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zmluva o nájme hrobového miésta.
|.r/ 2,4o . ,D,l1

PlJJb

obec Vyloló nad Kysucou
Úsředie 215
023 55 Wsoká nad Kysucou

lčo] 00314340
DlÓ: 2020553326
Bankové spojenie:VuB, a.š. T |Jízď!?a, č-(l-: 11821 322 lo2oo

Nájoňca;

křenék Mirosláv
Vdké Kádovice 671

755 06 V€lké Kadovice

Dátum narodenia| L'í_ 0 1. 4q 1 8,

l, Zmluvné skany uzáVreli po Vzájomneidohode v sť]lade s ustanoven ami občianskeho zákonníka, Zákona č,
13'l20'10 z.z, o pohíebnlctve á VZN obce Vysoká nád Kysucou č. 2/2011 o pohlebnictve zmluvu o náime hrobového
miesta, Uzavretím náiomnei zmluw plenajímalet, klorý je sPíáVcom pohrebiska,preneďláva za nájomné nájomcovi
hrobovó ml€§lo na pohlBbsku wsoká nad Kyst]6ou §ekciačislo I D.0534 na Uloženie ludských pozostatkov al€bo
'udských ostatkoÝ
ll, Ná]omná žmluva sa uzatvám na dobu neurĚitt].
lll. Pftivo Užívať hrobové miesto vzniká Uzavíetím náiomnej zmluvy, Zmluva le uzavretá podp|smi zm|Uvných stftin a
zaplátenim pNého nájomného v zmysle čl. lV zmluvy.

lv Náiomné sa §taňovuje ná dobu í0 řokov vo výške:
jednohrob| 17,00 EUR, d!!i!a!i!1p9!!B_ tlojhrob:51,00 EUR, štvorhrob: 67,00 EUR ,

hlobka| 50,00 EUR, dvojiríobka: 100,00 EUR, trojhmbka: 150,00 EUR ,

delský hrob: 10,00 E|JR , uma: í0,00 EUR
Plenajirnatersl !,yňradzu]e pftiva m€nlť !^i,šku náiomného v závislosliod všeóecne závázného nariadenia ob@, Prvé
nájomnéjé splatné V deň podpisu zínlUVy, Ďalšie nájomné bude spbtné V lom rcku, keď končipíedchádzejúce
nájomné,
V splávca pohíebiskaje povinný počás trvania nájomnejzmluvy zabezpečiť prístu p k hrobovému miestu a zdžať sa
akýchkotv€k zásahov do hrobového maesta okem plipadov, kécl je potrebné bezodldadne zalsliť bezp€óné
prevádzkovanie pohrebiska. o takom pripravovanom alebo už u§kutočnenom žásahuje spávca pohrgbiska povinný
písomne niolmovať nájomcu, Nájoínca j€ povinný na Vlasiné náklady zab€zp€čovať údžbu hrobového miesta a
oznamovať správcovi pohreb]ska Všetky zmeny údaiov potíebné na Vedenie ovidencie hrobových miest, Nájomca je
povinný dodržiavať píevádzkový poriadok pohrebisk6 a zdíž€ť sa takého konánia, ktoré by §tažováto !.?kon nájomného
p.áva iným nájomcom. Nájomca je povinný oznámit prenaj;malelovi zmenu adrosy p.e doručovanie, N€dodžanjm iejto
povinnosii stláca nárol na doruČovanie podra UstanoveDí iejto zmlLrvý

vl. správca pohrebiska nájomnú zmluvu Vypovie, aki
a)závažné okolnosti na pohrebi§ku znemožňujú tNan e nájmu hrcbového migsta na d'alši! dóbu,
b) sá pohrebisko zíLrší,
c) náiomca anipo upožornení nézaplatil náiomné za uživanie hlobového miest6,

Ak splávca pohrebiska vypovie náiomnú zmluvu z dóVodov Wedených V písm, a) a b), ňt]§í zabezpeór so
sLlhlásom nájomcu iné hrobové miesto a na Vlastné náklady preložiť tudskó o§tátky Vrátano plíslušenstva hrobu na
nové hrobové miesto, Ak spráVcá pohrebiska Vypovie nájomnú zmluvu z dóvodu Uv€deného v písín, c), Výpovedná
lehota je jéden rok odo dňa doručénia Výpovede, spráVca pohrBblska je póV nný písořnne upozorn l'na Vypovedanie
nájomnej zmluvy a Výpoved'doručiť nájomcov]:
a) naimenej3 mesiace predo dňom, kedsa má hlobové miesto zrušiť,
b) najneskóí do 2 mesiac.v po Uplynutí lehoty, ná klorú bolo nájomné zaplalené,

§práVca pohíebiska Vyzve nájomcu, aby najneskór do iedného roka odstrán]l príslušenslvo hrobui ak ho V tejto
lelrote ngodslráni, po Uplynuií Výpovednej lehoiy §a pílslušenstvo hrobu považu]€ za opusi6nll Vec,

vll. Při úmrti nálomcu plednostné pÉVo na uzavreti€ nájomnej zmluvy majú dedičia; ak jé dedičov viac. len z dedičov,
ktoný sa prihhsi ako prvý.

Vll|. Táto zmluva sa Uzalvára v 2 ex€mPláro§h, z klorých každá zmllvná stlana obdží 1 gxémplár.

lx. PráVne Vzl'ahy, klolé lálo žmluva Výslovne neupíavuje sa spíavuiú pdslušnými tlstanoveniarni občianskeho
zákonníka, Zákona č. 131/2010 Z, z, o pohrebniciv€, VZN obca Vysoká nad Kysucou č. 2/2011 o Pohrebnlclve a VZN
č, 2/2017 o poplatkoch zá služby poskytováné obcou Vysoká nad Kysucou-

Vo VysokE] nad Kysucou dňa: 02.10,2019

o. uiv?oŤaiiFr,.u.o,
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