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zmluva o nájme hrobového mlesta.

obec Vysoká nad Kysúcou
Ústrédie 215
023 55 u/soká nad Ky§ucou

lčo] 00314340
DlÓ:2020553326
Bankové spojonie:VUB, a.s. ružayka, č.l.: 11 821 322 10200

č 116,]

023 55 Vysoká nad Kysucou

Dátum narodenia| 11.\ 1] li ::i

h.,{.2 y'.4o blq
Poěr. ?oo tt ,

l. zmluvné stlany uzavréli po Vzájomn€j dohode V súlade s ustanoveniami občianškého zákonníka, zákona č,

1g1l2o1o z.z. o Óohíebfii&e s VŽN obó Vysoká nad KysUcoU č, 2/2011 o pohrebníctve zmluvu o nájme híobového
maesla, Uzavíeiiin nájomnejžmluvy prenajímalei, ktorý j€ spráVcom pohreblska,prenecháVa za nájomné nájomcovi

hrobové miesto na pohrebiéku w§oká nad kysucou sekciačislo : D .0089 na uloženie l,ud§kých pozoslatkov alebo

|'Udských ostalkov
ll. Nájomná zmluva sa Uzatvára na dobu nourčinl,
lll. PáVo užíVať hrobové miosto lznlká Uzavretím nájomnej zmluvy, Zm|uva je Uzavletá podpi§mi žmluvných stÉn a
zaplálenim prvého náiomného V zmysle č1, lV zmluvy.

lV Nájomné 9a stanovuie n6 dobu 10 rokovvo výško;
iednohiob: 17,00 FUR, dvojhíob| 34,o0 EUR , trojhób:51,00 EUR, štvoíhrob 67,00 rUR ,

Íío-6-E:56FďEÚR . dvoihlobká: 100.00 EIJR, líoJhrobká: 150,00 ÉUR ,
delský hrob: 10,00 EUR , urna: 10,00 EiJR
Píenáiímateí slVvhradzui€ pftiva meniťvýšku náiomného V áVislostiod všeobecne záVázného nafiadenia obce, Pívé
ná omné Le splatné v deň podpisu znrluvý Ďalšie nájomné bude sptainé Vtom roku, ked končí píedchádzajúce

V. správca pohrebiska je povinný počas tvania nájomnej zmluvy zabezpečiť prístup k hrobovém! miéstl a zdžať sa
akýcňkofuéi zásahov do hrobového miesta okrem prlpadov keď je poaebné bezodkladne zaistlť bezpeóné
pr&ádzkovanig pohlebiska. o takom pripravovanom alebo už UskutočnBnom zásahuj6 správca pohlebiska povinný

iísomne inlomovať nájomcu. Nájomcaj€ povinný na Vlaslné náklady zabezp€čovať údÉbu hrobového miest3 a

;známovať spráVcovi pohíebiska Všetky zmeny údajov pollebné na Vedenie evidencie hrobových miest. Nájomca jé

povinný dodžiavať préVádzkový poíiadok pohíebiska a zdžEt sa lakého konania, kioré by sťažovalo Výkon nájomného

bráVa iirým nájomcom. Nájomca j€ povlnnýoznámiť p€najímateťovi zm€nu adresy pre doručovanie- Nedodžaním tejto
povinnosti slráca nárok na doručovanie podra Ustanoveni tejto zmluvy,

Vl. spráVca pohíebi§ka nájomnú zmluw Vypovie, ak:
a)žáVažné okolnostjna pohrebisku znemožňUjú trvanie nájmu hrcbového miesla na dalšiu dobu,

b) sa pohrebisko zruší,
c) nálomca ani po upozornen í nezaplatil nájomné za užívanje hrobového mlesta.-A](spravcapohrebiskav}Toviénájomnl]zmluvuzdóVodovuvedonýchVpísrn.a)ab),muslzabozpečiťso

súhlasom nájorncu iné híobové miesto a na vla§tné náklady preložiť l,udské ostatky vrátan€ pííslušen§tva híobu na

nové hrobovó miesio. Ak správca pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dóvodu Uvedoného v písm, c), \,ýpovedná

tehota jejéden rok odo dň; doručenia Výpovede, správca pohrebiska]e povinný písomné upozoín]ť na Vypovedanie

ná]omnejzmluw a !Ýpoved' doručiť náiomcovlI
a) nalŤenej 3 mesiace predo dňom. keď sa má híobové miesto 7l,šiť,
b'naineskórdo 2 mesiacov po uplynutílehory, na ktoru bolo nájomné zaPlatenél
'S'právcapohrebiskalyzvenájomcu,abynajneskóídojednéhorokaodstránilpríslušensNohrobu;akhovtejio

bhotó neodsiíáni, po u plynutl vtýpovednej lehoty sa plislušenstvo hrobu považuj€ za opustenú voc-

Vll.Pr]úmrtinálomcuprednostnépáVonauzavretiená]omnéjzmluvymajúdedičia|akjededičovviac'tenzded]čoÝ
kto[' sa prihlásj ako prvý,

vlll. Táio zmluva sa uzatvára V 2 €xemplároch, z klorých každá zmluvná simna obdží 1 sxomplál

lx.Právn€Vzťahy'KoÍétatozmluvavýslovneneupÍavujesasprawjúpríslušnýmiustanove.niamiobčiánskeho
zákonníka, zákon; č. 131/201o Z, z, o pohrebníctvg, VzN obce u§oká nad Kyst]cou č. 2/2011 o pohrebnictve a VZN

č. 22017 o poplatkoch za služby poskytované obcou Vysoká nad Kysucou.

Vo Vysokei nad Kysucou dňa: 19,09.2019

Prena]imalel':,í 
+--Jffl

023 55 Vysoká ned Kysucou
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