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zmluva o nájme hrobového miesta.
lýbť. l ,4a- li,lS

ob rtaa,a rkl
Pr€najímalel: Náiomcá:

ob6c Vysoká nad Kysucou Bavlšlková Mářia

úíredie VFný KdčoV č.667
215 023 55 Wsoká nad Kysuco!

lóo| 00314340 oaun naroóenia: 2?, 5, ,|93,|

Dló:2020553326
Bankové spojenielvuB. a.s, Tuízovka, č.ú.: i'I821322 /0200

l. zmluvné §tmny uzavreli po vzájomnej dohode V §úIade s usianoveniami obéianského zákonniká, zákona č.
131/2010 z.z, o pohrebniclve á VZN obce Vysoká nad Kysucou ó. 2/2011 o pohíebnlctve zmluvu o nájmé hrobového
mie§ta. Ljzávíetlm nájomnei zmluvy prenajímalet, klorý ie spnáVcom pohrebi§ká,prenecháVa za nájomná nájomcovi
hrobové ml€sio na pohrob]sku wsoká nad Kysucou sekciačÍslo : A .0186 na ulož€nie 'udských pozo§latkov alebo
tud§kých oslatkov.
ll. Nájomná zmluva sa Uzatvára na dobu n8určitú.
lll. Pfávo užíVať hrobové miesto vzniká uzavretím ná]omnej zmluvy, zrn luva ]e uzávrelá podpism zmllvných strán a
záplatením prvého nájomného vzmysle čl, lV zmluvy,
lV Nájomné sa ltánovuje na dobu 10 rokov vo výšk€|
jednohrob: 17,00EUR, dvojhrob: 3,00 EUR , trojhÍob:51,00 EUR, štvoffirob;67,00 EUR,
hrobka: 50,00 EUR , dvojhíobka; 100,00 EUR, tío]hrobka: 150,00 EUR,
del§ký hrob| í0,00 EUR , Urna: 10,00 EUR
Plsnajimatel slVyhradzuie práva menť V,iškU nájonr né ho v záVislosti od všeobecn€ záVázného nanadenia obce, PrVé
ná]omnéje splatné v deň podplsu zmlu!ry,oalš]e nájomné bude §platné V tom roku keď končí predchádzaiúce

v. splávca pohrebiskaje povlnný počas tíVania nájomnéjzmluvy zabezpečiť prístup k hrobovému miestu a zdáať sa
akýchkolvek zásahov do híobového mie§ia okem pripadov, kéd je potrébné bezodlJadne zaisliť bezpočné
píevádzkovanig pohreblska. o lakom pripravovanom alebo už Uskutočnenom žásafu ie spíávca pohíebiska povinný
pí§omng infonovať nájomcu, Nájornca je povinný na vlaslné náklady zabezpečoval údržbu hrobového miesta á
oznamovať spíavcovi poh.ebiska ťsetky zmeny údajov políebné na vedenié evidencie hrobových miest. Náiomca je
povinný dodžiavať píevádzkový porlsdok pohreb]ska a zdžať sá takého konania, ktoré by sťažoválo výkon ná]oínnáho
práva iným nájomcom. Nájomca je povjnný oznám]ť prenajimatélovi zmenu adresy pre dolučovanle, Ngdodržaním t6lio
povinnostislá€ náíok na doručovanie podra Ustanovenltejto žmluvy.

vl. spráVca pohlebiske nájomnú zmluvu vypovie, ak|
a)závážné otolno§li na pohrebisku znemožňujú trvanae nájmu hrobového miesta ná dalšiu dobu,
b)s3 pohlebisko zruší,
c)náiomcá ani po upožofllenl nezáplatjl ná]omné 2a lrživanie hrobového miesia.

Ak spláVca pohreblska Wpovie nájornnú ZmlUVu z dóVodov uvedených V písm, e) a b), mu§lzabezpeóiť so
s!hlasom nájomcu ]né hrobové miesto a na Vlasiné náklady prgložiť lUdskó o§tatky Víátane príslušenstva hrobu na
nové híobové mieslo. Ak §píávcá pohrebiská vypovie náiomnú zmluvu ž dóVodu uvedeného v písm. c), V,ipovedná
lehotajeJeden rok odo dňá doručen á \.ýpovede, spráVca pohrebiska]€ povinný písomn€ upozorniť ná !^/pov6danie
nájomnejzmluvy a V}ýpoved' doručiť nájomcovi:
a)naimenej 3 mesiace predo dňom, kedsa má hrcbovó mieslo zrušť,
b) najne§kól do 2 mesiacov po Uplynuti lehoty, ná ktorú bolo nájornné zaplalené,

správca pohÉbiska vyzve nájomcu, aby najneskóí do jedného íoka odstránil prlslušenstvo hrobu; ak ho v leito
lehot€ ngodstránl, po uplynutl výpov€dnej |ehoty sa prislušensivo hrobu považuj€ za op!slenú v.c.
vll, Pri úmni náJomcu píednostné pávo ná uzavretie nájomnejzmluvy majú dedióiai akje dedičov viac, ten z ded čov,
klorý sa prinb§i ako prvý.

Vlll. Táto zmluva sa uzatvára V 2 exemplároch, z kiorých každá zmluvná sirana obdži 1 éxemplár
lx. Pnávne v-zťahy, ktoré táto zmlLrva výslovne neupravuje sa spravujú prislušnými ustanoveniami občianskeho
zákonníka, Zákona č, 131/2010 Z. ž. o pohrebníctve, VzN obc6 Vysoká nad Kysucou č, 2/2011 o pohr€bniclvg a VZN
č. 2/2017 o poplatkoch za služby poskytované obcou Vysoká nad Kysucou,

Vo Wsokéj nad KFucnu dňá: 01.10.2019

,, o3i](-
ir23 55 vyso[á rlrdTysuaoU
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