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zmluva o nájme hrobového miésta.

obec Vysoká nad Ky3ucou Papajová oagmáí
Ustredie 215 č, 1135

023 55 Wsoká nad Ky§ucou 023 55 Wsoká nad Kysucou

lČo:o031434o Dáium narodenia: 1|,1L Jg}|
DÉj 2020553326
Bankové spojenieivuB, a,s. Turzovka, č,ú.: 11821322 /0200

l. zmluvné strany uzavreli po !.zájomnei dohode V §úlade s Ustanoveniami občianskeho ákonníka, Zákona č.
131/2010 z,z, o pohíebníctvé a VZN obce Vysoká nad Kygucou č.212011 o pohíebniclve zmluvu o nájmé híobového
miesla. tjzavíéllm nájomnéj zmluw prenajimatet. ktorý je sp.ávcom pohreblska.pren€chává za náJomné nájomcov]
hrobové ín]esio na pohlebisku Vysoká nad Ky§ucou sekciaal3lo ; G {316 na uloženie ludských pozoslalkov alebo

ll. Nájomná zmluva sa Uzalvára na dobu neurčitÚ.
lll. Právo uživať hmbové miesto vzniká uzavrelim nájomn€j zmluvy. zmluva je Uzavretá podpismi zmluvných sirán a
zaplatením pNého nájomného vzmysle čl, lV zml,'lvy,

lv. Nájomné sa Gtanovuje na dobu l0 rokoÝ vo výšk€|
jednohrob| 17,00 EUR, dvojhlob|34,00 EUR , trojh@b:51,00 ÉUR , šivorhrob:67,00 EUR ,

híobka: 50.00 EUR. dvójhrobká: 100,00 E|JR, tíojhlobka: 150,00 EUR ,

delský hrob: í0.00 EUR , Urna: 10,00 EUR
Prenájimalel' si Vyhradzuje Práva menil'!ýškU nájomného V záv]slostiod Všéobecne záVázného nanadenla obce, PrVé
nájomné je splatné V deň podpisu zmluvy, Ďalšie nájomné bude splalnó v tom roku, ked konči predchádzajúce

V správcá pohrebiska je povinný počas trvaniá nájomnej zmluvy zabezpečiť prístup k hrobovému miesl! a zdžať 3a
akýchko|'v9k zá§ahov do hrobového rnie§ta okrem prlpadov, kedje potrebné bezodkladne zalstiť bezpečné
prevádzkovanie pohrebiska. o takom pripravovanom alobo už uskuiočnenom zásahi] le §píáVca pohrebiska povinný
písornne iníomovať nájoíncu. Nájomca je povinný na Vlastnó náklady zabgzpečovať L]džbu híobového rniesta a
oznamováťspíávcovi poh.ebi§ka ťsetky zmeny údaiov potíebné na vedenie evidencie híobových miest, Nájomca jé
poviniý dodžiávať píevádzkový poriádok pohrebiska a zdržať sa iakého konania, ldoré by sl'ažovalo \.ýkon nájomného
práVa iným nájomcom. Nájomcá ]e povjnný oznámil' prenajímatelovi žmenu adr6§y pr6 doručovanie, Nedodžaním t6ito
povinnosti slíáca nárok nadoručovani€ podla Ustanovenítejtožmluvy,
Vl. spráVca pohrebi§ka nájomnú zmluvu Vypovie, ak:
a)závažné okolnosti na pohrcbisku znemožň!]ú trvanie nájmU hrcbového miesta ná dalšiu dobu,
b) sa pohlebisko zruší,
c)náiorrcá anipo tlpozomoní neza platil nájomné za užívánie hrobového mie§ta,

Ak spláVca pohíablská vypovie nájomnú znrluvu z dóVodov uved6ných v písm, a)a b), musízabezpečiť so
súhlasom nájomcl, iné hrobové miesto a na vla§tylé náklády píeložiť ludské o§tatky vrálane prí§/ušenstva hrobu ná
nové hrobovó miesto, Ak spíáVcé pohrebiske Vypovie nájomnú zmluvu z dóvodu Uvedeného v písm. c), výpovedná
lehotájejeden mk odo dňá doručenia výpovede. spláVca póhíebiska je povinný plsomn€ Upozoíniť na vypovedanlé
rájoŤne] zmluvy a \,ýpoved' dol Lčil nájoTcov':
a) najmenej 3 ňesiace predo dňom, k6ď sa má hrobové rniesto zrušiť,
b) najneskór do 2 m€§iacov po uplynutí lehoty, na ktorú bolo nájomné zaplat€né,

správca pohrebiskavyzve nájomcu, aby najneskór do iedného íoka odstrán]lpíslušenslvo hrcbUiak ho v tejto
lehot€ neodstráni, po l,tplynutí výpovednej lehoty sa príslušenslvo hrobu považUie za opusl€nú vgc,

Vll. Priúmítinájomcu píednostné práVo na uzavretie náiomne,jzmluvy majť] dedičiai ak je dedičov viac, ien z dedičov,
klorý sa pňhlási ako pívý,

Vlll, Táio zmluva sa uzalváÉ v 2 ex€mplároch, z ktorých každá zmluvná slrana obdžl 1 ex€mplár.

lx. Právne vzlahy, ktolé láto zmluva Výslovne neL]píavuie sa spíavuiú príslušnými ustánov€niaml oMianskeho
zákonníka. Zákona č. 131/2010 z, z, o pohíebníctve, VzN obc€ Vysoká nad Kysucou č, 22011 o pohrebníclvo a VzN
č. 2/2017 o poplalkoch za služby poskylované obcou Wsoká nád Kysucou.

Vo VysokBj nad Kysucou dňa: 27,09,2019
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