prevádzkový poriadok pohrebiska a zdžaťsa takého konania, kioré by sťažovalo Výkon nájomného
práva iným nájomcom, Nájomcaj€ povinný oznámiť prenajímaieťovi zmanu adresy pre doíučovanie, Nedodžanim t6jto

povinno§tj stráca náíok na doručovanie podla Ustanovenítejto zmluvy.

Vl. spráVca pohrebiska nájomnrl zmluvu Vypovae, ak:
a)záVažné okolnostina pohlebisku znemožňujú tNanie nájrnu hrobového miesta na d'alšiu dobu,

b) sa pohrebisko zťUší,
c)nálomca anipo upozomen í nezaplatil nájomné za užíVanie hrobového miésiá,

Ak spúVca pohrebiska Vypovie nájomnú zmluvu z dóVodov uvedených v písm, a)a b), musi zabezpečiť so
súlrlasom nájomcu iné hrobové miesto a na vlastné náklady pr€ložiť ludské o§iatky vrátane príslUšenstva hrobu na
nové hrcbové mieslo. Ak správc€ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dóvodu Uvedeného V písm, c), sipovedná
lehotajejeden rok odo dňa doručenia výpovede. SpíáVca pohreblskaje povinný pisomn€ L]pozómiť na vypovedanie
nájomnej zmluvy á výpoved doručiť náiomcovi:
a)naimenej 3 me§iace predo dňom, keď §a má hrcbové miesio zrušiť,
b) naineskór do 2 mesiacov po uplynuti lehoty, na kton] bolo nájomné zaplatené.

spráVca pohrebiska v}zve ná]omcu, aby najneskór do jedného roka odstránilpríslL]šenstvo hrobu; ak ho V t€jto

lehot€ neodstráni, po uplynutí Výpovednej l€hoty sa príslušen§tvo hrobu považuje za opustsnú vec.

Vll. Priúmní nájomcu píednosiné práVo na uzavretie nálomnelzmluvy majú dedičiaiakje dedičov viac, t€n z d€dičov
ktorý sa prlhlási ako prvý,

Vlll. Tátozmluva sa uzalvára v 2 exemplároch, z ktorých každá zmluvná saana obdřl1 exomplár,

|x. Pravne Vďahy, ktoré táio zmluva výslovne neupravuje sa spravujú prís|!šnými ustanoveniami občianskeho
zákonníka, Zákona č. 131/2o,1o Z. z, o pohrebníctve, VZN obce Vysoká nad Kysucou č. 22011 o pohíební€tv€ a VZN
č, 2/2017 o poplatkoch za služby posMovanó obcou Vysoká nad Kysucou.
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