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023 55 Vy§oká nad KysUcoU

Dáium nalodenia] .lj í| .:L).],l:

l, zmluvné §tlany uzáv€li po v-zájomnej dohod€ v §úlade § ustanov9niemi občianskeho zákonn íka, zákona č,
í31/2010 Z,z. o pohrebnlctve a VZN obce Vysoká nad Kysucou č, 22011 o pohrebníclve zmluvu o nájme híobového
mi€sta. Uzavíelím nájomnejzmluw prenajímatel', ktorý je spíávcom pohreblska,pren€cháVa za nájomné nájomcovi
hlobové mig§io na pohíebisku VFoká nad Ky§ucou §ekciaaí§lo: D.,0122 na L]loženie ]'Lldských pozostalkov alebo
|'udských ostalkov,
ll. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu nourčitú.
lll. PráVo užíVaťhíobové miesto vzniká Uzavretím nájomnejzmluvy, zmluvaje Uzavíetá podpism] zmluvných stÉn a
zaplatenim pfuého nájomného Vzmysle čl. lVzfiluvy.
M Náiomňé sá §tanovuje na dobu í0 rokov vo výške:
iednohrob: 17,00 EUR, ,dvojhrob:34,00 EUŘ, trojhlob:51,00 EUR, štvorhrob:67,00 EUR ,

hrobka: 50,00 EUR, dvojhrobka: 100,00 EUR, iíojhrobka. 150,00 EUR,
d€tský hrob: 10,00 EUR , uma: 10,00 EUR
Prena]ímatel' si q/hradzuje práVá meniťVýškU nájomného v ZáVislostiod Všeobecne žávázného nariadenia obc€. PrVé
nájomnéje splatné v deň podpisu žmluvy. Ďalšie nájomné budé sp|atné Vtom loku, keď končí prcdchádzajúc€
nájomné,
V. spráVca pohrebiska je povinný počas avania nájomnej zmluvy zabezpečiť prístup k hrobovému mieslu a zdžať sa
akýchkoh/ek zásahov do hrobového miesta okrem prlpadov keďje potebné bézodk|adne zaistiť bezpečné
prevádzkovanie pohíebiska. o takom pripravovanom alebo už uskutočngnom zásahu je spáVca pohrobiska povinný
písornne infomovať nájomcu, Nájom.aje povinný na vlastné náklady žabezpečovať L]džbu hlobového miesla a
oznamovať spláVcsvi pohlebiska všeílry zmery údajov poirebné na vedenie evidencie hrobo\^ich maest. Nájomcaje
povinný dodžiavať prevádzkovi poriadok pohrebiska a zd.áť sa lakého konania, ktoré by sťažovalo \^ikon nájomného
práva iným nájomcom, Nájomca je povinný oznárniť prenajímatelovi zmenu adre§y pre doručovanie, Nedodžaním t€jto
povinnostisléca nárok na dol!čovanie podra u§tanoveníteito zmluvy,

v|. spráVca pohreblska nájomnú žmluvu wpovie, ak|
a)závažné okolnosli na pohrebisk! znemožňujú tN8nie nájm! hlobového miesta na d'8lšiu dobu,
b)§a pohrcbisko zluší,
c)nájomca anipo upozornení nezaplatil nájomné za užíVanie hrobového miesta,

AkspíáVca pohrebiska \,ypovie nájomnl] zmluvu z dóVodov Uvedených V pí§m. a) a b), musízabezpečiť so
súhlasom nájomcu iné hrobové miesio a na vlastné náklady preložiť l'Udské osiailry Vrátane pííslušenstva hrobu na
nové hrobové miesto, Ak spíáVca pohrebiská !rypovie nájomnú zmluvu zdóVodu uvedeného V písm. c), V,ýpovedná
l€hota ie]'eden rok odo dňa doručenia výpovede, správca pohrebiska je povinný písomne upozomiť ná Vypovedanie
nájomnejzmluvy a Výpoved' doručiť nájomcoviI
a) najmenej3 mesiace predo dňom, keď sa má hlobové miesio zrušiť,
b) nájneskórdo2 mesiácov po uplynutí lehoty, na ktorú bolo nájomné zaplatené.

SpráVca pohrebiskavyzve nájomcu, aby najn€skdí do jedného roka odstíánil príslušenstvo hrobu; ak ho V iejto
lehote neodslráni, po Uplynull Výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opuslenú vec,
vll, Priúmrtlnájomcu prednostné práVo na uzavretie nájomnejzmluw ma]ú d€dičia; ak je .ledičov Viac, ten zdedičov,
kiorý sa píihlási ako prvý.

vlll. Táto zmluva sa UzalváÉ v 2 ex€mplároch, z ktoďch každá ZmluYná strana obdží 1 exemPlál.
lx. PráVne Vzťahy, ktoÉ láio zmluva výslovne neupravuje sa sp.avujú príslušnými Ustanoveniaíni občianskeho
zákonníka, Zákona ó, 131/2010 z. z, o pohrebníctve, VZN obce Vysoká nad Kysucou ó. z2011 o pohrebniclve a VZN
č, 2/2017 o poplatkoch za služby posk},lovanó obcou Vysoká nad Kysucou,

Vo Vysokej nad Kysucou dňa: 19,09,2019

19,9,20]9 https:/Ww.poh€biská.sk/žmluva17 jsp?plocha=38&miesto=385

zmluva o nájme hrobového mioata.
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